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RESUMO 

 

KATO, Karina Yoshie Martins. Estatais, políticas públicas e estratégias empresariais: os 
caminhos da Petrobras no biodiesel. Tese (Doutorado em Ciências Sociais em 
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade). Instituto de Ciências Humanas e Sociais, 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 

 

 

 

O objetivo deste trabalho é compreender como se deu o movimento de entrada da 
Petrobras no mercado de biodiesel, em particular naquelas ações que pensam a produção a 
partir da inclusão da agricultura familiar do semiárido. Para isso procuramos  identificar e 
caracterizar ao longo da tese os fatores da conjuntura político-econômica-social que tornaram 
os investimentos em agrocombustíveis atrativos para as empresas petroleiras, bem como as 
distintas forças, internas e externas, que se abateram sobre a empresa e moldaram ao longo do 
tempo sua estratégia de atuação. A Petrobras é hoje a maior empresa multinacional brasileira 
com um elevado peso simbólico, econômico e político na sociedade e também um dos 
principais jogadores no mercado internacional de petróleo e gás em se tratando de exploração 
em águas profundas e ultraprofundas. Como empresa de economia mista, caracteriza-se por 
ter uma forte influência do Estado na sua gestão. Recentemente os agrocombustíveis 
ganharam novamente força nos debates sobre energia, adquirindo contornos diferentes 
daqueles vigentes na década de 1970. Nessa revitalização passaram a incluir em suas 
motivações as preocupações ambientais e, mais recentemente, sociais. Foi nesse contexto e 
adiantando-se em sua resposta às pressões ambientais e sociais que, em 2003/04, o governo 
brasileiro começou a negociar e a pensar uma política inovadora de construção de um 
mercado de biodiesel que, ao contrário da experiência anterior com o Proálcool, incluísse em 
seus critérios aspectos ambientais, econômicos e, principalmente, sociais (inclusão social e de 
desenvolvimento regional). O Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) foi 
o principal instrumento do governo para o engajamento de atores privados, governamentais e 
da sociedade civil na construção desse mercado. É diante desse quadro geral que a tese aqui 
apresentada procura olhar para o mercado de biodiesel e para o PNPB através da atuação da 
Petrobras Biocombustível, hoje o principal ator atuante na promoção da inclusão da 
agricultura familiar do semiárido na política pública. Mais que um balanço das ações da 
empresa, procuramos nessa análise distinguir e elucidar sua estratégia de atuação.  

 

Palavras-chave: estatais - políticas públicas - biodiesel 
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ABSTRACT 

 

KATO, Karina Yoshie Martins. State-owned companies, public policies and business 
strategies: the paths of Petrobras in biodiesel production. (PhD in Social Sciences in 
Development, Agriculture and Society). Institute of Humanities and Social Sciences, 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012. 

 

 

 

The objective of this work is to understand how Petrobras decided to enter in biodiesel 
market, particularly about those actions including the production with family agriculture in semi-
arid, identifying and characterizing the political-economic-social conjuncture that made the 
investments in agrofuels become attractive to the company and the streams, internal and external, 
that have shaped over time their performance strategy. Petrobras is currently the largest Brazilian 
multinational company with a high symbolic, economical and political weight in Brazilian society 
and also a major player in the international oil and gas. As a company of mixed economy, 
Petrobras is characterized by having a strong state influence in its management. Recently 
agrofuels gained strength in discussions about energy, acquiring contours different from those 
prevailing in the 1970s. In this new context, they include in their motivations environmental and 
social concerns. It was in this context and in response to environmental and social pressures that 
in 2003/04, the Brazilian government began to negotiate a policy to conform a biodiesel market, 
including in its criteria environmental, economic, and social dimensions (social inclusion and 
regional development). The National Program for Production and Use of Biodiesel (PNPB) was 
the main instrument of the government to engage private actors, government and civil society in 
building this market. The thesis presented here seeks to look at the market for biodiesel and PNPB 
through the performance of Petrobras Biofuel, now the main actor to promote the inclusion of 
family agriculture in semi-arid. More than a statement of the company's aims, we want to 
understand its operating strategy, with particular attention to the actions related to the inclusion of 
family agriculture in semi-arid. 
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INTRODUÇÃO 

As experiências com agrocombustíveis não são novas, mas datadas do início do século 
XX, ainda no despertar da indústria automotora. A primeira demostração pública de diesel 
produzido a partir de óleos vegetais se deu na virada dos séculos XIX/XX quando o governo 
francês comissionou a Companhia Otto a construir um motor que tinha por base o óleo de 
amendoim. Na ocasião, Rudolf Diesel se mostrou um entusiasta do agrocombustível, 
chegando inclusive a destacar a sua potencialidade em contribuir com o desenvolvimento de 
países produtores de oleaginosas. Contudo a expansão acelerada do petróleo e derivados, bem 
como a consolidação de toda uma infraestrutura de apoio à produção, comercialização, 
consumo e transformação desse combustívelparalisou esse processo. Essa situação foi 
mantida até que a II Guerra Mundial e as crises do petróleo da 19701trouxessem novamente as 
fontes alternativas de combustíveisnovamente para a agenda de debate. Nesse período, 
inclusive, a Agência Internacional de Energia foi criada tendo como um de seus objetivos o 
desenvolvimento de fontes alternativas.Muitos países, dentre eles o Brasil, motivados pelo 
elevado preço do petróleo, passaram a investir no desenvolvimento de novos combustíveis. A 
principal motivação por detrás dessas ações era a segurança energética. As preocupações 
ambientais e sociais estavam fora do debate energético nesse período. 

Foi nesse período que o governo brasileiro colocou em prática um programa que 
alguns anos mais tarde se tornaria a principal experiência no mundo de uso e produção de 
agrocombustíveis em larga escala, o Programa Nacional do Álcool. Devido a fatores 
agronômicos, políticos e econômicos, a matéria-prima selecionada para produção de etanol na 
época foi a cana-de-açúcar. O programa previa a produção de álcool anidro, para adição à 
gasolina, e hidratado. Mais a frente, nos anos 1980, com a irrupção da crise da dívida que 
impactou principalmente os países da América Latina e a ocorrência de crises no 
abastecimento de etanol, o Pró-Álcool mostrou-se insustentável o que determinou o fim do 
programa de incentivos ao uso do agrocombustível. O governo brasileiro só manteve a taxa de 
adição compulsória do álcool anidro à gasolina. 

Recentemente, a partir do século XXI, os agrocombustíveis2 ganharam novamente 
força nos debates sobre energia. O debate atual, contudo, adquire contornos diferentes 
daqueles vigentes na década de 1970 por incluírem em suas motivações, além do aspecto 
econômico, preocupações ambientais e, mais recentemente, sociais. Esse novo cenário 
determinou também uma ampliação no campo do debate público de energia, com a inclusão 
de atores sociais que até então estavam fora do campo energético, como os movimentos 
sociais e outras organizações da sociedade civil. De um modo geral, essa renovação nos 
debates sobre os agrocombustíveis líquidos no contexto atual responde à conjunção de três 
fatores. O primeiro deve-se aos rumores da aproximação do pico de produção mundial do 

                                                 

1Em 1973 a crise foi causada pelo embargo da OPEP às exportações de petróleo. Em 1979 foi causado pela Revolução 
Iraniana. Em 1990 houve um choque nos preços de petróleo causado pela Guerra do Golfo. 
2Agrocombustíveis são combustíveis líquidos derivados de fontes de energia renováveis derivados de produtos agrícolas 
como a cana-de-açúcar, oleaginosas, biomassa florestal ou outras fontes de matérias orgânicas. Os mais utilizados nos 
últimos anos têm sido o etanol, em particular de milho e de cana, e o biodiesel, de diversas plantas oleaginosas e gorduras 
animais. 
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petróleo, somado à escalada nos seus preços especialmente nos últimos anos. A segunda razão 
foi geopolítica e esteve relacionada à concentração das reservas de petróleo em países 
instáveis econômica e politicamente, colocando em risco a segurança energética dos países 
dependentes da importação (e seus efeitos macroeconômicos). A terceira deveu-se à maior 
visibilidade da crise ambiental, colocando em evidência a causalidade entre as emissões de 
gases de efeito estufa e o aquecimento global, em particular após a instituição do Protocolo de 
Quioto se propunha a estabelecer metas para cortes de emissões nos países desenvolvidos. 
Todos esses fatores, somados, deslocaram novamente a atenção de governantes, especialistas 
e outros atores interessados para os agrocombustíveis, cuja leitura agora ganhava uma forte 
preocupação ambiental. Estes combustíveis por já possuírem tecnologias e processos 
produtivos amadurecidos e competitivos economicamente, tornaram-se especialmente 
atrativos para investimentos.  

O Brasil por ter sido pioneiro na implementação de um programa de 
agrocombustíveissaiu na frente na corrida pelos agrocombustíveis juntamente com os Estados 
Unidos, com quem disputava nos últimos anos o posto de maior produtor de etanol do 
mundo3. A política brasileira de apoio ao etanol se manteve, até a década de 1990, em base a 
elevados subsídios governamentais (mais de US$ 10 bilhões ao longo da década de 1980), 
quando alguns fatores como a queda nos preços do petróleo e a crise econômica que se abateu 
no país, levaram o programa ao colapso com a retirada do apoio governamental. Os anos de 
apoio governamental ao etanol resultaram num aumento rápido na produtividade da cana no 
Brasil desde a década de 1970, tornando a produção do etanol altamente competitiva. A 
produtividade brasileira atualmente é quase o dobro da americana, ou seja, cerca de 6.800 
litros, contra 3.800 litros para os Estados Unidos.  

Contudo, essa rápida expansão da produção da cana-de-açúcar no Brasil se fez 
acompanhada também do crescimento das críticas, em âmbito nacional, principalmente por 
parte de setores da Academia e da sociedade civil, às consequências sociais e ambientais da 
cultura canavieira e do etanol. Adicionalmente, algumas vozes críticas destacavam que o 
etanol não representaria a mudança no modelo energético atual altamente concentrado, mas 
simplesmente a substituição do petróleo, em momentos de crise, mantendo a mesma estrutura 
concentrada,em algumas fontes e produtores, e centralizada em algumas áreas da matriz 
energética. Esses críticos defendiam que a resolução da crise ambiental e energética passaria 
não apenas pela substituição de parte das fontes energéticas, mas por uma completa mudança 
na estrutura da matriz, descentralizando fontes e a geração, bem como fomentando um debate 
sobre a insustentabilidade do atual padrão de consumo de energia. Do ponto de vista 
ambiental, as críticas se concentravam nos efeitos da ampliação das monoculturas, no uso 
intensivo de insumos químicos, do uso de técnicas de queimadas antes da colheita, do 
empobrecimento dos solos e da poluição de fontes de água. Do ponto de vista social, cresciam 
as preocupações em torno da concentração de terras decorrente da expansão dos canaviais, da 
expulsão de agricultores familiares e comunidades tradicionais de suas terras, da substituição 
de culturas alimentares, da vigência de condições de trabalho degradantes e da degradação 
dos laços sociais de comunidades locais pela expansão da monocultura em larga escala. Todas 

                                                 

3
 Os Estados Unidos são hoje o maior produtor de etanol do mundo, com 40,6 bilhões de litros em 2009 contra 25,5 bilhões 

de litros no Brasil. O programa norte-americano teve início em 1979, com a instituição da adição de 10% de etanol de milho 
à gasolina comercializada.  
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as avaliações críticas das experiências de etanol, principalmente do Brasil e dos Estados 
Unidos, foram pouco a pouco sendo absorvidas pelo debate dos agrocombustíveis. 

Os anos 2000 assistiram a uma revitalização do debate dos agrocombustíveis. A 
temática ganhou projeção no plano internacional, em decorrência de uma nova subida nos 
preços do petróleo. Desta vez, contudo, a temática teve a dimensão ambiental ampliada, tendo 
em vista o crescimento do debate sobre as questões ambientais desde a Rio+20 e a maior 
visibilidade do processo de aquecimento global. Os agrocombustíveis, nessa nova conjuntura, 
representariam uma solução viável para o problema do abastecimento energético frente a uma 
escalada nos preços do petróleo ou ao crescimento da instabilidade política das regiões 
produtoras, e também forneceriam uma resposta para as preocupações ambientais na medida 
em que contribuiriam para a redução no consumo de petróleo e nas emissões de gases de 
efeitos estufa. Tendo em vista esse cenário de oportunidadesinaugurado pelos anos 2000, o 
Brasil e os Estados Unidos, principais produtores de etanol, se engajaram numa forte 
campanha em favor do estabelecimento de um mercado internacional para os 
agrocombustíveis. A discussão em torno da formação (ou não) de um mercado internacional, 
contudo, esbarrava em uma série de barreiras e questões que precisavam ser enfrentadas, 
como: a negociação e o estabelecimento de uma padronização internacional para os 
agrocombustíveis; a retirada de tarifas à importação ou outras barreiras não tarifárias ao 
produto; a discussão com relação às políticas de incentivo dadas em cada país aos 
agrocombustíveis. 

Nessa nova conjuntura o debate em torno dos agrocombustíveis, foi projetado no 
campo político internacional e ganhou destaque nas arenas de debate e negociação entre 
países. Ao mesmo tempo, como apresenta interfaces com outras temáticas como 
biodiversidade, segurança alimentar, direitos humanos, mudanças climáticas, outros atores 
além dos governos, bancos e empresas privadas foram incluídos nas discussões como 
organizações da sociedade civil, sindicatos, movimentos sociais, empresas certificadoras entre 
outros. O campo de disputa em torno dos agrocombustíveis, com isso, teve seu escopo 
ampliado, passando a englobar distintas escalas, atores e interesses: organismos internacionais, 
Estados, países produtores e importadores, corporações transnacionais e nacionais, bancos, 
fundos de investimento, órgãos de certificação, além da participação crescente da sociedade 
civil, representada por redes de movimentos sociais, ambientalistas, sindicatos e outros tipos 
de associações representativas de interesses de consumidores, mulheres, entre outros. 

No final dos anos 1990/2000, observa-se a entrada no debate e produção de 
agrocombustíveis de um ator até então impensado: as grandes empresas de petróleo. Essa 
tendência teve como pioneira a British Petroleum (BP) que a partir dos anos 1990 mudou o 
seu discurso e reconheceu o papel central das empresas de petróleo e gás no processo de 
aquecimento global e a responsabilidade que essas empresas teriam em reverter esse quadro. 
Tendo isso em vista a empresa passou a investir com mais peso nessa atividade. Esse 
movimento foi seguido pela Shell, no início dos anos 2000, e pela Texaco. A Petrobras 
também faz esse movimentos nos anos 2000, quando passa a investir com mais frequência em 
energias alternativas e culminando na criação de uma subsidiária só para isso, a Petrobras 
Biocombustível.A ExxonMobil seguiu mantendo uma visão mais cética com relação à 
questão ambiental e o papel das petroleiras, bem como com relação à viabilidade das fontes 
alternativas de energia. Ainda que nos últimos anos essa posição tenha se mostrado menos 
radical. Dentre as motivações para esse movimento destacamos o crescimento das 
preocupações ambientais e as pressões sobre as petroleiras, a maior visibilidade dos acidentes 
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e das violações de direitos e legislações pelas petroleiras, o aumento no preço do petróleo e as 
discussões sobre o seu esgotamento, bem como a maior regulamentação e instituição de 
mandatos de agrocombustíveis que reservam mercados para esses combustíveis.  

O debate internacional se polarizou em distintas posições políticas e ideológicas. De 
um lado situavam-se os entusiastas dos agrocombustíveis que defendiam uma ampliação no 
seu uso e a institucionalização de mandatos de adição de agrocombustíveis aos combustíveis 
fósseis. Em boa parte eram puxados pelo governo brasileiro e americano, mas contando com 
outros países, atores privados, academia e algumas organizações da sociedade civil que viam 
no mercado dos agrocombustíveis um campo aberto de oportunidades de atuação. De outro 
algumas organizações multilaterais, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, 
ambientalistas, ativistas de direitos humanos e outros atores que viam os agrocombustíveis 
com desconfiança do ponto de vista da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento 
econômico, na medida em que sua produção causaria inúmeros impactos sociais e ambientais 
e, ao mesmo tempo, não apresentaria uma solução definitiva para a crise energética e 
ambiental, na medida em que substituiria uma fonte por outra na matriz, sem enfrentar o 
problema da concentração do atual modelo de produção e consumo de energia.Dentre as 
críticas direcionadas aos agrocombustíveis destacavam a inflação nos preços das commodities 
agrícolas, o aumento dos subsídios para a produção desses combustíveis, a competição por 
terra com a produção de alimentos, o uso indiscriminado e contaminação de fontes de água, o 
elevado uso de agrotóxicos, a ampliação de áreas com monoculturas, o aumento do 
desmatamento pela expansão da fronteira agrícola, o elevado uso energético em suas 
produções e, no caso dos países em desenvolvimento, a concentração de terras e a violação 
dos direitos de agricultores familiares e povos e comunidades tradicionais com expulsão de 
suas terras e a perda de seus modos de vida tradicionais.  

Muitas negociações, encontros e outras iniciativas entre países e atores -
governamentais, agentes privados ou organizações da sociedade civil- foram realizados com o 
objetivo de chegar a um entendimento comum com relação aos agrocombustíveis. Ao longo 
de 2006, os Estados Unidos, a União Europeia e o Brasil reuniram-se algumas vezes para 
pensar uma certificação para os agrocombustíveis, levando à criação do Fórum Internacional 
de Biocombustíveis que teria a finalidade fomentar o uso e a produção de biocombustível ao 
redor do mundo com a compatibilização de padrões de sustentabilidade. O Brasil aderiu em 
2007 ao Global Bioenergy Partnership (GBP) e, em 2008 assumiu a posição de co-chair, que 
é um fórum do de diálogo sobre políticas na área de bioenergia -voluntário e não vinculante- 
voltado para a cooperação na pesquisa e desenvolvimento de agrocombustíveis. Em 2008, o 
governo brasileiro preparou a Conferência Internacional de Biocombustíveis que contou com 
a participação de mais de 90 delegações estrangeiras.Os principais atores interessados, em 
particular os atores privados, encabeçados pelos governos americanos e brasileiro, engajaram-
se também no debate sobre padrões e especificações internacionais para esses combustíveis, 
que incluíssem critérios sociais e ambientais.  

Não obstante a falta de consensos nas negociações em torno do mercado internacional 
de agrocombustíveis, em particular de etanol, nos últimos anos observamos o crescimento 
acentuado da instituição de mandatos obrigatórios de adição de agrocombustíveis aos 
combustíveis fósseis e, em paralelo, a expansão da produção de agrocombustíveis no mundo. 
A Agência de Informação em Energia dos Estados Unidos estima que a produção mundial de 
agrocombustíveis no mundo cresceu aproximadamente de 315 mil barris por dia para 1.856 
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barris por dia de 2000 a 2010. O etanol tem se mostrado o carro-chefe de países como Estados 
Unidos e Brasil e o biodiesel tem sido mais comum nos países da União Europeia.  

Foi nesse contexto e respondendo às pressões ambientais e sociais que, em 2003/04, o 
governo brasileiro começou a negociar e a pensar numa política de construção de um mercado 
nacional de biodiesel que, tendo em vista a experiência anterior com o Proálcool, incluísse em 
seus critérios aspectos ambientais, econômicos e, principalmente, sociais (inclusão social e 
um dispositivo para o desenvolvimento regional). O Programa Nacional de Produção e Uso de 
Biodiesel (PNPB) foi o principal instrumento do governo para o engajamento de atores 
privados, governamentais e da sociedade civil na construção de um mercado para o 
agrocombustível que incluísse em suas metas aspectos sociais. A inclusão social foi 
promovida pelo desenho de um Selo Combustível Social, certificação concedida às empresas 
que promovem a inclusão da agricultura familiar e o desenvolvimento regional por meio da 
geração de emprego e renda para os agricultores familiares do Pronaf do semiárido. Com 
aproximadamente oito anos de existência, avaliações do programa destacam a sua capacidade 
de, num curto espaço de tempo, atrair suficiente investimento privado para o estabelecimento 
de um parque industrial robusto e com o dobro da capacidade produtiva da demanda 
obrigatória estabelecida em lei (atualmente em 5%). Contudo, nessa experiência também 
destaca-se a insuficiência dos instrumentos de promoção da inclusão social da agricultura 
familiar em sua cadeia e de desenvolvimento regional no curto e médio prazos, bem como 
algumas dúvidas com relação ao seu verdadeiro aspecto ambiental, na medida em que a 
produção de biodiesel atualmente é quase toda proveniente da soja e do sebo bovino, 
atividades com muitos impactos ambientais.  

É diante desse marco geral anteriormente delineado que se situa a tese aqui 
apresentada. No trabalho aqui proposto procuramos compreender a evolução do mercado de 
biodiesel e do próprio PNPB por meio da reconstrução dos caminhos Petrobras, principal 
empresa do setor de energia brasileiro, na produção de biodiesel. A atuação da empresa na 
produção de biodiesel a partir da agricultura familiar tem se mostrado cada vez mais 
condicionante da realização das metas sociais do PNPB. Assim: 

1. Das 48 usinas de biodiesel atualmente em operação no país, somente oito situam-se 
nas regiões consideradas periféricas, ou seja, no Norte e no semiárido. Destas oito, as 
únicas plantas em operação no semiárido brasileiro atualmente são da PBio.  

2. Ainda que os dados dos agricultores efetivamente incluídos na cadeia fornecedora de 
oleaginosas para a produção de biodiesel não estejam claros e nem sejam divulgados de 
forma sistemática, dos dados oficiais divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento 
Agrário caberia à Petrobras Biocombustível a inclusão de cerca de 40% do total de 
agricultores familiares do Programa. 

 Mais do que reconstruir a trajetória da empresa nos mercados de agrocombustíveis, 
com particular atenção para o biodiesel, procuramos compreender como a estratégia da 
Petrobras para os agrocombustíveis vem se formando e, ao mesmo tempo, se transformando 
ao longo do tempo e nas relações conflituosas -ou não- que estabelece com atores externos 
(em particular com órgãos governamentais, outras empresas privadas e movimentos sociais). 
Acreditamos que esclareceras estratégias empresariais da empresa é um passo importante não 
apenas para o aperfeiçoamento do Programa, mas, em particular, para a  contribuição relação 
às suas metas sociais. 
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Dessa perspectiva se desdobram algumas questões que procuramos compreender com a tese:  

i. Quais são os principais fatores econômicos, políticos, sociais etc. que alteram o 
ambiente e o mercado de petróleo e gás nos últimos anos que tornam os investimentos 
em agrocombustíveis uma opção atrativa do ponto de vista da lógica empresarial? 

ii. Quais as forças desencadeadoras, da entrada da Petrobras no mercado de 
agrocombustíveis? Em particular, quais foram os fatores responsáveis pela decisão em 
atuar no mercado de biodiesel com a agricultura familiar do semiárido? 

iii. Tendo em vista que a Petrobras é uma empresa estatal que além de ser um agente 
atuante no mercado com uma lógica econômica tem um caráter público (que lhe 
confere objetivos maiores de implementação de políticas públicas de médio e longo 
prazos) como foi desenhada ao longo dos anos a estratégia de atuação da empresa nos 
agrocombustíveis? 

iv. Como tem sido a interação ao longo dos últimos anos entre as estratégias da 
empresa e a política pública de produção e uso de biodiesel?  

v. Quais são os principais atores, suas capacidades organizacionais (recursos, 
organização social etc.) e estratégias, envolvidos na conformação do mercado do 
biodiesel, que influenciam a estratégia empresarial da Petrobras no biodiesel nas suas 
distintas fases? 

A primeira hipótese do trabalho é que mudanças na conjuntura política-econômica-
social possibilitaram que os agrocombustíveis se tornassem uma oportunidade atrativa para a 
Petrobras construir novas vantagens competitivas. Nesse sentido, a conformação desse 
ambiente teria sido resultado da ação de três fatores principais. O primeiro deveu-se às 
mudanças estruturais observadas nos últimos anos no mercado de petróleo e gás, com a 
ascensão e fortalecimento de empresas nacionais de petróleo. O segundo está relacionado ao 
aumento no preço de petróleo, ao crescimento de restrições no acesso a reservas e à maior 
influência do discurso da responsabilidade social e ambiental e de pressões de organizações 
da sociedade civil e governos sobre a empresa. E o terceiro, mais específico caso brasileiro, 
deveu-se ao contexto político que tornou as energias renováveis (os agrocombustíveis) 
estratégicas nas agendas interna e externa do país, o que ficou mais claro com o governo Lula.  

A segunda hipótese é que para entendermos as estratégias da Petrobras no biodiesel 
precisamos ir além da análise formal do ambiente institucional interno da empresa e do 
ambiente do competitivo do mercado. O entendimento de suas estratégias precisa considerar 
como fator explicativo, para além dos anteriores mencionados, o emaranhado de disputas e de 
relações de poder no qual a empresa está inserida. Esse reconhecimento determina que seja 
considerada a dimensão política da empresa. As interações estratégicas entre atores do 
governo e suas agências, atores privados e sociedade civil organizada (dentre elas 
movimentos sociais e organizações representativas de interesses difusos como ambientalistas, 
direitos humanos etc.) e as seletividades do Estado em torno da política do PNPB conformam 
um campo de poder que influencia as estratégias da Petrobras de atuação no mercado de 
biodiesel e restringe os caminhos e objetivos considerados pela empresa no desenho de suas 
estratégias. Dependendo do momento político e do jogo de interesses resultante dessas 
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interações, as estratégias da empresa ganham um contorno de maior ou menor autonomia 
frente às ações do Estado. O reconhecimento dessa dimensão política nas estratégias 
empresariais permite duas observações interessantes: de um lado determina que as mesmas 
ganhem uma maior legitimidade ao incorporarem processos de negociação envolvendo atores 
que ultrapassam os limites da empresa, favorecendo a cooperação de distintos atores com suas 
ações, e de outro, lhe conferem um maior grau de instabilidade na medida em que sua atuação 
estará mais vulnerável a mudanças no contexto político, o que pode se desdobrar num maior 
ou menor risco de descontinuidades e rupturas. 

O objetivo da tese é, portanto, compreender como se dá o movimento de entrada da 
Petrobras no mercado de agrocombustíveis, em particular no biodiesel, identificando e 
caracterizando a conjuntura político-econômica-social que torna os agrocombustíveis 
atrativos para investimento da empresa e as distintas forças, internas e externas, que moldam a 
sua estratégia de atuação nesse mercado, em particular no que concerne às ações relacionadas 
com a inclusão da agricultura familiar do semiárido. 

Objetivos específicos: 

- Identificar e descrever as mudanças estruturais, políticas e econômicas dos últimos 
anos que abrem oportunidades para ação de empresas petroleiras no mercado de 
agrocombustíveis, com destaque para o caso da Petrobras. 

- Caracterizar o PNPB como a resultante de um processo de disputa entre estratégias 
reflexivas dos atores envolvidos e as seletividades do Estado, procurando 
compreender como se dá o embate, negociação e a articulação de distintos atores, 
movidos por interesses conflitantes,em torno da política pública e as consequências 
desse processo na sua implementação. Nesse sentido, procuraremos observar, em 
particular, a atuação da Petrobras frente aos demais atores envolvidos com o PNPB ao 
longo dos últimos anos. 

A pesquisa foi embasada no estudo de documentos bibliográficos e de outros 
documentos que extrapolam o campo Acadêmico, englobando publicações  empresariais, 
políticas e institucionais dos distintos atores ou grupos de interesse relacionados com a 
empresa e com a política pública em questão, a saber, o PNPB. O posicionamento dos atores e 
suas estratégias foram deduzidas tendo em vista a análise articulada de diferentes elementos, 
dentre eles: as entrevistas realizadas; seus posicionamentos expressos em espaços públicos de 
discussão (fóruns, seminários, encontros, audiências públicas, conferências de imprensa, 
assembleias de acionistas); em documentos oficiais (relatórios técnicos, documentos 
publicitários, resultados de pesquisa, declarações, comunicados); e nas opiniões e posições 
veiculadas por veículos de comunicação (institucionais, como sítios eletrônicos e boletins 
informativos institucionais ou por veículos de comunicação de massa como jornais, revistas). 

A pesquisa de campo para a pesquisa foi realizada nos anos 2011 e 2012. Contudo, 
consideramos que outros dois momentos prévios foram centrais para delinearmos o trabalho 
aqui apresentado. A primeira foi a pesquisa realizada para a Petrobras Comunicação 
Institucional no âmbito do Grupo de Energia e Inovação (GEI) do Instituto de Economia (IE) 
e do Laboratório Interdisciplinar de Meio Ambiente (LIMA) do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação (COPPE), ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
intitulada Plano de ação para o fornecimento de oleaginosas em Candeias, Montes Claros e 
Quixadá. A pesquisa, com duração de nove meses entre 2007 e 2008, contou com a realização 
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de duas viagens de campo e com a aplicação de entrevistas, por meio de um roteiro 
semiestruturado, junto a atores de governo, agências e outros órgãos públicos, universidades, 
movimentos sociais, organizações da sociedade e órgãos de assessoria, e empresas privadas 
entre outros. O campo foi realizado nas três áreas nas quais a Petrobras possui atualmente 
usinas de produção de biodiesel no semiárido. Contudo, foi realizada num espaço temporal 
anterior aos empreendimentos industriais. Essa pesquisa foi extremamente importante para o 
desenho da tese aqui apresentada, na medida em que, além de ter sido o primeiro contato da 
autora com a política pública de fomento ao biodiesel (PNPB) e de ter proporcionado sua 
participação em discussões rotineiras com a equipe de pesquisadores o que lhe rendeu muito 
aprendizado, constituiu um momento zero para a pesquisa presente. De fato, a análise 
empreendida nesse trabalho indica que o período de realização desta pesquisa constituiu uma 
primeira fase de ação -e, portanto, uma primeira estratégia- da Petrobras, que foi encerrada 
com a falência da Brasil Biodiesel e com a tomada de uma posição mais ativa pelo governo 
federal sobre as estratégias da estatal. 

O segundo momento importante é a participação como assistente da pesquisa 
Bioenergia, agricultura familiar e políticas de desenvolvimento encomendada pelo Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES) da Petrobras ao 
Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura do Programa de Pós-Graduação de 
Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da Universidade Federal 
Rural do Rio de janeiro. Essa pesquisa, com duração de três anos, se iniciou em 2011 (ainda 
está  em andamento) e tem o objetivo de caracterizar, analisar e dimensionar os impactos 
sociais, econômicos e institucionais da instalação e da operacionalização pela Petrobras 
Biocombustível das três unidades de produção industrial de biodiesel no semiárido. Ainda que 
os dados dessa pesquisa sejam sigilosos, não sendo autorizada a utilização desses dados, sob 
nenhuma hipótese, na tese aqui apresentada, entendemos que essa pesquisa nos auxiliou a 
formar um quadro geral para se pensar a atuação da empresa no mercado de biodiesel. 

Principais contribuições da pesquisa para a tese aqui apresentada: 

i. proporcionou a realização de duas idas a campo (surveys-Minas Gerais e Ceará) nas 
quais a autora entrevistou muitos atores da sociedade civil, governos, universidades e 
empresa por meio de roteiros semiestruturados. Essas viagens serviram para que a 
autora colhesse informações e impressões importantes para a formação mais ampla de 
opinião e posicionamento com relação à temática proposta na tese. Além disso, no 
âmbito da pesquisa a autora realizou entrevistas em Brasília nos ministérios 
responsáveis pela formulação e implementação do PNPB. 

ii. possibilitou a participação nas discussões dos demais surveys realizados na pesquisa 
(Bahia, Rio Grande do Norte/Pernambuco, Sergipe e Rio Grande do Sul). Essas 
discussões permitiramque a autora compreendesse em parte os processos que se 
desenrolam com a atuação da empresa em territórios para os quais não pôde viajar.   

iii. permitiu a participação em workshopscom atores sociais envolvidos com o PNPB, 
realizados no âmbito do OPPA, que tiveram como temática a política de biodiesel 
brasileira (Romário Rosseto do MPA, Clóvis Zapatta pesquisador do Centro 
Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo, Repórter Brasil, ANP entre 
outros) e que se mostraram bastante informativas. 
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iv. representou um momento de grande aprendizado decorrente da participação em 
conversas, reuniões e discussões sobre a temática, realizadas com os demais 
pesquisadores integrantes da pesquisa de forma permanente. Ao mesmo tempo, 
possibilitou à autora acesso a diferentes materiais de pesquisa aos quais não teria tido 
acesso de forma independente. 

Foram realizadas 31 entrevistas para a tese, com informantes localizados no Rio de 
Janeiro, São Paulo, Brasília e, numa menor proporção, nas áreas de atuação direta da 
Petrobras (e, agora Petrobras Biocombustível) como Pará, Bahia, Minas Gerais e Ceará. 
Entrevistas realizadas: 

i. Petrobras: foram entrevistadas onze pessoas da Petrobras e PBio, sendo cinco 
localizadas no Rio de Janeiro e as demais nas áreas onde a empresa possui usinas. 

ii. Governos, órgãos e agências governamentais: nível nacional, seis representantes de 
alto escalão de ministérios e partícipes na implementação e formulação do PNPB 
(MDA, MAPA, MME e Casa Civil); um representante da Agência Nacional de 
Petróleo; dois representantes da Embrapa. No nível regional/estadual: quatro 
representantes de secretarias de estado (agricultura, meio ambiente) que possuíam 
algum contato com a política de biodiesel. 

iii. Organizações da sociedade civil organizada, sindicatos, cooperativas e movimentos 
sociais: seis entrevistas. 

iv. Atores privados (empresas concorrentes): uma entrevista realizada com empresa 
produtora de biodiesel. 

As entrevistas foram realizadas, normalmente, no local de trabalho do informante, 
com a aplicação de roteiros semiestruturados (Anexo I), específicos a cada tipo de 
ator/organização (Estado, sociedade civil organizada/movimentos sociais, empresa).  

O roteiro tinha o objetivo de:  

· entender as percepções sobre as motivações para a entrada da Petrobras no 
mercado de biodiesel. 

· possibilitar a identificação dos atores envolvidos nessa decisão. 
· caracterizar a estratégia de atuação da empresa nesse mercado. 
· mapear se houve mudanças na estratégia da empresa ao longo do tempo e 

entender seus fatores motivadores. 
· captar as opiniões dos atores sobre a qualidade da intervenção da Petrobras no 

mercado de biodiesel, e especialmente junto à agricultura familiar.  
 

Os materiais e informações coletados com as entrevistas, foram complementados e 
contrastados com informações de documentos oficiais e matérias de jornal. As entrevistas 
subsidiaram principalmente os capítulos 3 e 4 da tese. 

Dados oficiais nacionais foram coletados junto ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário; Ministério da Agricultura; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); Ministério de Minas e Energia; 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.  

No nível internacional: BP Statistics Review; Agência Internacional de Energia; 
Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica, Organização das Nações 
Unidas; Oil ans Gas Journal; entre outros.  

Além disso, foram consultados jornais como O Globo, Folha de São Paulo, Valor 
Econômico, Estado de São Paulo e portais como o Biodiesel Br entre outros. 

Para além dessas atividades, participou-se de eventos, seminários e reuniões 
organizadas por agências governamentais, por organizações não governamentais e 
organizações privadas. Destacamos a participação em duas Assembleias de Acionistas da 
empresa, situações nas quais pudemos analisar como se dava a relação entre os principais 
acionistas, suas disputas, e em que medida aquele espaço pode ou não ser considerado um 
espaço de tomada de decisões. 

Chamamos a atenção para o fato de que, durante o último ano de realização de 
entrevistas, o clima era de muita tensão e desconfiança no ambiente institucional ligado ao 
PNPB e à Petrobras Biocombustível. Com relação ao Programa tratou-se de um ano no qual 
as primeiras avaliações sobre o andamento da política, em particular com relação à sua 
dimensão social, foram divulgadassem terem, contudo, confirmado resultados muito 
animadores. Além disso, no último ano a implementação do PNPB havia sido particularmente 
complicada devido à ocorrência de problemas com cooperativas, principalmente da Bahia. 
Era um período, portanto, no qual a legitimidade do PNPB estava em dúvida, exigindo a 
tomada de estratégias e de modificação nos seus instrumentos. Na Petrobras o clima também 
era de desconfiança e cautela, devido à mudança na presidência da empresa (com a entrada da 
sra. Foster) e com a saída de uma parte significativa de funcionários da PBio que vinham 
tocando as ações de fomento à agricultura familiar. Nesse período, logo, as entrevistas foram 
realizadas com muita dificuldade. Os entrevistados nem sempre se sentiram confiantes para 
expor suas verdadeiras posições ou para revelar certas informações que poderiam, mais a 
frente, lhe causar problemas. Isso representou para a autora um esforço extra 
decontextualização das respostas, bem como complexificou a posterior confirmação e 
verificação de informações obtidas na entrevista. 

Estrutura da tese 

A tese está dividida em quatro capítulos, após essa introdução. No primeiro capítulo, 
procuramos, com base na literatura econômica da teorias da firma e da nova sociologia 
econômica, compreender quais são os fatores, internos e externos, à firma (no mercado, no 
Estado, na sociedade) que moldam e influenciam o seu comportamento frente a oportunidades 
percebidas. Ancoramos nossa análise nas ideias da nova sociologia econômica, de modo que é 
a partir do seu quadro referencial que procuramos articular distintas dimensões da firma com 
o objetivo de construir uma visão que a enxergue como uma construção social e política e que 
realize sua análise a partir de um quadro referencial multidimensional, condição essencial 
para a apreensão da complexidade desses atores na sociedade contemporânea. 
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No capítulo dois focamos em apresentar ao leitor elementos para a análise das firmas 
estatais. As firmas estatais são instituições híbridas que operam no mercado produzindo bens 
e serviços e que são propriedade parcial ou integral do Estado. Estas firmas, mesmo quando 
cobrem seus custos operacionais com receitas próprias, caso da Petrobras, têm no Estado seu 
maior agente controlador e tomador de decisão.  Nosso objetivo nesse capítulo é compreender 
melhor as implicações derivadas dessa natureza específica das firmas estatais, identificando-
as como instituições políticas que, além de atuarem no mercado, implementam políticas 
públicas. Seus objetivos e suas estratégias, portanto, estão mais conectadas às disputas 
políticas que são travadas no âmbito do Estado em torno das políticas públicas em questão. 
Por fim, procuramos desenhar um quadro geral da trajetória passada e do lugar desses atores 
na sociedade contemporânea.  

No capítulo três voltamos nosso olhar para a análise do caso empírico aqui proposto, 
ou seja, procuramos compreender como se dá a entrada da Petrobras no mercado de 
agrocombustíveis. Nosso principal objetivo é fornecer ao leitor os elementos que o 
possibilitarão entender o papel da Petrobras no mercado brasileiro de energia, suas vantagens 
competitivas e capitais acumulados, para então avançarmos no entendimento dos fatores que 
motivam a empresa a investir em agroenergias como uma estratégia competitiva. Nossa 
hipótese geral nesse capítulo é que a entrada da empresa nesse mercado só pode ser 
compreendida ao considerarmos, de forma simultânea, a ação de fatores estruturais, fatores 
mercadológicos e fatores políticos. Esses fatores, em conjunção, permitiram a criação de um 
ambiente com oportunidades para que a Petrobras, ao atuar nos agrocombustíveis, acumulasse 
distintos capitais e construísse vantagens competitivas sustentáveis frente às suas concorrentes.  

No capítulo quatro avançamos na análise do nosso caso empírico e partimos para um 
aprofundamento de como foi moldada, ao longo dos últimos anos, a estratégia de atuação da 
Petrobras no mercado de biodiesel. Nosso objetivo foi mostrar, por meio da reconstrução dos 
passos da empresa, que a sua estratégia de atuação no biodiesel tem sido moldada de acordo 
com as disputas políticas travadas no âmbito do PNPB. Nesse sentido, no período em que as 
ações da Petrobras não entravam em conflito com as ações do governo previstas no PNPB, 
elas puderam se desenvolver em paralelo ao desenvolvimento da política oficial, com uma 
maior autonomia. Contudo, em 2007/2008, mudanças na conjuntura político e econômica 
acabaram fazendo com que o governo relegasse à Petrobras um papel mais importante no 
PNPB no que concerne à inclusão social e que, com isso, acionasse instrumentos com o 
objetivo de ter um maior controle e influência sobre a estratégia da empresa, o que resultou, 
desde então, numa maior convergência entre as ações da empresa e aquelas previstas no 
âmbito do PNPB. 

E, por fim, são apresentadas considerações gerais sobre os principais pontos da tese e 
apontadas algumas conclusões da autora com relação ao tema proposto para análise. 
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CAPÍTULO I- FIRMAS, CAPITAIS E VANTAGENS COMPETITIVAS: 
UMA VISÃO A PARTIR DA NOVA SOCIOLOGIA ECONÔMICA 

INTRODUÇÃO 

O objetivo deste capítulo é desenhar um quadro interpretativo da firma que nos 
permita compreender quais são os fatoresinternos e externos (no mercado, na relação com o 
Estado, na sociedade) que moldam e influenciam o seu comportamento e a tomada de 
decisões pelos seus administradores. Ao longo do capítulo, resgatamos diferentes perspectivas 
teóricas sobre a firma que, somadas, nos permitiram traçar um quadro multidimensional para 
a análise da firma contemporânea.Em nossa perspectiva, essas diferentes teorias que se 
propuseram a analisar a firma, tais como a nova economia institucional, a visão baseada em 
recursos, os evolucionistas, os comportamentalistas e os gerencialistas, constituem bons 
referenciais teóricos de análise de algumas dimensões da firma, mas ao mesmo tempo 
mostram-se insuficientes para dar conta da complexidade da firma contemporânea. 

As firmas ocupam um papel importante nas sociedades contemporâneas. Além de 
constituírem o principal locus de produção, determinando em grande parte a alocação de 
recursos, possuem elevado poder econômico e político que fazem com que suas decisões 
influenciem de modo significativo os mercados e tenham grandes impactos (sociais, 
econômicos, ambientais etc.) na sociedade. Estes aspectos conferem importância crescente à 
análise e à compreensão do comportamento e das ações desses atores, em especial no que 
concerne aos fatores que influenciam e moldam suas estratégias na sociedade. Ao mesmo 
tempo, as firmas são constituídas por pessoas que se interrelacionam e articulam, dentro e fora 
dos limites da firma, com o objetivo de realizar seus interesses. 

Durante muito tempo, a análise da firma e dos mercados foi fortemente influenciada 
pelas correntes hegemônicas da Teoria Econômica, com forte influência das interpretações 
neoclássicas, que interpretavam os mercados e as firmas de maneira abstrata. Os mercados 
eraminterpretados como espaços indiferenciados, onde ocorriam relações de troca impessoais, 
regidas por uma lógica racional-econômica neutra. As firmas, por sua vez, correspondiam a 
atores homogêneos que operavam no mercado a partir de uma função de produção 
indiferenciada que procura maximizar os lucros. Ambos eram interpretados como 
mecanismos autônomos e indiferenciados, e não como fenômenos sociais. Eram situados, 
portanto, no campo econômico, permanecendo assim livres da influência de forças políticas, 
sociais, culturais, religiosas entre outras. A realidade, contudo, é bem mais complexa, tendo 
que ser simplificada demais se almejamos encaixá-la na teoria. 

Amparados em grande parte em elementos da literatura inaugurada por Coase e 
Penrose, da teoria evolucionista, e complementadas com elementos das correntes 
gerencialistas e comportamentais, procuramos neste capítulo construir um quadro teórico a 
partir da nova sociologia econômica que nos permita analisar e interpretar a firma de uma 
forma mais plena. Partimos do entendimento de que as firmas, por serem instituições 
formadas por pessoas que moldam e são moldadas no jogo competitivo, são antes de mais 
nada construções sociais. 
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Na primeira parte desse capítulo analisamos algumas abordagens que procuraram, 
cada uma a sua maneira, avançar no entendimento das diferentes dimensões constituintes da 
firma. Um dos pioneiros a pensar a firma como uma instituição específica foi Coase e será 
com ele que iniciaremos nossa análise. Na visão do autor a firma é uma instituição alternativa 
ao mercado que surge com o objetivo de eliminar custos de transação associados à realização 
de uma determinada atividade produtiva. A firma é constituída, logo, com o objetivo de 
estabelecer processos produtivos mais eficientes.Essa literatura foi bastante desenvolvida pela 
nova economia institucionalista e constitui hoje uma importante abordagem explicativa das 
estratégias de verticalização, horizontalização ou do estabelecimento de contratos de 
exclusividade da firma com os seus fornecedores. Contudo, ao restringir os elementos 
explicativos do comportamento da firma a cálculos de eficiência e de redução dos custos de 
transação, essas vertentes deixam de lado importantes dimensões da firma que são centrais 
para a sua compreensão. Por isso avançaremos na análise de outras teorias da firma. 

A segunda vertente sobre a qual lançaremos nosso olhar foi inaugurada com a 
perspectiva de Penrose, que procurou olhar para a firma com o objetivo de desenhar uma 
teoria que explicasse o seu crescimento e os seus limites internos e externos. Penrose deu uma 
excelente contribuição para a análise da firma ao centrar sua teoria nos fatores internos que a 
caracterizam e que condicionam o seu crescimento tendo em vista a percepção de 
oportunidades no mercado. Para Penrose a firma é constituída por recursos, que podem ser 
tangíveis ou intangíveis, e que são a base para as suas vantagens competitivas. Os recursos e 
os serviços que são derivados da forma como diferentes recursos são combinados no interior 
da firma são responsáveis pelas especificidades das firmas que determinam com que nenhuma 
firma seja exatamente igual às demais, ainda que todas tenham recursos semelhantes. A 
abordagem de Penrose é particularmente interessante ao introduzir na análise da firma de uma 
dimensão subjetiva para a firma e para o empresário. O caráter subjetivo da mente do 
empresário é o fator que permite que o administrador utilize suas capacidades e sua 
criatividade para combinar recursos ociosos com oportunidades identificadas no mercado. No 
que concerne à firma, destaca que a mesma possui estruturas e procedimentos que funcionam 
como filtros e que fazem com que a firma constitua rotinas e procedimentos que facilitem a 
tomada de decisões.  

A teoria evolucionista é outra perspectiva que apresenta importantes elementos para a 
análise da firma. De acordo com ela, as firmas, mais do que reativas ao mercado, são 
organizações que apresentam uma importante dimensão de aprendizado, de adaptação e de 
inovação que lhes confere uma capacidade permanente de alterar o ambiente no qual estão 
inseridas com o objetivo de consolidar e ampliar vantagens competitivas frente às suas 
concorrentes.A firma, portanto, atua num ambiente no qual precisa inovar constantemente 
com o objetivo de obter ganhos extraordinários (first movers). Os evolucionistas contribuem 
para a análise da firma ao introduzirem em sua análise elementos de continuidade e de ruptura, 
essenciais para compreendermos como a firma se mantém num determinado mercado e, ao 
mesmo tempo, se renova continuamente com o objetivo de gerar vantagens competitivas e 
permitir a sua sobrevivência no jogo competitivo. 

Avançando em nossa empreitada de compreender as distintas dimensões da firma, 
trazemos para análise as teorias gerencialistas e comportamentais que, ainda que partam de 
pressupostos presentes nas perspectivas anteriores, introduzem a dimensão dos conflitos que 
até então era ignorada pelas principais teorias. As teorias gerencialistas partem da 
identificação das relações de poder travadas dentro das firmas contemporâneas, e suas 
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consequências sobre a governança, para justificar os processos de tomada de decisão.As 
tomadas de decisões são constrangidas pelos resultados da luta implementada por atores que 
operam dentro da firma, em particular acionistas, administradores e membros das 
diretorias.Cada um desses atores, portanto, possui diferentes objetivos e está em contínua 
articulação com os demais com o objetivo de garantir a maximização dos lucros. Outra 
vertente que trazemos para análise são as teorias comportamentais que interpretam a firma 
como uma coalizão política de diferentes grupos que não necessariamente se limitam às 
fronteiras da firma. Além das relações de conflito resultantes da separação entre a propriedade 
e as tomadas de decisões nas firmas contemporâneas destacadas pela perspectiva anterior, os 
comportamentais enfatizam a natureza política da firma. Trazem, logo, para o centro da 
análise os contínuos processos de negociação e barganha travados nas suas estruturas internas 
por diferentes coalizões de atores em luta -internos ou não à firma-que visam à realização de 
interesses multidimensionais. Os administradores, nessa perspectiva, são articuladores de 
demandas e pressões de diferentes coalizões que procuram tomar decisões que garantam um 
maior retorno para a firmafrente ao menor custo político possível.  

Na segunda parte do capítulo, procuramos desenhar um quadro teórico,a partir da nova 
sociologia econômica, que articule as distintas perspectivas apresentadas anteriormente.De 
modo geral essa perspectiva implica que as firmas não sejam interpretadas como estruturas 
sociais estáticas, mas como construções sociais, conformadas a partir de diferentes práticas e 
relações estabelecidas com outros atores. 
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1.1.Alguns aportes da nova economia institucional 

Um dos trabalhos pioneiros a pensar a firma, em contraponto à figura genérica da 
função de produção trabalhada pelas vertentes neoclássicas da Economia, foi Coase (1937) no 
artigo The nature of the firm. Coase (1937) direcionou sua investigação para o entendimento 
dos motivos e razões que estão por detrás da criação das firmas e de suas decisões de 
expansão. Sua abordagem foi o ponto de partida para o desenvolvimento da nova economia 
institucional, cujos autores mais destacados são Williamson e North. 

A firma, assim, surgiu como um modelo alternativo de coordenação da produção que, 
ao estabelecer uma organização e dar a alguém a autoridade para decidir sobre a alocação de 
recursos, eliminouou substituiua necessidade da coordenação pelos mecanismos de preços. 
Assim,  

“Within a firm, these market transactions are eliminated and in place of the 
complicated market structure with exchange transactions is substituted the 
entrepreneur co-ordinator, who directs production. It is clear that these are alternative 
methods of co-ordinating production” (COASE, 1937, p. 388). 

Os custos de transação referem-se aos custos inerentes às transações realizadas no 
mercado. Eles incluem os gastos de investigação de produtores, produtos e preços envolvidos 
no processo de escolha de fornecedores;os custos envolvidos na busca de informações; os 
custos derivados do tempo gasto com processos burocráticos; os custos de negociação, de 
fechamento e de monitoramento de contratos individuais para cada transação envolvida no 
processo de produção ou de renegociação decorrente de erros ou omissões no contrato 
original, entre outros. Esses custos, ainda que possam ser reduzidos por mecanismos como 
contratos de longo prazo, disseminação de informações, seguros ou outros, jamais podem 
sercompletamente eliminados. As transações no mercado devem ser examinadas em 
consideração aos custos de transação ex-ante (negociar, obter informações, escrever contratos) e 
aos custos ex post (executar, policiar e, quando conflitos surgirem, contornar ou fazer valer o 
contrato que liga essas duas entidades). 

Dois pressupostos principais determinam que os custos inerentes às transações de 
mercado não sejam eliminados completamente pelo estabelecimento de contratos ou outros 
acordos: a ideia de racionalidade limitada e a prática de oportunismo. O reconhecimento da 
racionalidade limitada implica o entendimento de que é impossível lidar com a complexidade 
da realidade, de forma que os contratos sempre serão incompletos e a análise da realidade 
para a tomada das decisões jamais será plena. Os contratos não podem prever todas as 
eventualidades, pois a realidade sobre a qual operam é sempre complexa demais. Ao mesmo 
tempo, seus desdobramentos sempre estarão sujeitos ao comportamento de má fé. Assim, a 
firma teria um papel também de reduzir os efeitos da racionalidade limitada e, 
simultaneamente, proteger suas transações da ação do oportunismo (WILLIAMSON, 1988). 

A firma, segundo essa vertente, é uma forma alternativa de organização da produção 
que não elimina totalmente a necessidade de se comprar bens e serviços no mercado, mas que 
reduz consideravelmente, na medida em que elimina de antemão algumas transações como, 
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por exemplo, com os trabalhadores ou outras atividadesmuito recorrentes do processo 
produtivo.Ela é, assim, uma instituição cujos limites encerram um nexo de contratos 
necessários -e estruturados de forma eficiente- para a realização de uma determinada 
atividade produtiva.Os domínios da firma crescem na medida em que ela passa a incluir 
transações adicionais (que passam a ser organizadas pelo empreendedor) e são reduzidos 
quando algumas transações que ela realizava anteriormente são abandonadas. Sempre que o 
administrador decide que não vai mais realizar alguma atividade, ele passa a recorrer ao 
mercado. No caso de operações que não são rotineiras ou centrais para o funcionamento da 
firma, é mais vantajoso recorrer ao mercado e arcar de vez em quando com os custos próprios 
dessas operações. 

As firmas são, portanto, estruturas de governança, fruto de inovações organizacionais 
que têm como objetivo último a economia de custos de transação e, portanto, a ampliação da 
eficiência (WILLIAMSON, 1988). As decisões pela ampliação ou não da firma possuem 
como finalidade o estabelecimento de uma estrutura que permita uma maior eficiência numa 
dada atividade produtiva. E isso implica um “cálculo” dos custos envolvidos em realizar -ou 
não-certas atividades no mercado, internalizando-as e, com isso, reduzindo os seus custos de 
transação.Seriam, dois os limites principais ao crescimento da firma. O primeiro limite seria os 
custos adicionais que são incorporados pela firma sempre que ela passa a executar novas 
transações em sua estrutura. E o segundo estaria relacionado com a crescente perda de capacidade 
gerencial do empreendedor na medida em que as atividades da firma se expandem os retornos 
com as atividades adicionais tendem a ser menores.  

Assim,  

“(...) a firm tend to expand untill the costs of organizing an extra trasaction within the 
firm become equal to the costs of carrying out the same transaction by means of an 
exchange on the open market or the costs of organizing in another firm” (COASE, 
1937, p. 395). 

De um modo geral Williamson (1986; p. 141) destaca três atributos centrais das 
transações que influenciam a organização ou não delas dentro da firma. O primeiro é o 
princípio da especificidade de ativos que pode ser:aespecificidade de origem;as 
características físicas de ativos que os tornam específicos e valiosos; a especificidade 
derivada da ação humana fruto do emprego de um trabalho especializado; as especificidades 
de ativos dedicados (quando a transação depende da dedicação de um agente particular ou 
de uma determinada atividade); e a especificidade temporal (quando um investimento 
depende de um tempo específicopara ser realizado).Em situações nas quais algumas dessas 
especificidades estão presentes, tanto o comprador quanto o vendedor optarão pelo 
estabelecimento de formas de transação que garantam continuidade, maior segurança e 
coordenação, procurando desenhar para isso formas específicas de contratos que reduzem os 
riscos ou, num extremo, optando por internalizar a produção daquele recurso.  

O segundo está relacionado com a frequência das transações. Quanto mais frequente, 
maior o estímulo a internalizar essa transação ou elaborar contratos específicos. E o terceiro 
se refere à incerteza que provoca distúrbios inesperados nas transações e exige estruturas de 
monitoramento. Com elevado grau de incerteza, mantidos os demais, a transação tende a ser 
internalizada. Esses três fatores dimensionam as transações e são importantes parâmetros na 
definição de arranjos institucionais eficientes e, portanto, definidores dos limites das firmas. 
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Anova economia institucionalnos fornece importantes elementos para a compreensão da 
firma contemporânea, em particular as estratégias de verticalização e horizontalização das 
atividades da firma. Em primeiro lugar, ela ressalta a dimensão contratual da firma e destaca 
como a organização das atividades produtivas numa estrutura institucional única pode 
contribuir com a redução de custos de transação e com o alcance de resultados mais eficientes. 
Ainda que apresenteum elevado poder explicativo para algumas estratégias da firma, a nova 
economia institucional não pode ser considerada como o único fator a ser levado em 
consideração nas análises da firma. Em alguns casos, fatores como interesses na expansão das 
atividades, na ampliação do poder da firma perante seus concorrentes, na redução de custos 
produtivos, na identificação de oportunidades em outros mercados e na existência de economias 
de escala e de escopo podem exercer um maior poder explicativo ou complementar as 
explicações. Em segundo, elas são importantes na medida em que destacam que o desenho 
organizacional importa no alcance de resultados eficientes. Consideramos importante esse 
aspecto. Contudo, nem sempre o desenho organizacional de uma firma respondesimplesmente a 
motivações de economias de custo de transação. Fatores não tão racionais como modismo, a 
proliferação de consultorias e dinâmicas competitivas exercem um papel explicativo tão grande 
ou maior para o formato da firma. 

1.2.A perspectiva de Penrose e a visão baseada em recursos 

Os trabalhos de Edith Penrose (1959), em especial The theory of the growth of the 
firm,foram os primeiros a reconhecer asforças internas à firma. Mais do que uma organização 
administrativa, como na perspectiva anterior, a firma é uma organização social que possui 
interesses, recursos e comportamentos intrínsecos. Inspirada na visão pioneira de Penrose, nos 
últimos anos ganhou importância a perspectiva da visão baseada em recursos, com destaque 
para trabalhos de Barney. O comportamento estratégico da firma é compreendido a partir dos 
processos de seleção e mobilização de recursos e de consolidação de competências 
operacionais com o objetivo de gerar vantagens competitivas e, logo, diferenciação sobre os 
seus concorrentes no mercado. 

De acordo com essa visão, o objetivo último da firma é a realização de lucros no longo 
prazo. A conquista de lucros normalmente está relacionada ao crescimento da firma que pode 
se dar num mesmo mercado ou em outros mercados de atuação por meio de estratégias de 
diversificação.As firmas crescem na medida em que conseguem tirar vantagens das 
oportunidades identificadas no mercado.As oportunidades são aproveitadas quando a firma 
aplica recursos que até então eram subutilizados utilizando suas competências. Penrose (1959) 
reconhece que a firma possui, além dos objetivos de ampliação dos lucros, outras motivações 
como ganhos de poder e de prestígio, busca por aprovação pública ou simplesmente o “amor 
pelo jogo”, mas reconhece que a busca por lucros é o seu principal objetivo(PENROSE, 1959, 
p. 27-29). 

A firma é, portanto, uma coleção de recursos e serviços produtivos específicos que são 
mobilizados, combinados e recombinados constantemente na produção de bens e serviços.Sua 
dimensão interna nessa perspectiva é destacada. Os recursos não entram diretamente no 
processo produtivo, mas sim os serviços que eles proporcionam ou que são gerados a partir da 
sua utilização (PENROSE, 1959). Esses serviços são únicos a cada firma, pois se referem à 
uma maneira de utilização, o que está relacionado a alguns fatores específicos à firma (o que 
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dificilmente se repete em firmas distintas). O mesmo recurso pode ser usado a partir de 
diferentes formas, resultando sempre em serviços diferenciados. Assim, firmas que possuem 
os mesmos elementos ou recursos (ex. equipamentos e máquinas, instalações, insumos etc.) 
produzirão sempre distintos serviços.  Alguns autores denominam essas formas diversificadas 
de se aplicar ou utilizar recursos de capacidades organizacionais (BURLAMAQUI & 
PROENÇA, 2003). Essa distinção é a fonte da exclusividade de cada firma se comparada com 
as demais e é base para a literatura sobre estratégias, diferenciação e vantagens competitivas 
nas abordagens empresariais. 

Os recursos que caracterizam a firma podem ser divididos em dois grandes grupos: 
recursos tangíveis e intangíveis (BARNEY, 1991; BURLAMAQUI & PROENÇA, 2003; PIKE, 
ROOS & MARR, 2005).  

Os recursos tangíveis são mais fáceis de serem avaliados e de serem percebidos, pois 
são os ativos visíveis, concretos e que constituem a firma enquanto fábrica ou planta 
industrial produtiva propriamente dita. São mais facilmente copiados e transferidos, na 
medida em que podem ser intercambiados, compartilhados, imitados e comprados no mercado. 
Dividem-se em físicos e monetários (ou financeiros). 

a) Físicos: incluem as terras, prédios e instalações, equipamentos, materiais, insumos, 
veículos e produtos de uma organização. 

b) Monetários: incluem os ativos financeiros, contas bancárias, títulos, ações, aplicações 
entre outros. Podem ser convertidos em dinheiro. 

Os recursos intangíveis incluem ativos de mensuração mais difícil. São compostos por 
recursos humanos, recursos organizacionais e recursos relacionais. Eles são importantes para 
sustentar e proporcionar vantagens competitivas para a firma, uma vez que, por envolverem 
fatores intangíveis, subjetivos e simbólicos, são mais difíceis de serem imitados pelos 
concorrentes.  

 
Eles dividem-se em humanos, organizacionais e relacionais.Os únicos recursos que não 

estão no domínio direto da empresa são os recursos relacionais, contudo a firma pode 
implementar iniciativas com o objetivo de aumentar o seu controle -ou reduzir as incertezas e 
variações- com relação a esse recurso (PIKE, ROOS & MARR, 2005, p. 112-113). 

 
a) Humanos: incluem os trabalhadores, formais e informais, especializados e não 
especializados, que compõem a firma. Referem-se não somente aos trabalhadores, mas à 
experiência, aos conhecimentos, às habilidades e a outros tipos de qualificações e destrezas 
que se acumulam na firma e que são ampliados e renovados continuamente no tempo. 

b) Organizacionais:referem-se aos recursos que são derivados da firma como instituição 
social e incluem a marca, a propriedade intelectual, a estratégia, a cultura organizacional, 
os códigos compartilhados, a reputação e a imagem associados a uma determinada firma. 
Incluem também as rotinas, regras e comportamentos tácitos estabelecidos e que regem 
todas as interações e atividades dentro da empresa. 

c) Relacionais: incluem as relações e a qualidade dos relacionamentos estabelecidos 
entre grupos dentro da firma e grupos que se localizam no ambiente externo à firma ao 
longo do tempo. São incluídos nesses últimos os fornecedores, os especialistas ou 
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consultores, centros de pesquisa, universidades, laboratórios, órgãos governamentais, 
bancos comerciais ou públicos, agências regulatórias, movimentos sociais, organizações 
da sociedade civil entre outros.  

Tradicionalmente, em mercados com graus mais elevados de concorrência, os recursos 
que mais geravam valor e performance eram os físicos, como terra e máquinas, ou recursos 
financeiros, em particular a posse de capital financeiro. Esse quadro mudou recentemente na 
medida em que cresceu a oligopolização dos mercados. Nesse cenário dominado por poucas e 
grandes corporações, os ativos intangíveis ganharam importância como fontes de vantagens 
competitivas sustentáveis, passando a ser identificados como recursos-chave condutores de 
performance e criadores de valor nas organizações (PIKE, ROOS & MARR, 2005, p. 112).  

O reconhecimento da firma como uma coleção de recursos utilizados sozinhos ou em 
combinaçãono processo produtivo, determina que cada firma seja interpretada sempre como 
única. Essas vertentes, portanto, ainda quereconheçam em sua análise a importância do 
ambiente externo e de fatores que estão fora do controle da firma, entendem o comportamento 
e a trajetória das firmas a partir de suas especificidades, ou seja, das forças internas inerentes 
à firma, cuja raiz está em seus recursos. Os recursos, portanto, seriam em última instância as 
fontes das vantagens competitivas da firma, mas também os fatores limitantes para o 
crescimento das firmas diante de certas oportunidades. 

Ao longo de sua existência, a firma passa por transformações produtivas múltiplas 
nem sempre contínuas ou constantes. Essa trajetória é formada na medida em que a firma atua 
no mercado. Ao mesmo tempo, em que ela transforma o mercado com suas ações, o mercado 
molda e conforma suas ações futuras. As respostas dadas no passado pela firma às 
necessidades enfrentadas no mercadoao se acumularem dão à firma uma imagem de 
organização racionale unidade. Essa mesma estrutura, ao mesmo tempo, é transformada 
continuamente pela ação desses dirigentes frente a oportunidades e restrições percebidasno 
ambiente. 

Como vimos, ao operar no mercado a firma tem como objetivo maior ampliar suas 
capacidades de obtenção de lucros no longo prazo, o que é resultado direto da construção de 
vantagens competitivas e, principalmente, de vantagens competitivas sustentáveis. As 
vantagens competitivas são obtidas quando a empresa implementa uma estratégia de criação 
de valor que não seja implementada ao mesmo tempo por competidores, conferindo-lhes 
vantagens por serem as únicas a possuírem tal ativo. Elas distinguem as firmas de seus 
concorrentes, geram retornos econômicos positivos e maiores lucros e sustentam uma posição 
vantajosa frente aos seus concorrentes reais ou potenciais. São fruto da realização de 
estratégias que procuram, a partir da identificação e avaliação de oportunidades no ambiente, 
criar novas possibilidades de usos de recursos da firma ou de uma nova combinação que 
possibilite à firma expandir suas atividades com a redução nos custos (criação de economias 
de escala, novos usos para recursos etc.) ou pela diferenciação (utilização de recursos raros e 
valiosos dificilmente imitáveis). 

 

Assim, 

“These firms may gain access to distribution channels, develop goodwill with 
customers, or develop a positive reputation, all before firms that implement their 
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strategies later. Thus, first-moving firms may obtain a sustained competitive 
advantage” (BARNEY, 2001, p. 104). 

 
Aquelas empresas que são as primeiras a implementarem essas estratégias (first 

movers), adquirem vantagens se comparadas às demais firmas do mercado por serem 
pioneiras (BARNEY, 2001, p.104). Essas vantagens podem inclusive funcionar como 
barreiras à entrada que inibem a entrada de outras empresas numa determinada indústria. A 
vantagem competitiva será mais sustentável quanto mais difícil for a sua replicação ou 
imitação pelos concorrentes (BARNEY, 1991). Para que um recurso tenha o potencial de 
gerar uma vantagem competitiva sustentável ele precisa satisfazer a quatro atributos 
principais: ser valioso, raro, difícil de imitar e insubstituível. Na criação de vantagens 
competitivas sustentáveis destacam-se as propriedades de raridade e de impossibilidade de 
imitação. Se os recursos não forem raros ou se forem fáceis de se imitar, as demais firmas 
serão capazes de implementar as mesmas estratégias que a firma em questão,o que anula as 
vantagens competitivas. As propriedades para geração de vantagens competitivas são 
(BARNEY, 1991, p. 105-6): 

i. Ser valioso: devem ser valiosos de forma a possibilitar que oportunidades do 
ambiente sejam exploradas com maior chance de sucesso e, ao mesmo tempo, que 
riscos sejam reduzidos. Os recursos para serem valiosos devem permitir que a empresa 
melhore sua eficiência ou eficácia, explorando oportunidades e neutralizando ameaças. 

ii. Ser raro: deve ser raro se comparado com os competidores potenciais e efetivos, 
pois somente nesse caso possibilitam que a firma tenha vantagens competitivas que 
não são possuídas por seus concorrentes.  

iii. Ser difícil de imitar: para que conformem vantagens competitivas e principalmente 
sustentáveis, os recursos não devem ser imitáveis. A inimitabilidade ocorre a partir da 
combinação de três fatores. O primeiro é quando a obtenção dorecurso depende em 
grande parte das suas condições históricas, ou seja, depende de sua trajetória e dos 
atributos daquela firma. O segundo é que a relação entre os recursos possuídos e as 
vantagens competitivas da firma normalmente é ambígua, de forma que os 
concorrentes não conseguem facilmente apreender como se dá a relação entre o 
recurso e a vantagem competitiva dele derivada. Isso torna difícil para as demais 
firmas duplicarem ou imitarem essas estratégias. E, por fim, quando os recursos que 
geram a vantagem são complexos do ponto de vista social, pois dependem de relações 
interpessoais entre gerentes, da cultura empresarial, da reputação da firma perante 
clientes e fornecedores entre outros fatores que são próprios daquela. 

iv. Ser insubstituível: quando os recursos não possuem substitutos que possuam 
propriedades semelhantes às dele. A substitutabilidade pode se dar de duas formas 
principais. É possível que uma firma imite o que a outra está fazendo da forma exata, 
com recursos similares. Em segundo, recursos diferentes podem funcionar como 
substitutos estratégicos, resultando em processos e produtos similares ao da firma 
pioneira.  

Importante notar aqui que pela visão de Penrose e pela visão baseada em recursos, a 
firma não molda ou direciona seus recursos de forma a se enquadrarem em oportunidades de 
mercado (como atesta a literatura do posicionamento estratégico de Porter). Antes disso, ela 
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procura constantemente criar ou perceber oportunidades de mercado a partir de uma avaliação 
dos seus recursos. Ou seja, as firmas procuram criar ou identificar oportunidades que 
possibilitem a aplicação de seus recursos, em especial aqueles que são raros, valiosos, 
inimitáveis e insubstituíveis, de forma a criar vantagens competitivas sustentáveis. A força 
está nos recursos inerentes à firma, pois são eles que determinam, em última instância, as 
oportunidades que serão consideradas.A introdução das inovações dependerá da ação criativa 
dos administradores para perceber oportunidades que incluem a identificação ou criação de 
novos mercados, tendo em vista seu estoque de recursos. E isso, por sua vez, também é 
específico a cada firma por conter uma dimensão específica que depende das características 
subjetivas do administrador-empreendedor e uma dimensão organizacional concentrada em 
normas, rotinas, procedimentos e visões de mundo gestadas na firma. Esses fatores funcionam 
como filtros para as percepções dos administradores e trabalhadores daquela determinada 
empresa e está relacionado a aspectos bastante específicos à firma. 

A análise das oportunidades produtivas se circunscreve a um campo específico que é 
formado a partir da interação dinâmica entre o ambiente interno, os recursos e capacidades 
das firmas, e o ambiente externo. O ambiente externo não pode ser percebido em sua 
totalidade. Assim, as oportunidades são percebidas a partir de reflexões, avaliações e juízos de 
valor que dependem da percepção do administrador.O reconhecimento e aproveitamento das 
oportunidades do ambiente dependem, assim, de características intrínsecas ao empreendedor 
que define as estratégias da firma. Essas realizações normalmente requerem um tipo especial 
de qualidade, a predisposição psicológica para arriscar e tentar novos caminhos frente a 
oportunidades (competência empresarial), mas também podem ser moldadas e impulsionadas 
pela estrutura da firma que ao longo da trajetória tende a cristalizar procedimentos, normas e 
experiências, funcionando como filtros da realidade (PENROSE, 1959, p. 41). 

A perspectiva de Penrose foi pioneira em relacionar o potencial de crescimento da firma 
à sua dinâmica interna, tendo como raiz os recursos que a constituem. Seu livro foi 
certamente um dos trabalhos que mais contribuiu, com influência até o dias de hoje, para o 
entendimento e análise da dinâmica de crescimento da firma a partir de suas forças internas. 
Entendemos que os insights trazidos pela abordagem de Penrose e da visão baseada em 
recursos constituem elementos centrais para o entendimento do comportamento da firma nos 
mercados contemporâneos. Destacamos como pontos positivos de sua abordagem a 
compreensão de que a firma atua no ambiente com o objetivo permanente de criar vantagens 
competitivas frente às suas concorrentes, numa dinâmica que procura combinar oportunidades 
percebidas no ambiente com potencialidades resguardadas nos recursos próprios da firma. As 
vantagens mostram-se mais sustentáveis na medida em que os recursos apresentem 
características de raridade, valor, insubstitutabilidade e inimitabilidade. 

Uma das forças nesta perspectiva é o entendimento de que as firmas não são similares, 
mas que são organizações sociais específicas, cujas particularidades são construídas e 
reforçadas ao longo de sua trajetória. E seria justamente nessas particularidades, ou seja, seus 
recursos, normas, procedimentos, experiências e outros, ou seja, em recursos com alto grau de 
exclusividade que residiriam as principais forças competitivas da firma. Contudo, entendemos 
que, ainda que tenha alto poder explicativo, essas vertentes apresentam pontos que poderiam 
ser complementados ou melhor trabalhados. 

Um primeiro ponto diz respeito ao fato da análise da firma e de suas estratégias 
competitivas aparecerem restringidas a estratégias econômicas desenroladas no mercado. 
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Ainda que essas sejam normalmente as estratégias mais comuns, enfatizadas e visibilizadas, 
elas não podem ser consideradas como as únicas possibilidades de ação da firma em busca da 
construção de vantagens competitivas. Nesse aspecto é importante ampliar a visão da firma 
para além da perspectiva meramente econômica, buscando entendê-la como instituição social, 
construída e enraizada em relações sociais que se desenrolam em diferentes campos de ação. 
As ações das firmas, nesse sentido, não estão restringidas ou almejam meramente objetivos 
econômicos, mas são influenciadas também por objetivos políticos, sociais, culturais entre 
outros. A ampliação da perspectiva de análise permite que sejam incluídas e percebidas 
distintas estratégias que são postas em prática pela firma em atividades sociais, culturais ou 
políticas que muito embora não gerem lucros diretamente, ou que gerem até custos extra, são 
importantes fatores de fortalecimento de recursos da firma (como a marca, melhor 
relacionamento com governos e órgãos reguladores, uma melhor imagem perante grupos de 
interesse com os quais interage, ampliação das relações da firma com outros atores 
importantes etc.) que poderão ser empregados em estratégias diversas ou futuras com novas 
perspectivas de ganhos. 

Um segundo bloco de ressalvas que fazemos é que, como no grupo anterior, na 
perspectiva de Penrose (e derivadas) há pouco espaço para conflitos internos e externos à 
firma. Nem sempre os interesses entre os diferentes grupos que compõem a firma estão 
perfeitamente alinhados como previa Penrose. Assim, as estratégias desenhadas na cabeça do 
administrador e disseminadas por comunicação autoritária nem sempre serão perfeitamente 
implementadas. Muitas vezes, no lugar dos objetivos ou metas fixados por seu superior, o 
agente se inclina a buscar interesses pessoais, que podem ser ou não conflitivos com aqueles 
estabelecidos pelo seu superior na hierarquia.  

Ao mesmo tempo, a firma está exposta a conflitos externos, travados com grupos de 
interesses com os quais se relaciona e que se situam nos diversos ambientes nos quais a 
firma interage e implementa suas estratégias. Esses conflitos podem vir de críticas, 
denúncias, campanhas, legislações e processos jurídicos e outros tipos de ações que 
contestem ou combatam as estratégias implementadas pelas firmas. Segundo Pitelis (2009) 
o reconhecimento da existência de conflitos pode contribuir com o avanço da perspectiva 
desenhada por Penrose, ao possibilitar a exploração ou abertura de novos caminhos de 
pensamento que avancem na sua análise. O conflito de uma maneira geral pode influenciar 
o comportamento da firma de duas formas: de um lado pode contribuir com a criação de 
uma tensão criativa, sendo uma nova fonte de informação, conhecimento e inovação que 
gere novas formas e caminhos de crescimento da firma ou pode ser destrutivo. A existência 
de conflito pode levar, nesses últimos casos, à escolha de posições nas tomadas de decisões 
que levem a um ciclo de aprofundamento de conflitos que prejudiquem a firma ou que 
venham a invalidar algumas de suas estratégias futuras (PITALIS, 2009). 

 

1.3.As teorias evolucionistas 

Enraizados nos trabalhos de Schumpeter os evolucionistas compartilham de alguns 
aspectos ressaltados nas escolas anteriores -como a especificidade de cada firma (importância 
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da trajetória), racionalidade limitada entre outros-, mas colocam a firma no centro do processo 
da dinâmica capitalista. É na firma que se encontram os fatores que possibilitam a mudança 
espontânea e descontínua dos canais de fluxo da economia, as inovações, que retiram o 
sistema do equilíbrio e geram o desenvolvimento econômico. 

Para eles desenvolvimento econômico é um fenômeno diferente das adaptações 
rotineiras e contínuas que o sistema apresenta e está mais ligado a processos de ruptura e 
descontinuidade. É obtido a partir de processos que empregam recursos já existentes de uma 
maneira diferente ou em novas combinações, gerando um fenômeno qualitativamente novo 
que é resultado da introdução de inovações (SCHUMPETER, 1982). Seus efeitos geram 
rupturas em todo o sistema econômico, mas transbordam para outras dimensões, podendo 
provocar mudanças radicais em toda a esfera da vida social. As teorias evolucionistas trazem 
as inovações para o centro do processo de desenvolvimento econômico e fazem delas o 
principal objetivo perseguido pelas firmas. As firmas, portanto, procuram constantemente 
produzir inovações, causando rupturas no sistema econômica que permitem a sua expansão. 

Cada firma é por definição única e sua trajetória e formato depende fortemente da 
conjuntura vivenciada. Seu perfil é delineado de acordo com a tecnologia que utilizam, a 
relação que estabelecem com seus concorrentes, a política que praticam e a que estão 
submetidas, os padrões comportamentais adotados, as características culturais que exibem 
entre outros. Num ambiente complexo e com incerteza, é inevitável que as firmas escolham 
diferentes comportamentos com base nas diferentes percepções e expectativas que possuem 
(DOSI & NELSON, 1994; NELSON, 1997, p. 265).   

A firma é o local onde ocorrem as inovações. Essas diferenciam-se significativamente 
das invenções, embora estejam relacionadas. A inovação se concretiza quando há a introdução 
de uma nova combinação por um ator -normalmente uma firma- que possibilita aos 
inovadores uma transformação do sistema econômico e proporciona um maior ganho para o 
agente inovador. Já a invenção, natural do universo da ciência e da tecnologia, tem um espaço 
possível muito maior do que o espaço daquilo que é economicamente lucrativo e socialmente 
aceitável -as inovações. Cabe ao empreendedor e gerentes a transformação das invenções em 
inovações, de modo que é geralmente na firma que se dá a transformação de descobertas em 
possibilidades econômicas tendo em vista possibilidades de lucro. Assim, por definição, a 
inovação é a convergência da tecnologia, da economia e do contexto socioinstitucional4 
(PEREZ, 2009, p. 3). 

 

De um modo geral a inovação engloba cinco casos (SCHUMPETER, 1984, p. 48): 

i. Introdução de um novo bem com o qual os consumidores ainda não estão 
familiarizados, ou que seja detentor de uma nova qualidade que passa a ser valorizada 
no mercado. 

                                                 

4
 “Thus, the meaningful space where technical change needs to be studied is that of innovation, at the convergence of 

technology, the economy and the socio-institutional context (PEREZ, 2009, pg. 3). 
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ii. Utilização de um novo método de produção que ainda não tenha sido testado por 
outros produtores, seja na etapa de produção, armazenamento ou comercialização. 

iii. Abertura de um novo mercado que o ramo particular da indústria de 
transformação do país em questão não costumava operar (em parte envolve a 
diversificação). 

iv. Conquista de novos insumos que antes não eram utilizados. 

v.Estabelecimento de uma nova organização da indústria, como a criação de uma 
posição de monopólio (trustificação) ou a fragmentação de uma posição de monopólio. 

As vantagens competitivas da firma, segundo as abordagens evolucionistas, residem 
essencialmente na capacidade da firma inovar constantemente. Elas são motivadas pela 
percepção de oportunidades de mercado que, ao serem exploradas pelas firmas, possibilitam 
um ganho aos agentes inovadores na forma de lucros extraordinários derivados da 
monopolização temporária de um mercado que derivam das vantagens dos pioneiros, ou, first 
movers advantages. Nesse sentido, são bastante próximas na abordagem anterior. 

O desenvolvimento econômico e a ação no mercado se dá por meio de um processo de 
seleção contínuo dessas firmas, inspirado nos modelos biológicos. Elas enfrentam, de um lado, 
um processo de aprendizado, adaptações e descobertas, e de outro, mecanismos de seleção com 
base em critérios que são definidos de acordo com a estrutura da indústria em questão. Esse 
processo de seleção dá-se principalmente, mas não exclusivamente, no mercado. E é por meio 
dele que são definidas as firmas vencedoras e as perdedoras.  

Importante destacar que os evolucionistas não pensam o processo de seleção como a 
condução a organismos sempre mais eficientes, uma vez que elementos estocásticos, 
indeterminados e ocasionais agem sobre a todo o instante sobre esse processo, determinando 
que não haja um modelo de firma mais eficiente a ser escolhido ou selecionável. Assim, as 
firmas existentes num mesmo período no mercado são consideradas vencedoras, mas são 
também heterogêneas e específicas (indicando que não haveria um ‘modelo’ ótimo ou mais 
eficiente determinado de antemão). As firmas, visto isso, agem sempre buscando possibilitar a 
geração de inovações que lhes possibilitem a construção de posições assimétricas favoráveis. 
Ou seja, visando à construção de vantagens competitivas frente aos demais integrantes da 
indústria e aumentando suas chances de sobrevivência e manutenção no mercado numa 
determinada posição (NELSON & WINTER, 1982; DOSI, 1994, p. 155).  

Assim, mais do que organizações dotadas de competências específicas, recursos, 
rotinas e hábitos, a firma é também resultado de um processo de transformação ao longo do 
tempo, numa evolução cujo motor está no processo contínuo de aprendizado, adaptação e 
inovação a que estão submetidas (SCHUMPETER, 1982; DOSI, 1994; NELSON & WINTER, 
1982; BURLAMAQUI & PROENÇA, 2003).  

No ambiente em que atuam as firmas seguem variadas formas de comportamento 
orientado por regras (rule-guided behaviors) as quais são específicas a determinado contexto 
e, em algum grau, independentes com relação a eventos externos. Essas regras e 
procedimentos (rotinas) permitem lidar melhor com a racionalidade limitada e criam padrões 
de processamento de conhecimento na firma que coordenam o aprendizado organizacional e o 
processo produtivo. Contudo, o processo contínuo de aprendizagem e adaptação leva 
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aoacúmulo de competências que, se bem sucedidas no mercado, podem determinar uma 
mudança na principal área de atividade da firma e fazer com que a mesma siga percorrendo 
diferentes caminhos fruto de processos de adaptação e inovação. 

Desta forma a firma não apenas explora oportunidades identificadas no ambiente 
tendo em vista seus recursos disponíveis, mas também aprende com as experiências passadas 
e implementa ações com o objetivo de se adaptar ao meio no qual está inserida. A partir dessa 
interação, cria novas oportunidades para a inovação. A firma tem capacidade permanente de 
alterar o ambiente no qual está inserida, mas também age na direção demodificar por meio do 
aprendizado e da inovação constante (nos seus processos organizacionais, nos métodos 
produtivos e nos seus produtos) sua forma de atuação.  

As rotinas possuem uma funcionalidade específica nesse processo, pois agem como 
um repositório de habilidades e conhecimentos, atuando como a memória organizacional das 
firmas. É por meio de rotinas que a firma responde a mudanças no ambiente e a movimentos 
implementados pelos seus rivais (NELSON & WINTER, 1982). As rotinas, na medida em 
que servem como diretrizes para os funcionários e demais atores, possibilitam uma redução na 
incerteza, bem como uma maior agilidade na tomada de decisões e na implementação de 
respostas ao ambiente pela empresa. Elas envolvem procedimentos que são aprendidos, 
repetidos e que são naturalizados como padrão. Podem ser fruto da criação deliberada de 
gerentes, prescritas em processos e procedimentos a serem seguidos em situações específicas, 
mas podem também ser fruto de comportamentos e relações informais. As organizações, 
assim como os indivíduos, adquirem hábitos sem terem a intenção e sua performance pode ser 
melhorada ou prejudicada por esses hábitos.  

Assim, possuem a propriedade de reter habilidades e outras formas de conhecimento. 
Ao mesmo tempo, em algum grau, permitem que os mesmos sejam replicados pela imitação, 
mobilidade pessoal, fusões etc. (HODGSON, 1998). Têm um traço, portanto, de continuidade. 
Mas estão associadas, também, à mudança. São procedimentos padrão para a produção no 
curto prazo e para crescimento, no longo. Podem também instituir a busca por melhores 
formas de fazer coisas que já faziam, ou seja, para inovar.  Assim, ao mesmo tempo que as 
rotinas pesam, os agentes sempre são capazes de experimentar e descobrir novas regras e a 
continuamente introduzir novidades comportamentais no sistema, transformando as regras 
que os orientavam anteriormente (DOSI, 1994, p. 157; NELSON, 1997, p. 261).  

Desta forma, a firma pode apresentar rotinas construídas que possibilitam ou 
favorecem a inovação e, portanto, a mudança. Neste aspecto é interessante lembrarmos que as 
inovações introduzem uma dimensão nova, mas é gestada e fomentada em conjunturas e 
recursos detidos pela empresa. Como vimos, as rotinas informam os agentes como devem 
prosseguir e, os casos nos quais a realidade não se encaixa nos antigos procedimentos são 
repassados para a alta administração com o objetivo de resolvê-los, o que pode originar novas 
rotinas ou novos procedimentos a serem seguidos em situações semelhantes às enfrentadas. 
Em alguns casos a empresa cria soluções não repetitivas e elaboradas de forma pontual. 
Noutros casos, o ajuste e resposta são tão constantemente demandados que acabam 
rotinizados pela empresa.  

Quando a firma institui rotinas com o objetivo último de melhor se adaptar e 
responder às mudanças no mercado denominamos capacidades dinâmicas. Esse é o caso de 
investimentos que envolvem comprometimentos de longo prazo, com recursos especializados, 
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orientados para garantir uma gestão da firma mais apta à mudança e à inovação. Um exemplo 
de capacidades dinâmicas é a habilidade de sustentar um método padronizado para o 
desenvolvimento de novos produtos ou processos. Elas envolvem algum grau de continuidade 
substancial em equipamentos e plantas e possibilitam às organizações atuarem de uma forma 
sistemática e padronizada por meio da rotinização da inovação que, por sua vez, lhe conferem 
vantagens competitivas (WINTER, 2002). 

Assim, 

“The term 'dynamic' refers to the capacity to renew competences so as to achieve 
congruence with the changing business environment; certain innovative responses are 
required when time-to-market and timing are critical, the rate of technological change 
is rapid, and the nature of future competition and markets difficult to determine. The 
term 'capabilities' emphasizes the key role of strategic management in appropriately 
adapting, integrating, and reconfiguring internal and external organizational skills, 
resources, and functional competences to match the requirements of a changing 
environment.(TEECE et alii, 1997, p. 515)” 

Por fim, as rotinas e outros procedimentos institucionalizados operam como 
importantes mecanismos de governança. Como são regras e procedimentos que são repetidos 
e possuem um caráter permanente, as rotinas permitem um tipo de aceitação inconsciente que 
facilita a tomada de decisões e evita a ocorrência de conflitos na firma. Como possibilitam a 
padronização das práticas, o controle é favorecidoe as soluções a serem escolhidas numa 
determinada situação complexa são limitadas de antemão.  

As teorias evolucionistas da firma são aquelas que talvez melhor expliquem o 
comportamento empresarial em mercados cada vez mais dinâmicos e exigentes na geração de 
inovações, como os contemporâneos, sendo uma boa complementação à visão baseada em 
recursos. Nesse sentido, os evolucionistas avançam na perspectiva anterior ao reconhecerem que 
as firmas, além de aproveitarem-se de oportunidades identificadas no mercado, possuem também 
a capacidade de alterar o ambiente em que operam com o objetivo de gerar novas oportunidades 
para a sua atuação e para a geração de vantagens competitivas por meio de processos contínuos de 
adaptação, aprendizado e, principalmente, inovação. Mais do que agirem no ambiente a partir do 
que são, portanto, as firmas procuram constantemente modificar os ambientes em que atuam de 
modo a possibilitar a criação de novas vantagens competitivas derivadas da transformação em 
seus produtos, métodos produtivos, da criação de novos mercados, da introdução de novos 
insumos e da transformação da estrutura industrial na qual operam. 

Talvez, uma das maiores forças dessa perspectiva resida no fato de trazerem as rotinas 
organizacionais para o centro da análise como elementos explicativos para as trajetórias das 
firmas que envolvem elementos de continuidade e ruptura. Ao mesmo tempo em que são 
repositórios de habilidades e de conhecimentos e, portanto, mecanismos de transmissão de 
vantagens competitivas, as rotinas ganham importância por serem capazes de gerar procedimentos 
e padrões de comportamentos que podem favorecer a inovação e, portanto, a transformação tanto 
do ambiente quanto da própria firma ao longo do tempo. Esses fatores aumentam a sua chance de 
sobrevivência e de prosperidade no mercado. 

Contudo, essa perspectiva também apresenta algumas limitações. Destacaremos duas 
principais. Como na perspectiva anterior, a teoria evolucionista da firma não permite um 
tratamento adequado de situações de conflito internas ou externas à firma que influenciam seus 
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processos decisórios e estratégias. Na medida em que têm nas rotinas os principais elementos de 
tomada de decisão, por meio da sua reafirmação ou criação de novas respostas a situações 
específicas, essas vertentes não dedicam muita atenção aos distintos projetos ou alternativas em 
disputa no momento de tomada de decisão, bem como atribuem pouca importância ao 
entendimento dos fatores que determinam a escolha de uma rotina em detrimento de outra.  

Ao mesmo tempo, ainda que avance na perspectiva anterior ao entender que os 
comportamentos da firma e suas vantagens competitivas são construídas a partir de fatores 
que extrapolam a dimensão econômica, pensamos que essa vertente subestima as estratégias 
da firma que se desenrolam fora do campo econômico. Ainda que permitam a inclusão em sua 
análise das relações e interações informais, de hábitos, contingências e da importância da 
dimensão científica e tecnológica (por exemplo atividades em pesquisa e desenvolvimento), 
entre outros, a perspectiva evolucionista relega pouco espaço para a análise de estratégias 
implementadas pela firma no campo social, cultural, ambiental e político e que não 
necessariamente têm como objetivo a inovação (ainda que possam favorecer, em muitos casos, 
a sua realização). Inserem-se nesse contexto as ações de responsabilidade social, o apoio a 
projetos ambientais, esportivos e culturais, bem como o crescente investimento de recursos 
em atividades com finalidade política como o exercício de lobby e de apoio a partidos 
políticos em eleições. Esses elementos ganham importância crescente no ambiente 
contemporâneo e precisam ser levados em consideração ao se tentar compreender os fatores 
que efetivamente levam a firma a agir e os instrumentos multidimensionais que ela põe em 
marcha com o objetivo de criar vantagens competitivas continuamente. 

1.4.A contribuição da perspectiva gerencialista 

Esta vertente teórica parte da perspectiva de Penrose, mas amplia o seu olhar ao 
reconhecer os conflitos internos inerentes à firma, em particular às sociedades anônimas onde 
os limites entre a propriedade e a agência não estão claros. Entendem que a firma é uma 
organização administrativa autônoma dotada de lógicas e capacidades próprias, constituídas 
ao longo de uma trajetória histórica única, e dotada de amplo poder para moldar o ambiente 
no qual atua na direção de criar constantemente novas possibilidades de ação. Dando 
continuidade a alguns aspectos destacados por Penrose, os gerencialistas, em particular Marris 
(1964), acompanham o crescimento e o domínio das sociedades anônimas do século XIX em 
diante. Trazem assim para problematização elementos próprios a essa forma de organização 
da firma, em especial a dissociação da propriedade da firma daqueles que tomam as decisões 
e as implicações desse fenômeno sobre a governança  (BERLE & MEANS, 1984). 

A sociedade anônima surge como uma solução para os limites ao tamanho da firma 
tradicional, no qual a propriedade está associada a uma estrutura unitária de gerenciamento e 
financiamento da firma. A reorganização corporativa substitui a figura do proprietário e 
coloca em seu lugar uma equipe de diretores contratada para administrar a firma. Ao mesmo 
tempo, o financiamento se dá por um conjunto de acionistas detentores de ações. Essa nova 
estrutura organizativa separa claramente a função de administração ou gerenciamento da 
propriedade das ações. A dimensão gerencial ou administrativa recai sobre os atores internos 
à firma, compostos de diretores e outros administradores, que efetivamente desempenham a 
função de comandar a companhia, tendo relativo poder de decisão. A propriedade, ainda que 
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parcial, recai sobre os detentores de ações que recebem dividendos e têm o poder de 
instituírem por meio de voto os quadros diretores que comandarão, em parte, a firma. 

Entender a governança das sociedades anônimas requer compreender como é 
construído (ou não) o equilíbrio de poder entre essas forças que operam dentro da firma, 
dimensão que é pouco desenvolvida na perspectiva de Penrose. As estratégias da organização 
serão, em grande parte, fruto das interações dos desejos, ideais, interesses, éticas e 
constrangimentos desses diferentes grupos que a constituem e que disputam o seu controle.  

A propriedade e controle da firma permanecem divididos entre três grupos principais 
de atores. Os acionistas são os donos parciais da firma, tendo direitos sobre a companhia, mas 
poucos instrumentos de controle sobre suas decisões. As ações ou títulos são propriedade dos 
acionistas, mas não a companhia em sua integridade.Como são donos de apenas uma parte da 
totalidade e normalmente estão distribuídos num universo muito amplo de sujeitos, os 
acionistas não possuem o controle sobre as decisões da firma. Os acionistas, em especial 
aqueles com direito a voto, decidem por votação o quadro de diretores, mas normalmente o 
controle de cada acionista individual está difuso. Isso lhes dá um direito coletivo indireto de 
controle sobre a firma. Os diretores, por outro lado, encarregados de operar a companhia, são 
funcionários da empresa. São contratados para tomar as decisões sobre questões mais gerais e 
de direcionamento da companhia, incluindo a distribuição de dividendos e a distribuição de 
capitais no caso de venda da empresa (o que interfere no poder e interesses dos acionistas). Os 
administradores são os atores que possuem papel de organizadores e que administram a 
organização nas suas funções quotidianas. Como definem questões mais operacionais, suas 
decisões e iniciativas possuem influência direta nos lucros, na medida em que alteram os 
custos de produção e inferem sobre investimentos. Suas ações, portanto, também interferem 
nos interesses dos acionistas. Essas duas últimas posições podem se sobrepor. Em alguns 
casos, diretores são também administradores e neste caso acumulam poder sobre as decisões, 
podendo muitas vezes dominar alguns campos da firma. Estes tendem a ter muito mais 
controle sobre as ações da firma. 

Cada um desses grupos, de um modo geral, é portador de diferentes interesses que são 
compartilhados pelos seus membros. A influência de um determinado grupo sobre a política 
ou estratégias da empresa dependerá do seu poder de barganha e, em parte, da posição que 
ocupa na estrutura hierárquica da empresa. No caso da alta administração  (Conselhos, 
Diretoria etc.) a influência será determinante, pois ocupam cargos diretivos com maior poder 
de decisão. Ao mesmo tempo, como são atores que são detentores de capacidades específicas, 
a sua substituição torna-se mais custosa no caso de descontentarem os acionistas que têm 
poder de os nomearem. Assim, para os acionistas, que poderiam demiti-los, isso nem sempre 
é uma opção facilmente acionável, posto que a contratação de novos administradores requer 
um período de tempo de adaptação e de aprendizado. Ao mesmo tempo, a influência dos 
acionistas por meio de votos nem sempre é eficiente, uma vez que normalmente encontram-se 
diluídos, dispersos e desorganizados, não tendo por isso incentivo de controlar e fiscalizar a 
ação dos administradores (free rider).  

A forma mais comum de exercício do poder dos acionistas relaciona-se à sua atuação 
no mercado de capitais, pelodireito de transferir ou se desfazer de ações. Assim, como as 
ações são como uma mercadoria vendida no mercado, a avaliação e percepção sobre as 
políticas administrativas podem afetar o seu preço, valorizando ou não a companhia e, com 
isso, influenciar o comportamento dos administradores. Em segundo lugar, o mercado de 
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ações pode afetar as fontes de financiamento disponíveis à firma o que pode influenciar suas 
chances de crescimento e, portanto, de realização de lucros. E, num limite, o preço das ações 
pode favorecer uma mudança radical na distribuição de votos, e portanto de poder, dentro da 
companhia, na medida em que pode provocar a concentração de votos em um ou alguns atores 
que querem mudar a política da empresa.  

Neste contexto complexo de disputa por poder na estrutura de governança das firmas 
não há regas rígidas ou formais que fazem os administradores seguirem um conjunto 
particular de políticas ou elencar um objetivo particular em suas atividades. Não obstante os 
constrangimentos, eles estão livres para escolher uma ampla variedade de políticas motivadas 
por distintos fatores que não se resumem ao raciocínio utilitarista de ampliação de seus 
interesses pessoais. Marris (1964) procura elementos para entender um pouco mais os 
processos de tomada de decisão num campo ampliado das Ciências Sociais, na escola 
comportamental e em elementos psicológicos, sociais e econômicos como aspiração dinâmica, 
autoidentificação, orientação de classe, desejo de poder, status, riqueza e segurança pessoal. 
Ao mesmo tempo identifica outros elementos que possuem implicações no comportamento 
dos administradores como os constrangimentos impostos por integrarem uma determinada 
equipe (efeito de grupo), a existência de sistemas de recompensas, o cumprimento de códigos 
profissionais de competência, o desejo por bônus e opções de compra de ações entre outros. 
Para o autor, todos esses elementos, por diferentes caminhos, exercem pressão sobre os 
administradores. De um modo geral, atesta que, em última instância, os administradores 
tendem a decidir numa linha tênue que oscila entre a maximização da taxa de crescimento da 
firma e a garantia de uma margem confortável de segurança. 

Seriam assim duas as dimensões principais para atuação do administrador: o 
crescimento da firma (crescimento dos ativos da firma) e a segurança (taxa de avaliação do 
mercado). O primeiro age como um indicador de uma série de satisfações associadas com a 
escala (aumentos de salário, de poder, de prestígio).A percepção da habilidade do 
administrador é normalmente avaliada de acordo com a sua performance profissional. Assim, 
ao tomar decisões que levam à expansão da firma com a criação de novos departamentos e 
diretorias, ele cria novos espaços e, ao mesmo tempo, se habilita a ocupá-los em virtude de 
serem eles mesmos fruto de sua ação qualificada. Entende que quando cargos tornam-se 
vagos ou novos são criados, a probabilidade dos mesmos serem ocupados por pessoas internas 
à firma cresce na medida em que subimos na hierarquia da mesma. Isso cria na firma um viés 
favorável ao crescimento, na medida em que a expansão das atividades da firma tende a 
beneficiar aqueles segmentos e atores que ocupam as hierarquias mais altas que são também 
aqueles grupos sobre os quais recaem as decisões de ampliação. 

A segunda dimensão tem uma aproximação com a segurança e com o estabelecimento 
de caminhos que permitam uma maiorvalorização da firma no mercado por apresentar uma 
estrutura sólida e com menos riscos. No caso da segurança, também as consequências 
pessoais da falência financeira ou do mau desempenho tenderão a recair de forma mais 
drástica sobre executivos de alto escalão. Eles são mais facilmente responsabilizados e sofrem 
maiores consequências de uma falência sobre sua reputação. Nesse sentido, como são eles que 
também tomam a maior parte das decisões na firma, eles tendem a avaliar com maior 
precaução o risco que determinada ação terá sobre a segurança da firma. 

Tendo em vista todos os aspectos colocados acima, o objetivo da firma, é o 
crescimento sustentável e não somente os lucros. Essa afirmativa diferencia os gerencialistas 
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da perspectiva de Penrose. As tomadas de decisão, num contexto no qual os administradores e 
diretores acabam tendo maior poder de decisão do que os acionistas, os resultados oscilam 
sobre as perspectivas de crescimento e a garantia da segurança. 

A perspectiva gerenciazita, em nossa concepção, tem como primeiro elemento 
positivo a introdução da dimensão do conflito e da fragmentação na firma, aproximando-se de 
uma visão que a enxerga como uma construção social. Possibilita assim, a visualização das 
relações sociais e políticas que a constituem, enfatizando a firma como um conjunto de 
indivíduos que disputam por decisões e ganhos residuais (JENSEN & MECKLING, 1976). 
Na análise de tomada de decisões, esse grupo é o que mais avança em reconhecer que não 
apenas interesses econômicos como salários e benefícios pessoais motivam os atores, 
incluindo em sua análise outras motivações como segurança e status. Contudo, de uma 
maneira geral, ainda que tenham o mérito de considerar objetivos e motivações não 
econômicas, boa parte de suas análise ainda restringe as decisões humanas a processos e 
cálculos de maximização racionais. 

Ao mesmo tempo, não obstanteo mérito de introduzir na análise da firma os 
conflitos, essa vertente não avança em reconhecer os conflitos intragrupos à estrutura da 
firma. Com relação ao primeiro caso, ela não oferece o instrumental necessário para se 
entender e interpretar situações nas quais um mesmo grupo, seja de acionistas, 
administradores ou diretores, apresenta diferentes concepções sobre os caminhos a serem 
travados pela firma (diferentes estratégias), o que resulta na existência de conflitos e 
disputas internas ao grupo pelo poder de decisão sobre o posicionamento daquele 
determinado grupo na firma. No segundo caso, como centra suas análises nas relações 
contratuais estabelecidas dentro da firma, essa abordagem deixa fora de seu campo de 
análise o amplo leque de relações sociais que corta firmas e mercados e que, em muitos 
casos, exerce influência definitiva sobre as decisões empresariais. Não reconhece ou 
inclui em suas análises, portanto, o papel dos conflitos e das divergências travadas entre a 
firma ou determinados grupos no ambiente externo à firma. 

1.5.Alguns elementos da perspectiva comportamental 

As Teorias Comportamentais, cujos principais trabalhos são de H. A. Simon; R. M. 
Cyert; J. G. March, esses últimos conformando uma Teoria Comportamental da Firma, se 
propõem a entender a Economia e os mercados e, portanto a firma, a partir da análise do 
processo conflituoso de tomada de decisões. Sua perspectiva traz para a análise do processo 
decisório os caminhos pelos quais os objetivos da firma emergem na organização, se 
consolidam e transformam.  

Para essa vertente, a firma é uma coalizão política adaptativa, conformada por 
diferentes atores (stakeholders), alguns organizados em subgrupos ou grupos, munidos de 
distintos interesses, ideias e comportamentos. Reconhecer a firma como uma coalizão política 
implica o entendimento de que a composição ou estrutura da firma ao longo do tempo não 
pode estar dada, mas é negociada continuamente ente os grupos de interesse e subgrupos que 
a integram. Seus objetivos, por sua vez, não podem ser conhecidos de antemão, pois são 
resultado da interação permanente das coalizões políticas que a constituem em luta (MARCH, 
1962). 
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Assim, nas palavras de March (1962), 

“Basically, we assume that a business firm is a political coalition and that the executive 
in the firm is a political broker. The composition of the firm is not given; it is negotiated. 
The goals of the firm are not given; they are bargained” (MARCH, 1962, p. 672). 

Um outro avanço da teoria comportamental é o entendimento de que é efetivamente o 
processo de tomada de decisão que orienta a ação. Isso coloca o processo de decisão num 
patamar de análise tão importante quanto as ações que dele são derivadas. Em outras palavras 
não importam apenas os fins, os resultados das decisões, mas principalmente o entendimento 
de como o processo de tomada de decisão é estruturado dentro da firma, lançando olhar sobre 
os meios e processos por meio dos quais as decisões são construídas e para os atores que estão 
decidindo.  

Essa vertente se aproxima bastante das análises que enxergam a firma a partir de seu 
enraizamento no mundo social. Existe no mínimo um conjunto de participantes potenciais 
na firma, cada qual com objetivos próprios, que não se resumem aos grupos oficialmente 
integrantes de sua estrutura oficial. Incluímos aí também investidores, fornecedores, 
consumidores, agentes governamentais, organizações da sociedade civil entre outros. Além 
desses, outros grupos como analistas de investimentos, empresas de auditoria, associações 
empresariais, partidos políticos, agências reguladoras e sindicatos também têm influência 
sobre as decisões da firma. Tal vertente tem a vantagem de trazer para a análise, em 
contrapartida à anterior, uma perspectiva ampliada dos grupos cujas ações e pressões podem 
influenciar e determinar, em alguns casos, os objetivos e as estratégias da firma em distintos 
momentos. As demandas de cada grupo são influenciadas por duas propriedades dinâmicas: 
elas se alteram com as experiências vividas por aquele grupo; e a atenção e importância de 
uma determinada demanda (a extensão na qual ela é vista como importante por diversos 
públicos) pode mudar em virtude de mudanças na conjuntura na qual está inserida. 

Cada um desses grupos apresenta demandas diferenciadas para a firma. Essas variam 
desde ganhos monetários até questões mais amplas como acordos políticos, tratamento 
pessoal, troca de favores, barganhas de cargos, interesses públicos entre outros. Para esses 
autores essas demandas nem sempre são conciliáveis. Assim, em alguns casos, demandas de 
diferentes grupos podem ser consistentes e complementares, reforçando umas às outras. 
Noutros casos, podem se revelar incompatíveis em todos os aspectos, aumentando a chance 
de conflitos não solucionáveis que precisam ser acomodados na estrutura interna da firma.  

Os objetivos da organização, nesse sentido, são definidos de maneira a lidarem de 
maneira satisfatória com o potencial de conflitos estabelecidos entre os distintos grupos 
influentes sobre a firma. Não haveria, portanto, uma solução única para o problema da 
coalizão na firma, pois sempre haverá um número infinito de coalizões possíveis dentro de 
uma mesma estrutura. Isso implica que o olhar sobre a firma se afaste de uma perspectiva 
homogênea e unitária. Os distintos mecanismos de tomada de decisão dentro de uma mesma 
firma não podem, logo, ser interpretados como produtores de objetivos organizacionais 
necessariamente consistentes e coerentes, havendo uma grande possibilidade de 
estabelecimento e coexistência na firma de objetivos contraditórios. 

O administrador e a diretoria são os grupos de atores mais importantes, pois exercem 
o papel de articuladores das distintas demandas em curso na firma. No processo de tomada 
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de decisões esses atores procuram decidir de modo a ampliarem a utilidade e os retornos 
possíveis de serem obtidos a partir das coalizões em luta, tendo em vista os custos 
associados a cada combinação exequível. Normalmente, tendem a privilegiar coalizões que 
têm um baixo custo de manutenção e, portanto um pequeno custo político, frente a um 
retorno relativamente alto para os resultados da firma.  

Os processos de tomada de decisão ocorrem sempre num contexto de racionalidade 
limitada, o que implica que os tomadores de decisão não possam maximizar suas decisões -
selecionar a melhor alternativa após ter analisado todas. As decisões, logo, não podem levar 
à maximização, mas buscam resultados satisfatórios ou suficientemente bons. Assim, o 
processo de decisão envolve a seleção consciente ou inconsciente de certas ações dentre 
todas aquelas alternativas que são percebidas pelos tomadores de decisão. 

A racionalidade ainda é um traço fundamental do comportamento humano, mas a 
realidade é muito complexa para ser processada em sua amplitude pelo indivíduo. Assim, os 
tomadores de decisão optam por fixar metas que procuram satisfazer com suas ações. A 
autoridade é exercida por meio de instrumentos de persuasão e sugestão. Tendo isso em vista, 
os processos decisórios estão sujeitos à ação de mecanismos de controle que fazem com que 
as preferências do tomador de decisões nem sempre sejam realizáveis nas decisões 
efetivamente implementadas. Esses procedimentos procuram influenciar a tomada de decisão 
por meio de quatro efeitos: influenciam os objetivos daquele ator dentro da organização; 
influem na percepção individual do meio ambiente; alteram o leque de alternativas 
consideradas; e estabelecem as regras de decisão que são acionadas.  

Tendo em vista a natureza essencialmente conflitiva da firma, alguns mecanismos são 
criados para substituir o processo de barganha e facilitar a tomada de decisões como a 
institucionalização de acordos e compromissos duradouros na estrutura organizacional. Eles 
podem assumir a forma de acordos orçamentários; ou outros procedimentos e protocolos que 
devem ser seguidos na tomada de decisão. Outro mecanismo importante para lidar com 
conflitos é a instituição de processos sequenciais para tratamento de objetivos conflitivos. De 
acordo com eles, fica estabelecida uma estrutura de etapas sequenciais que devem ser 
cumpridas na tomada de decisões. Ao mesmo tempo em que institui uma rotina, essa prática 
também pode favorecer determinados grupos, na medida em que pode situá-los nas últimas 
fases do processo decisório, dando-lhe o poder de vetar objetivos que sejam contraditórios 
àqueles que defendem, mesmo que possam ter sido estabelecidos pela instância anterior. 

As teorias comportamentais diferenciam-se das gerenciais por não aceitarem o 
pressuposto de que as decisões humanas são maximizadoras, dando maior ênfase às rotinas, e 
trabalhando com a ideia de satisfação, onde o ator procura resultados que sejam bons o 
suficiente. Ao mesmo tempo, mais do que focar nas ações, essa vertente procura entender 
como as decisões são tomadas, lançando luz sobre os mecanismos que são estabelecidos por 
uma determinada coalizão na firma com o objetivo de garantir o equilíbrio organizacional 
temporário, que é aquele que permite, dada uma certa conjuntura, a cooperação de todos os 
atores relacionados com a firma. Nessa perspectiva, aproximam-se mais de uma visão da 
firma como construção social, perpassada por relações sociais e políticas que influenciam a 
sua conduta. Contudo, ainda que parte fundamental da análise da tomada de decisão nas 
firmas essas vertentes acabam sobrevalorizando a dimensão humana e subestimando outros 
fatores como suas competências e vantagens produtivas e a sua relação com o mercado, que 
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também são outros aspectos essenciais para o entendimento das ações das firmas. 

1.6.Em direção a uma leitura sociológica da firma 

Como vimos, cada uma das teorias analisadas anteriormente enfatiza uma dimensão 
importante de ser considerada na  análise da firma e de seu comportamento nos mercados. A 
teoria dos custos de transação foca na importância da dimensão contratual da firma e na 
contribuição de sua estrutura organizacional para o alcance da eficiência, definindo a firma 
como uma estrutura organizativa superior ao mercado na produção de um determinado bem 
ou serviço. Penrose e tradições como a visão baseada em recursos nos trazem a dimensão 
organizacional, interna à firma, como campo de análise. Em particular chama atenção para 
seus recursos e capacidades organizacionais. Abandonaa camisa de força da eficiência, e 
avança na análise das forças internas à firma como fatores competitivos originadores de 
vantagens na dinâmica competitiva. As teorias evolucionistas, outro importante corpo 
teórico para a análise da Economia e do desenvolvimento econômico,  destacam a dimensão 
evolutiva das firmas, ou seja, sua capacidade de se autotransformar e de transformar o 
ambiente à sua volta por meio do aprendizado, da adaptação e da inovação. De uma forma 
mais complementar, as tradições gerencialistas e comportamentais, trabalham a dimensão 
conflitiva da firma, em grande parte subestimada nas vertentes anteriores, mas essencial 
para o entendimento do processo de tomada de decisões. Os gerencialistas partem da análise 
da sociedade anônima para enfatizar as diferenças de objetivos e os conflitos latentes entre 
diferentes níveis de comando da firma, principalmente entre sua equipe gerencial e os 
acionistas. Já a teoria comportamental enfatiza a natureza da firma como uma coalizão 
política, na qual grupos de interesse disputam constantemente e lutam pela realização de 
seus interesses. Chama a atenção para a necessidade deanálise dos mecanismos pelos quais 
as decisões são tomadas dentro da firma entendendo-as como processos voltados para a 
equalização de conflitos e para construção de um equilíbrio que possibilite um maior grau 
de cooperação na firma. 

Nos últimos anos, ganhou força no mundo acadêmico o campo da nova sociologia 
econômica que procura realizar em suas análises um diálogo entre as perspectivas econômicas 
e sociológicas. Essas abordagens, ainda que diversificadas, partem de um entendimento 
comum de que a economia e todos os fenômenos que a caracterizam, dentre eles as firmas e 
mercado, são antes de tudo parte do mundo social e construções sociais. É uma forma, 
portanto, de reintroduzir a vida e o mundo social na análise da economia e dos processos 
econômicos (WILKINSON, 2008, p. 87). 

As origens desse fenômeno nem sempre estão claras, mas alguns autores (SWELDBERG, 
1993; STEINER, 1999) atribuem suas ideias fundadoras a trabalhos da sociologia econômica de 
Marx, Weber, Durkheim e Polanyi, bem como aos esforços de Harrison White que, desde 
meados de 1970, avançou na direção do desenvolvimento de uma sociologia dos mercados.  

A revitalização dessa perspectiva na nova sociologia econômica está associada ao 
trabalho de Granovetter, Ação econômica e estrutura social: o problema do enraizamento. Duas 
ideias centrais povoam os trabalhos dessa vertente. Em primeiro lugar está o entendimento de 
que a ação econômica é socialmente situada, de modo que não pode ser explicada somente a 
partir demotivações individuais (é uma ação social e, portanto, socialmente situada). Em 
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segundo,determina que as instituições sociais não podem ser tomadas como dadas, mas 
precisam ser interpretadas como construções sociais, fruto da ação de atores enraizados 
socialmente. Elas, assim,são constantemente renovadas e transformadas pela ação de agentes, 
mas ao mesmo tempo têm o poder de constranger e moldar o comportamento presente e futuro 
dos atores. 

Nesta primeira obra o autor faz uma crítica, de um lado, às correntes clássicas e 
neoclássicas da Economia, enraizadas numa conceitualização da ação humana como atomizada 
ou subsocializada; e de outro a algumas vertentes da Sociologia, Antropologia, Ciência Política 
e da História que tendem a interpretá-la como ação determinada por normas e valores 
internalizados pela socialização. Granovetter se opõe assim diretamente a atomização que 
interpreta os atores ou grupos de atores a partir de uma análise isolada. Para escapar dos 
equívocos das duas visões extremas o autor utiliza o argumento de enraizamento do 
comportamento econômico. Destaca, assim, o papel das relações pessoais concretas e das 
estruturas (ou redes) de relações sociais que geram confiança, desencorajam más condutas e 
influenciam as ações e as tomadas de decisão dos atores sociais.  

Ao mesmo tempo, o autor chama atenção para dois aspectos que implicam que o 
argumento do enraizamento não seja utilizado a partir de um funcionalismo otimista que as vê 
como elementos sustentador de todas as relações e eliminador do oportunismo. Primeiro é que 
ele não pode ser considerado como elemento sustentador da ordem, uma vez que as redes de 
relações sociais penetram irregularmente, e em diferentes graus, distintos setores da vida 
econômica. E o segundo é que ao mesmo tempo que as relações sociais são condição para a 
confiança e para o comportamento honesto, elas não são suficientes para eliminar, e em 
alguns casos são mesmo meios para, comportamentos de má conduta e conflito (em alguns 
casos de fraude por quadrilhas ou grupos a existência de confiança e de relações sociais de 
proximidade são essenciais).   

Distingue-se três níveis de objetos dos quais se ocupa a Nova Sociologia Econômica. O 
primeiro é a ação econômica individual, ou seja, a ação orientada para a realização de 
objetivos definidos por indivíduos. O segundo nível situa-se além da ação individual e que 
são os resultados econômicos e as instituições econômicas. Nesse sentido, entendem que as 
instituições possuem uma dimensão mais ampla que os seus resultados objetivos, na medida 
em que implicam conjuntos de ações que comportam uma dimensão normativa. E o terceiro é 
que se ocupa dos diferentes domínios dos mecanismos de mercado que a Economia, em sua 
tradição hegemônica, toma como dados.  

“(...) ele ne rejette pas le principe du comportement interesse, mais ele ne croit pas pour autant 
qu’il s’agisse de la pierre philisophale de l’explication en scienses sociales et ele se propose 
de retourner le probléme en montrant que l’analyse sociologique, fondée sur des conceptions 
alternatives de l’action, de la rationalité de celle-ci et de l’origine des institutions, est capable 
de fournir des explications meulleures des phénomènes marchands que la théorie économique” 
(STEINER, 1993, p. 29). 

Nos anos 1980 os trabalhos da nova sociologia econômica voltaram-se com força para o 
estudo dos mercados, uma área que antes estava reservada à Ciência Econômica (STEINER, 
2012). São dois os principais aportes da sociologia para a análise dos mercados. O primeiro é 
que a nova sociologia econômica, nos seus estudos, parte do entendimento do comportamento 
empírico dos atores concretos. O segundo é que se interessa pelas relações sociais estabelecidas 
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entre os agentes presentes no mercado e para as formas como esses indivíduos coordenam suas 
ações, que podem ter motivações econômicas ou de outra natureza. Assim, não se trata de dar 
somente uma descrição diferente da realidade econômica, mas de construir uma abordagem 
teórica que leve em conta as formas de relações sociais que são fundamentais para explicar 
como o mercado se apresenta e se desenrola em seus desdobramentos futuros (STEINER, 1993). 

1.6.1.Os mercados e as firmas como construções sociais e políticas 

Entender as firmas e os mercados como parte do mundo social requer que os 
interpretemos, ao mesmo tempo, como atores constituinte e resultados de relações sociais. 
A abordagem de Fligstein (2007), mais enfatizada nesse estudo,entende os mercados como 
política. Os mercados, nesse sentido, respondem à ação de um projeto político dirigido 
pelos atores, governamentais e não governamentais, que detêm o poder e que moldam as 
suas estruturas. Delineiam e procuram influenciar as instituições do mercado com o objetivo 
de favorecerem seus interesses, garantindo a sua reprodução naquela estrutura de poder. Os 
atores participantes desse mercado são o governo, as empresas e outros grupos de interesse, 
incluindo movimentos sociais e organizações da sociedade civil, instituições financeiras, 
agências reguladoras, consultorias e outros que se relacionam, se comunicam e se 
reconhecem como constituintes daquele mercado e cujas interações o constroem e moldam 
continuamente(WHITE, 1981).Assim, relações de parcerias, parentesco, relações pessoais, 
vizinhança, afinidade política entre outros confirmam reputações, afinam lealdades, e 
conformam padrões de interação num dado mercado, influenciando as escolhas e as 
estratégias da firma. 

Os mercados e as firmas, portanto, estão enraizados em redes de relações sociais e 
políticas que conectam, em torno de determinada temática, grupos de interesses diversos 
daquele mercado. Essas relações sociais e políticas influenciam as ações e condutas das 
firmas e conformam arranjos institucionais que refletem o ambiente conflituoso e a 
distribuição a sociedade (WILKINSON, 2008).  

As firmas, em particular as mais poderosas, atuam no mercado estabelecendo relações 
com o Estado e outros atores com o objetivo de moldar as estruturas de modo a favorecer os 
seus interesses, garantindo a sua sobrevivência e, assim, a reprodução do mercado 
(FLIGSTEIN, 1996). As firmas podem ser divididas em incumbentes, as que ocupam posição 
dominante no mercado, e desafiadoras. As firmas grandes normalmente controlam mais 
recursos do que as firmas pequenas. As incumbentes detém um maior poder definidor das 
instituições e regras que regem aquele determinado mercado. As desafiantes são as firmas 
menores, que enquadram sua ação situando-as no quadro cognitivo construído a partir das 
firmas maiores.  

A estabilidade de mercados depende da capacidade dos atores que dele fazem parte 
capitaneados pelo Estado em construírem instituições sociais que são regras, leis ou visões de 
mundo compartilhados, internalizados pelos atores, tácita ou explicitamente, e que dão 
sentido para aquele mercado e para a sua estrutura. São elas que possibilitam aos atores se 
organizarem para competir e cooperar e, antes de tudo, para trocar. A construção desse quadro 
cognitivo e normativo envolve posições assimétricas de poder onde os atores mais poderosos, 
normalmente o Estado e as firmas maiores, possuem um maior poder de intervenção. 



 

 
24

As instituições sociais construídas na interação entre os atores, portanto, conformam o 
mercado e estruturam suas hierarquias. As instituições vencedoras, portanto, não são as mais 
eficientes, mas aquelas que refletem a distribuição de poder na sociedade. As instituições e 
novas regras criadas produzem acordos compartilhados que permitem as trocas e moldam os 
relacionamentos naquele mercado entre diversos atores, incluindo o Estado. As instituições 
pré-existentes, refletem lutas anteriores, e constrangem ou fomentam as ações dos atores no 
presente e no futuro. Ao se tornarem práticas, sendo internalizadas pelos atores, elas 
estruturam o que é possível naquela dada situação, eliminando determinadas possibilidades e 
determinando as posturas aceitas ou razoáveis. Com isso as instituições possuem um traço de 
path dependence, onde os arranjos prévios servem de negociação para novos parâmetros e 
arranjos.Mudanças nos mercados, portanto, refletem mudanças nas relações sociais e políticas 
dos atores que dele fazem parte, que são a base sobre o qual as transações do mercado se 
sustentam (FLIGSTEIN, 2002). 

A estabilidade dos mercados, portanto, não surge espontaneamente, em meio a relações 
impessoais e racionais, por meio da competição,chegando a um ponto de equilíbrio. Ela é 
construída na luta, por meio do estabelecimento a força de um projeto político resultante das 
interações políticas entre os distintos atores que atuam naquele mercado. Essa disputa é 
travada não apenas pelas firmas, mas pelos agentes reguladores, pelas instâncias 
governamentais, pelos consumidores, pelos fornecedores e por outros grupos.Um mercado 
estável é definido como aquele no qual as identidades e o status de hierarquias das firmas são 
bem conhecidas e as concepções que lhes dão significado são compartilhadas. Essas 
instituições sociais moldam as relações travadas naquele mercado e permitem que elese 
reproduza continuamente numa mesma estrutura. Fligstein (2002) sistematiza em quatro 
grupos as principais instituições sociais que embasam os mercados e regulam o seu 
funcionamento: direitos de propriedade; estruturas de governança; regras de intercâmbio; e 
concepções de controle. 

Os direitos de propriedade definem as relações sociais entre os proprietários dos meios 
de produção e os outros atores da sociedade, definindo o controle da propriedade. Numa firma, 
são as relações sociais estabelecidas que definem quem tem direitos para reivindicar lucros ou 
participação nos resultados, os direitos de patentes, e práticas de certificação. A constituição 
dos direitos de propriedade, assim, deve ser vista como um processo político permanente, o 
estado momentâneo de uma luta, e não o resultado de um processo eficiente. Em algumas 
situações os direitos de propriedade podem sofrer interferência de ações de regulação, por 
exemplo, quando se aplica determinada lei ambiental que restringe o uso da propriedade ou 
quando se realiza o zoneamento. 

As estruturas de governança referem-se às regras gerais na sociedade que definem as 
relações de competição, cooperação e contêm orientações específicas de como as firmas 
devem ser organizadas. Podem ter a forma de leis ou de práticas institucionais informais que 
definem as maneiras legais e ilegais à disposição das firmas para controlar a competição como 
leis antitrustes, políticas de competição, regras com relação a cooperação como cartéis, joint 
ventures ou fusões. 

As regras de intercâmbio definem quem são os atores que transacionam com quem e as 
condições sob as quais as transações são tocadas, definem os contratos e outros tipos de 
padronização que permitem que as trocas sejam realizadas de forma mais segura. Elas devem 
ser estabelecidas de acordo com as características de transportes, cobranças, seguros, câmbio 
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e o reforço dos contratos entre outros. 

As concepções de controle são entendimentos mais gerais, normalmente 
compartilhados por todos os atores daquele mercado, que estruturam a percepção de como o 
mercado funciona e que orientam a interpretação de cada jogador sobre o ambiente no 
momento em que definem suas estratégias de ação. São essenciais na formação da estratégia 
empresarial, na medida em que fornecem o quadro referencial de interpretação da realidade 
e permitem a interpretação do lugar da firma no jogo competitivo. Fornecem os elementos 
necessários para a definição de formas possíveis ou desejadas de ação da firma com o 
objetivo de ampliar a sua chance de sobrevivência. São, ao mesmo tempo, uma visão de 
mundo que permite a interpretação do ambiente e das ações dos demais e uma reflexão de 
como o mercado está estruturado e de sua posição nele, necessárias tanto para a formulação 
de estratégias de reforço daquele ambiente quanto para estratégias de subversão daquela 
ordem.  

Todas essas instituições são fruto das relações sociais estabelecidas entre os atores e, ao 
mesmo tempo, ajudam a moldar as relações futuras, tendo um caráter normativo. O Estado 
possui um papel central no processo de conformação dos mercados e das instituições sociais 
que os regem. Sua influência é sentida de forma mais direta na definição e legitimação dos 
direitos de propriedade, das estruturas de governança e das regras de intercâmbio.Essas 
instituições sociais refletemcampos de disputa onde os atores lutam pelosseus conteúdos e 
significados, seus instrumentos de aplicabilidade e pelo poder de influência sobre a extensão e 
direção das intervenções do Estado na economia. Essas instituições, assim, nunca são neutras, 
mas tendem a favorecer certos grupos de firmas. Assim, nas palavras de Fligstein e Sweet 
(2002), 

“Institution-building episodes tipically take place in preexisting social arenas, 
‘domains’(...). In their most generic guise, such fields are composed of (1) 
organizations seeking to structure their environments, (2) preexisting rules (i.e., 
existing institutions) that operate to constrain and enable actors in the arena, and 
(3) skilled strategic actors who work within organizations to help atain 
cooperation among disparate groups and interests. Sucessful institution-building 
projects within fields occur when organizations are able to create and modify rules 
and procedures in order to structure the ongoing interactions of diverse set of 
actors, allowing the arena to reproduce itself on a period-to-period basis. Such 
projects do not occur in a vacum. Pressure and resources for institution building 
can also come from organizations located in different fields, from actors operating 
outside of the arena in question, and from more systemic exogenous shocks, like 
war or economic recession”. 

Como atores atuantes em campos de relações sociais, as firmas ao mesmo tempo em 
que têm seu comportamento influenciado por essas instituições, procuram a todo momento 
interferir nos conteúdos e formatos das mesmas e, ao mesmo tempo, no comportamento do 
Estado que ocupa uma posição central na legitimação dessas estruturas.As relações sociais e 
políticas travadas entre distintos atores em torno de um mercado, portanto, perpassam toda a 
sua estrutura, modificam suas escolhas e também as estratégias que são selecionadas para 
ação. 



 

 
26

1.6.2.As firmas,estratégias competitivas e acúmulo de capitais 

O mercado é, portanto, antes de tudo uma estrutura social e política. As firmas 
ocupam lugar nesse sistema hierarquizado de poder (campo) que é determinado pelas 
relações sociais e políticas estabelecidas entre os atores que dele fazem parte e, em 
especial, com o Estado. Mas, partindo desse entendimento, como podemos desenhar um 
quadro explicativo para as firmas? Vimos que as firmas são, em princípio, nexos de 
contratos estabelecidos com o objetivo de permitir que um processo produtivo seja 
realizado em sua completude de maneira eficiente. Ao mesmo tempo, Penrose nos chamou 
atenção para o fato de que as firmas, para além da sua dimensão contratual, possuem uma 
estrutura interna específica composta por recursos e capacidades organizacionais, 
tangíveis e intangíveis, que são combinados com o objetivo de gerar vantagens 
competitivas no mercado. Esse quadro geral de análise pode ser complementado com a 
dimensão enfatizada pelas vertentes evolucionistas que chamam atenção, para além do que 
é a firma, para tudo aquilo que ela pode vir a ser num constante movimento de 
transformação. Por meio de um processo que envolve rotinas, aprendizado, adaptação e 
inovação, as firmas vão se transformando e alterando o ambiente à sua volta com o 
objetivo de sobreviver no mercado e destruir suas concorrentes. Todos esses aspectos 
enfatizados anteriormente se combinam de diferentes formas e em diferentes intensidades 
no eterno atuar da firma. Ao mesmo tempo, como destacado por comportamentais e 
gerencialistas, isso ocorre num ambiente conflitivo, onde distintos atores disputam em 
estruturas de tomada de decisão hierarquizadas e defendem seus interesses. Todos esses 
quadros interpretativos nos fornecem importantes elementos para análise da firma, mas 
como desenhar um quadro geral flexível o suficiente para entendermos a firma nas 
sociedades contemporâneas? 

A Teoria do Ator-Rede (TAR) pode nos fornecer importantes insightspara 
compreender a firma. Ela parte do entendimento de que as firmas não devem ser tomadas 
em nossa análise como dadas. Antes de tudo, elas devem ser entendidas como algo ou um 
campo de força que é construído a partir do acúmulo de práticas e relações entre atores e 
redes de atores que agem e estão inseridos em relações de poder.No lugar de trabalhar a 
realidade social e, no nosso caso as organizações ou a firma, a partir dos indivíduos 
isolados, a TAR procura introduzir o termo ator-rede que inclui, ao mesmo tempo, a 
representação do ator e da rede. Ao contrário de oposições, essa abordagem entende que 
cada ator é, na verdade, efeito de uma rede que combina em diferentes tempos e espaços 
atores humanos e não humanos. Assim (LATOUR, 2012, p. 76), 

 

 

“O ‘ator’, na expressão hifenizada ‘ator-rede’, não é a fonte de um ato e sim o 
alvo móvel de um amplo conjunto de entidades que enxameiam em sua direção. 
(...) Por definição, a ação é deslocada. A ação é tomada de empréstimo, 
distribuída, sugerida, influenciada, dominada, traída, traduzida. Se se diz que 
um ator é um ator-rede, é em primeiro lugar para esclarecer que ele representa 
a principal fonte de incerteza quanto à origem sua ação (...)”  
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A sociedade e a realidade ainda são vistas como fragmentadas e divididas, mas essas 
divisões não podem ser consideradas a priori, mas compreendidas como efeitos das 
associações de elementos heterogêneos. Precisam ser, portanto, explicadas. Isso não quer 
dizer que divisões enfatizadas em trabalhos clássicos da sociologia (como classes, cultura, 
gênero, raça etc.) percam sua validade, pois de fatoainda constituem importantes 
elementos explicativos para a sociedade contemporânea. Apenas chama atenção para que 
as associações e as relações de poder sejam entendidas a partir do contexto em que se 
desenrolam e que, antes de tudo, sejam problematizadas. 

Segundo essa perspectiva a firma é uma entidade constituída a partir de um conjunto 
de relações que estabelecem com outros atores. Ela se torna real e é delimitada num eterno 
consolidar dessas relações. Dessa forma, uma entidade ou organização surgirá e 
permanecerá tal como a vemos enquanto as relações que a compõem não alterarem seu 
formato, ou enquanto o arranjo de poder e as relações que a delimitam permanecem 
válidas. A TAR permite que olhemos para as firmas de maneira a compreendermos as 
redes heterogêneas que as compõem em seus diferentes aspectos, chamando mais atenção 
para a forma como os processos são organizados do que para os limites formais definidos 
a priori. O processo de organização envolve a associação contínua de elementos de dentro 
e de fora da organização. Assim, a firma não se caracteriza por uma organização dotada de 
fronteiras claras (como enfatizado por Coase) dentro da qual o processo organizativo 
ocorre de forma harmônica para um objetivo comum. Ao contrário, segundo a TAR uma 
organização é algo complexo e multifacetado que resulta de diferentes, heterogêneos e 
conflituosos processos que, em boa parte dos casos, não apresentam coerência entre si. 
Importante destacar que esse caráter fluído e relacional da firma não é antagônico com a 
instituição de mecanismos, instituições ou dispositivos que remetam à estabilidade no 
tempo. Assim, a possibilidade de planejamento estratégico de longo prazo ou o 
estabelecimento de metas e políticas de atuação refletem relações de poder que são 
continuamente desempenhadas e disputadas, feitas e refeitas em cada relação.  

Ela não é, portanto, constituída a partir de atores isolados que se associam em torno 
de algum objetivo, mas originada das relações de poder conflituosas, tal como enfatizado 
pelos comportamentalistas e gerencialistas. Os atores, nesse sentido, são entidades que 
agem, conformam redes (e são reflexos de redes) que ligam humanos e não humanos, que 
promovem mudanças, definem espaços e organizações, tamanhos, medidas, valores, 
padrões entre outros. As redes são compostas por elementos heterogêneos conectados que 
estabelecem conexões por um determinado período de tempo, mas que ao mesmo tempo 
não possuem uma formação e composição fixa, estável e definitiva, na medida em que se 
alteram permanentemente no agir. São, portanto, essas redes e suas iterações contínuas 
que formam a firma em suas múltiplas dimensões anteriormente destacadas e tão 
enfatizadas pela nova economia institucional, pela visão baseada em recursos e pelos 
evolucionistas. Os contratos, nesse sentido, e o formato das organizações (bem como as 
decisões de horizontalização ou de verticalização), além de serem movidas por interesses 
de redução de custos, refletem também as formas como as diferentes redes e atores-redes 
interagem e exprimem, antes de tudo, relações de poder. Da mesma forma, os recursos 
tangíveis e intangíveis da firma, suas capacidades organizacionais e vantagens 
comparativas resultantes são produtos momentâneos de relações de poder que determinam 
quais e como determinados recursos da firma (humanos e não humanos, tangíveis e não 
tangíveis) são combinados e recombinados no processo produtivo. Ao mesmo tempo, o 
eterno processo de aprendizado, adaptação e inovação colocados em marcha pelas firmas 
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devem ser entendidos como a atuação na prática e, portanto, dinâmica, das diferentes 
redes que perpassam, moldam e definem a firma. Esta, portanto, em nenhum momento 
pode ser considerada um corpo estático e imutável. Isso não quer dizer, contudo, que a 
análise do ator-rede signifique a abolição das relações de poder, ao contrário. Assim 
(LAW, s/d): 

“É preciso ter cuidado aqui, porque a teoria não é pluralista no sentido usual 
do termo. Ela não diz que há muitos centros de poder ou ordens, mais ou 
menos iguais. O que ela diz é que os efeitos de poder são gerados numa forma 
relacional e distribuída e que nada está nunca completo. O que ela diz é que 
(...)o ordenamento (e seus efeitos incluindo poder) é contestável e 
frequentemente contestado. (...) Assim, a análise da luta pelo ordenamento é 
central à teoria ator-rede”.  

Os atores se tornam mais fortes e, portanto, acumulam poder quanto maior e mais 
ampla for a rede de elementos que estão a ele conectados. A translação é o processo pelo 
qual diferentes atores partilham de um objetivo comum e constroem uma rede de relações 
a fim de que seus objetivos compartilhados sejam alcançados na medida em que a rede 
atua. Assim, as cadeias de translação referem-se ao trabalho pelo qual os atores-rede 
modificam, deslocam no tempo e espaço e transladam seus vários e contraditórios 
interesses. Esse processo está intimamente relacionado com a noção de podere descreve a 
maneira como atores se associam e são levados a permanecerem leais e conectados às 
alianças estabelecidas. É claro que também observamos o rompimento dessas alianças e a 
conformações de novas. A ideia de poder remete ao controle à distância que pode ser 
acionado ou mantido (lembramos aqui que o poder é o efeito de uma relação e não a 
causa) por meio de mecanismos formais ou informais. Para que ele aconteça é necessário 
que esteja ativa e em funcionamento uma rede de relações que conecte distintos atores ao 
longo do tempo e do espaço. 

A distribuição desigual de lugar das firmas no mercado é derivada da desigualdade 
na distribuição de poder que aqui não assume apenas a forma econômica, mas social, 
política, cultural e simbólica. A noção de capital pode nos auxiliar a ampliar a perspectiva 
através da qual olhamos para as firmas e para os inúmeros atores-rede que a compõem. 
Elenos permitesituar suas açõespara além dos aspectos econômicos, introduzindona 
análise outros elementosorientadores das ações da firma. O capital é específico a cada 
mercado e determina a posição que a firma ocupa naquela estrutura de poder, ou seja, num 
determinado campo, normalmente, o mercado. Ele exprime o montante de 
trabalho,material ou imaterial,acumulado ao longo do tempo por aquele ator e que o 
permite estabelecer relações de dominação com seus interlocutores. Existem como tipos 
ideais que são utilizados para identificar e unificar certos elementos que apresentam 
características diferentes e podem assumir a forma de recursos, como na visão de Penrose, 
rotinas e outros procedimentos enfatizados pelos evolucionistas, ou eficiência, como 
enfatizado pelos institucionalistas.  

Quando apropriado de forma privada por agentes, grupos de agentes ou instituições, 
o capital confere a seus detentores energia social sob a forma de trabalho, vivo ou 
reificado, ampliando seu poder naquele determinado campo e em relação aos demais 
integrantes daquele campo. Essa é a essência das vantagens competitivas tão enfatizadas 
nalgumas vertentes teóricas revisitadas anteriormente. O acúmulo de capital aumenta a 
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capacidade potencial da firma para produzir lucros e se reproduzir de uma forma idêntica 
ou expandida naquele determinado campo. O montante de capital detido por uma firma 
num determinado período no tempo, portanto, reflete toda a trajetória e todas as lutas 
implementadas pela firma naquele campo até aquele momento.  

Assim,  

“Capital, which, in its objectified or embodied forms, takes time to accumulate and 
which, as a potential capacity to produce profits and to reproduce itself in identical or 
expanded form, contains a tendency to persist in its being, is a force inscribed in the 
objectivity of things so that everything is not equally possible or impossible” 
(BOURDIEU, 1986, p. 2). 

Bourdieu (1986) reconhece, ao menos, três formas de capital: econômico, cultural e 
social. O social tem como uma de suas facetas a dimensão política que aqui resolvemos 
separar na categoria de capital político que veremos a seguir. A ampliação do montante de 
capital de cada firma é provocada pelo crescimento e transubstanciação de diferentes tipos 
de capitais mais específicos no capital genérico de um dado campo. O somatório de 
distintas formas de capital contribuem para a ampliação do estoque de capital daquela firma 
e, portanto, para um melhor posicionamento naquele determinado campo. Ao mesmo tempo, 
capitais que se encontram associados a um determinado campo, ou mercado, podem ser 
transferidos em diferentes proporções para outros mercados e campos nos quais aquela 
determinada firma atua ou implementa estratégias. 

Capital econômico:São aqueles capitais que estão relacionados ao patrimônio da 
firma, envolvendo os recursos financeiros ou econômicos e físicos. Incluem, portanto, desde 
a estrutura física da empresa, como plantas, máquinas e equipamentos, entre outros, até 
aqueles ativos diretamente convertidos em dinheiro e que podem estar institucionalizados 
sob a forma de direitos de propriedade. Trata-se da forma de capital mais fácil de se 
reconhecer na firma e, normalmente, aquele mais enfatizado nas teorias da firma. Podem 
assumir a forma de poder de mercado, lucros, participação nas vendas, receitas, plantas 
industriais, veículos, insumos possuídos entre outros. 

Capital cultural: assume duas formas principais. A primeira é no estado 
corporificado onde assume disposições duradouras fixados em capacidades organizacionais 
e rotinas. Estão relacionados com o que a visão baseada em recursos denomina de recursos 
organizacionais. A segunda é o estado institucionalizado, onde assumem a forma de 
certificaçõesem determinadas áreas e campos e reconhecidas pelos públicos externos à 
firma. Referem-se aos certificados de competência detidos pela firma que lhe concedem um 
valor reconhecido numa determinada sociedade. Inserem-se nesse contextocertificados 
técnicos relacionados com a área de atuação da firma, mas também os selos de 
responsabilidade social e ambiental e outras formas de reconhecimento informais de 
contribuição da firma em campos ampliados da sociedade como cultural, esportivo, da 
soberania nacional entre outros. 

Capital social (ou relacional): referem-se a um agregado de recursos atuais e 
potenciais que estão relacionados com a firma, bem como à extensão das redes e atores-
redes com os quais a firma está conectada e exerce poder. O volume do capital social de 
cada ator depende do tamanho das redes nas quais ele está inserido e as quais ele pode 
mobilizar na execução de suas estratégias. A reprodução do capital social pressupõem um 
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esforço crescente de sociabilidade e interações, uma série contínua de trocas nas quais o 
reconhecimento mútuo é constantemente afirmado e reafirmado.  

Capital político:se refere ao poder de garantir aos seus detentores a apropriação 
privada de bens e serviços públicos, bem como de manipular e moldar as regulamentações e 
leis em seu favor com base, normalmente, a um relacionamento mais próximo do Estado, 
formal ou informal. Muitas vezes é transmitido por meio de redes e relações pessoais 
construídas por meio de interações e trocas, muito associados ao capital social. 
Normalmente é o tipo de capital menos enfatizado e visibilizado nas teorias das firmas, o 
que não significa que seja menos importante que os demais. 

Tabela I. Formas deenvolvimento de empresas em atividades governamentais e eleitorais para 
acúmulo e exercício do capital político 
Associações 
Empresariais de 
Negócios e de 
Comércio 

As empresas normalmente se mantém membros dessas associações e nelas investem 
com o objetivo de acumularem maior apoio e força nas áreas politicas. Em certas 
instâncias de negociação mostra-se mais vantajoso para a empresa participar numa 
associação do que de forma unilateral.  

Relações Públicas 
As firmas agem vigorosamente com o objetivo de criar opinião pública favorável aos 
seus interesses por meio dos veículos de comunicação, aumentando as chances de que 
os seus interesses se tornem temas em debate na sociedade.  

Serviços 
Governamentais 
efetuados por 
Executivos 

Situações nas quais executivos de empresas, ativos ou não, exercem algum cargo no 
governo e vice versa. Incluem-se aqui também serviços prestados como consultores e 
conselheiros. Isso os coloca numa posição privilegiada para influenciar os 
posicionamentos e as leis dos governos sobre determinados assuntos.  

Agências Corporativas 
e Administrativas 

A manutenção de uma ligação constante com as agências governamentais encarregadas 
de regular o setor também é bastante comum. Essa relação é essencial na medida em 
que essas autoridades tomam decisões que influenciam a atividade da firma como 
licenças, certificados, concessões, cotas que produção etc.  

Atividades 
Corporativas 
Legislativas 

Muitas vezes as empresas subsidiam, com informações e recursos, a redação de 
propostas de leis que apoiam os seus interesses. Podem assumir a forma de Grupos de 
Trabalho ou de Discussões.  

Corporações e 
Processos Judiciais 

Uma outra forma, mais conflituosa, envolve o uso de processos legais com o objetivo 
de mudar as regras e leis estabelecidas que contrariem os interesses da firma. Essa 
estratégia também serve o propósito de ganhar tempo ou atrasar regras e leis 
desfavoráveis. 

Representações nos 
centros de poder 

Crescentemente as empresas possuem a estratégia de manter escritórios e 
representantes próximos à capital federal. Estes representam a companhia junto às 
instâncias federais e servem de via de mão dupla informacional entre o governo e a 
companhia.  

Contribuições e Gastos 
com Campanhas 

Contribuições corporativas são realizadas de forma direta ou indiretamente por 
executivos e empregados com o objetivo de apoiar a atuação de determinados 
indivíduos ou partidos em instâncias governamentais, ampliando o número de aliados 
no aparato estatal.  

Fonte: elaboração da autora com base em Epstein (1969). 

Na análise do envolvimento político das firmas, as atividades eleitorais devem ser 
distinguidas das atividades governamentais (ver tabela I). As atividades eleitorais englobam 
aquelas relacionadas diretamente com a seleção e apoio a candidatos a cargos públicos ou a 
temas a serem debatidos pela agenda política oficial. As atividades governamentais incluem 
as iniciativas de envolvimento político, normalmente associados aos interesses de grupos, 
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dirigidas para a formulação, implementação e reforço de políticas em seus diferentes níveis e 
órgãos governamentais. Ainda que as corporações atuem nessas duas frentes, a maior parte da 
sua energia é direcionada para o acompanhamento da política governamental, visto que são 
atividades contínuas e que intervêm diretamente nos setores de atuação da firma (EPSTEIN, 
1969, p. 68-9).  

A conversão de diferentes tipos de capital está na base das estratégias desejadas para 
se assegurar a reprodução do capital total de uma firma (e a posição ocupada no espaço 
social). Assim, o aumento do capital da firma, não necessariamente se restringe ao aumento 
do seu capital econômico ou à implementação de estratégias conhecidas como 
mercadológicas. Como os capitais podem assumir diversas formas, sendo o capital econômico 
apenas uma dessas facetas, as firmas podem implementar estratégias diversificadas com o 
objetivo de ampliar outras formas de capital que as coloquem em posições mais vantajosas na 
dinâmica competitiva. O acúmulo de diferentes tipos de capital social, político, cultural ou 
relacional contribui para o aumento direto do seu capital total e, de forma indireta, para o 
capital econômico.  

É claro que num limite, o capital econômico permanece importante e estratégico para a 
firma. Como ator atuante em mercados de natureza essencialmente econômica, elas precisam 
garantir, antes de tudo, seu bem-estar financeiro. Da mesma forma, a saúde financeira da 
firma influencia suas possibilidades de implementação de estratégias que visem ao aumento 
de outras formas de capital posto que elas envolvem investimento de tempo e de recursos 
financeiros e humanos em sua realização. Assim, o capital econômico muitas vezes é uma 
pré-condição para que estratégias de ampliação de outros capitais, como político, social e 
cultural, sejam implementadas. 

Por fim, destaca-se a existência do capital simbólico. Ele é mais difícil de se perceber e 
quase sempre está relacionado com o montante total de capitais acumulados pela firma em 
questão. É uma forma transformada, irreconhecível, transfigurada e legitimada das outras 
formas de capital acumulados. Ele é, de modo geral, uma medida do carisma e do prestígio 
que a instituição possui naquele determinado campo e frente aos demais integrantes do campo 
e que a colocam numa posição superior naquela estrutura de mercado. É ao mesmo tempo 
estruturante e estruturado. Como é menos percebido e, por definição naturalizado, não 
questionado, guarda em si o poder permanente de construção e reprodução daquela realidade. 
Esse é o poder mais efetivo, pois normalmente encontra-se ocultado ou naturalizado, tomado 
como natural. Confere àqueles que o detém, o poder de apresentar os seus interesses 
particulares -aquilo que reforça ou amplia os seus capitais- sob a forma de interesses 
universais, comuns ao conjunto do grupo e, portanto, hegemônicos. Constitui, dessa maneira, 
a raiz por excelência de vantagens competitivas sustentáveis. 
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Objetivos do capítulo e conclusões preliminares: A análise da firma e 
de suas estratégias de uma perspectiva sociológica 

Desenvolvemos esse capítulo com o objetivo de compreender os principais 
traços do comportamento das firmas nas sociedades contemporâneas, dando especial 
ênfase para a identificação dos fatores que motivam a ação das firmas, ou seja, das 
forças internas e externas que incidem sobre esses atores e que determinam que 
estratégias serão implementadas em determinadas circunstâncias. Ancoramos nossa 
análise nas ideias da nova sociologia econômica, de modo que é a partir do seu 
quadro explicativo que procuramos articular as distintas dimensões da firma que são 
objeto de outras correntes teóricas, mas que consideramos importantes para o 
entendimento desses atores. Pensamos que, desta maneira, avançamos na construção 
de uma visão da firma multidimensional e que a entende em relação aos demais atores 
do mercado. 

As firmas, como os mercados, são construções sociais e políticas, constituídas 
por atores-redes que estão em constante interação e conflito no interior ou fora dela. 
Essa perspectiva se contrapõe àquelas visões que entendem a firma como uma 
instituição fechada, com fronteiras definidas e uma estrutura pré-estabelecida. A firma, 
ao contrário, é o resultado de um campo de relações de poder, em grande parte 
conflituosas, travadas entre distintos atores-redes que estão em constante interação e 
que disputam recursos e poder. O entendimento da firma como uma construção social 
e política, e portanto como um campo de relações traz para primeiro plano de análise 
uma dimensão muito enfatizada pela abordagem comportamental que entende a firma 
como uma coalizão política. Essa perspectiva traz para o centro da análise a natureza 
essencialmente política da firma, que é ao mesmo tempo resultado e ator atuante no 
jogo político que se desenrola no mercado. Nesse sentido, ainda que possua elementos 
mais ou menos estáveis como documentos, planejamentos de longo prazo, visão e 
missão, a firma e os seus objetivos estão sempre sendo negociados a partir dos 
distintos grupos que a conformam em jogos e espaços políticos. É esse processo que, 
partindo da configuração resultante das lutas passadas, permite a contínua 
reconstrução da firma e do mercado ao longo do tempo. 

O desenho da firma como uma construção social e política é, em nossa 
opinião,uma etapa essencial para nos ajudar a entender nosso objeto de estudo. O 
entendimento de que a firma é constituída a partir de atores-rede ou de grupos de 
interesses diversos que estão em constante interação é uma etapa condicionante para 
compreendermos como se deu a decisão da Petrobras de avançar na produção de 
agrocombustíveis, uma atividade até então estranha às suas rotinas. É também a partir 
desse novo quadro teórico e interpretativo da firma que conseguimos reunir elementos 
suficientes que nos permitem compreender como vem sendo desenhada, ao longo dos 
anos, sua estratégia de atuação nesses mercados.  

Contudo, o entendimento da firma como uma construção social e política não 
determina que as demais teorias interpretativas da firma sejam descartadas ou 
invalidadas. Ao contrário. Em nossa visão, haveria um grande espaço para diálogo e 
articulação dessas distintas perspectivas sob o quadro geral demarcado pela nova 
sociologia econômica. Adimensão das relações de poder produzidas pela interação de 
atores e redes que constroem a firma num processo permanente e infinito não se dá 
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num plano superior ou distinto do mundo material. Ao contrário, ele é um processo 
composto também por recursos e objetos (atores não humanos, na perspectiva de 
Latour) que influenciam as relações de poder e que, portanto, produzem mudanças e 
possuem uma expressão direta na própria estrutura da firma. Queremos dizer com isso 
que a luta dos atores se dá, também e principalmente, no mundo dos contratos, nas 
reuniões que decidem as estratégias futuras da firma, no debate sobre uma nova rota 
tecnológica, na compra de um novo equipamento, na mudança de sede, entre outros. 

A decisão da Petrobras de entrada no mercado de agrocombustíveis não pode 
ser compreendida somente a partir das coalizões ou dos jogos travados pelos atores- 
na luta política. Ainda que essa seja uma dimensão central de nossa análise, ela 
precisa levar em consideração também outros elementos que se faziam presentes 
naquele momento e que tornaram os mercados de agrocombustíveis especialmente 
atrativos para a Petrobras. A descoberta pela Petrobras de oportunidades de atuação 
nos agrocombustíveis, nesse sentido, foi construída também a partir das relações 
travadas no mercado de petróleo e gás e energias alternativas com empresas 
concorrentes, governos, consumidores, ambientalistas, defensores de direitos 
humanos entre outros. Todas essas interações tiveram impactos diretos sobre a 
estratégia da firma.  

Vimos que os mercados correspondema campos ou arenas sociais que são 
construídos no jogo estabelecido entre esses distintos atores (e redes sociais de atores) 
que dele fazem parte. Neste campo, os atores ou redes de atores procuram a partir do 
seu relacionamento e da implementação de estratégias racionais manter ou 
transformar o ambiente e defender seus interesses, de modo a reforçar ou ampliar o 
seu poder naquela determinada estrutura. Sua natureza é, por definição, conflitiva. 
Nesse contexto os atores-redes agem tanto no sentido de ampliarem o seu poder 
dentro da estrutura vigente quanto na direção de transformarem as instituições que 
conformam e dão significado àquele mercado com o objetivo de reforçar sua posição 
dominante ou colocar no seu lugar outras estruturas que lhes sejam mais favoráveis e 
que lhes possibilitem um melhor posicionamento nos jogos futuros.  

As firmas, nesse sentido, atuarão sempre, com o objetivo de responderem às 
suas concorrentes principais no jogo do mercado, de modo a manterem ou 
modificarem em seu favor as instituições que sustentam aquele mercado e que, logo, 
determinam a sua estrutura e hierarquias. O Estado e os atores governamentais, nessa 
visão, ganham um papel central, pois são eles, em última instância, que criam as 
instituições do mercado. Fligstein também parte do entendimento do mercado 
produtivo como um campo social e político, dando especial destaque para o papel do 
Estado na sua conformação. Para o autor seriam quatro as instituições sociais 
principais responsáveis pela consolidação e estabilidade de um determinado mercado: 
as concepções de controle, as regras de intercâmbio, as regras de governança e os 
direitos de propriedade. Todas elas seriam construídas, significadas, reforçadas e 
combatidas continuamente no jogo travado entre os atores que atuam naquele campo. 
Em mercados jovens, em formação, essas instituições não se encontram consolidadas, 
apresentando, nesse caso, uma maior propensão para conflitos, na medida em que os 
seus conteúdos e instrumentos se encontram em disputa. Em mercados maduros, ao 
contrário, essas instituições tendem a ser mais estáveis, ainda que as relações 
estabelecidas no campo permaneçam conflitivas, em particular nas ações de grupos 
desafiantes que pretendem subverter a estrutura de poder daquele mercado.  
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A estrutura de um determinado campo reflete a distribuição de capital 
específico àquele campo dentre os seus participantes e as possibilidades de ação 
futuras para um determinado ator. É a ampliação do montante detido de capital, de 
diversas naturezas como econômico, político, social, cultural, simbólico etc., em 
relação aos demais participantes do jogo políticoque permite aos atores alcançarem 
níveis mais elevados na sua hierarquia. Adquirem assim maior poder para manter 
(reforçar) ou transformar suas estruturas e as instituições que lhes dão significado.  

As firmas, por sua vez, são constituídas pelas relações de poder travadas entre 
diferentes atores-redes, tal como preconizado por comportamentalistas e 
gerencialistas. Participam e compartilham dessas instituições muitos atores que não se 
resumem às firmas, incluindo nesse universo consumidores, fornecedores, órgãos 
governamentais e reguladores, agências ambientais, organizações da sociedade civil 
entre outros. Todos eles, mesmo quando implementam estratégias longe do campo 
comercial ou do mercado, influenciam e alteram o mercado em questão. As 
estratégias estabelecidas pelas firmas nesse contexto são direcionadas, portanto, para 
esse amplo leque de atores e têm o objetivo de melhorar sua posição no mercado. 
Esse aspecto é importante, na medida em que nos permite apreender as ações não 
mercadológicas ou não diretamente comerciais da firma enquanto estratégias (e não 
como ações desconexas ou não articuladas diretamente com seus objetivos 
econômicos) visando ao alcance de um melhor posicionamento no mercado e, 
portanto, influenciando o seu poder naquele determinado campo. Por outro lado, 
permite também captar situações nas quais eventos e ações tomadas por atores fora do 
mercado ou do campo comercial exercem pressão sobre a firma obrigando-a a alterar 
suas estratégias num determinado mercado.  

Mudanças no contexto atual fizeram com que os agrocombustíveis se 
tornassem opções particularmente atrativas para as empresas petroleiras e, por sua vez, 
foram responsáveis pela abertura de oportunidades para a Petrobras atuar nesse 
mercado. Desde a década de 1990 e, em particular nos anos 2000, observamos um 
crescimento das companhias nacionais de petróleo no mercado internacional de 
petróleo e gás, expondo-as a um maior grau de competição. Nesse processo, as 
companhias internacionais de petróleo, companhias privadas que até então 
dominavam em absoluto o mercado, vão se sentido permanentemente ameaçadas pelo 
crescimento das companhias estatais, que cada vez mais controlam a produção e as 
reservas de petróleo. Se esse novo posicionamento das firmas estatais lhes permitem 
maiores oportunidades, ele também determina que essas empresas busquem a 
implementação de estratégias competitivas que as coloquem no mesmo patamar que 
suas concorrentes. Em paralelo, observa-se nos últimos anos o crescimento das 
preocupações ambientais e, portanto, das pressões da opinião pública sobre as 
empresas de petróleo e gás, com o objetivo de melhorar seus processos produtivos e 
desenvolver novos produtos que sejam social e ambientalmente responsáveis.  

Das restrições às suas atividades e aumento nos custos, algumas empresas 
como a BP perceberam logo no início dos anos 2000 que a aplicação de recursos 
financeiros e tecnológicos acumulados no desenvolvimento de produtos menos 
agressivos ao meio ambiente ou com etiquetas “verdes”, poderia se tornar uma 
importante fonte de vantagens competitivas e uma melhor reputação e imagem para a 
empresa. Seguindo os passos da BP e de outras companhias privadas, a Petrobras 
também avançou em considerar a questão ambiental como uma oportunidade para a 
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construção de novas vantagens competitivas. Nesse sentido, tendo em vista a farta 
experiência brasileira com agrocombustíveis, bem como o projeto do governo 
brasileiro em conformar um mercado internacional para esse produto, ficava cada vez 
mais clara para a Petrobras as oportunidades que se encontravam na produção de 
agrocombustíveis líquidos. 

Contudo, a entrada de uma firma num novo campo de atuação não se deu de 
forma automática e implicou no estabelecimento de procedimentos e condutas, bem 
como de nexos de contratos específicos, que facilitam as tomadas de decisão e que 
contribuem a partir de processos cumulativos com a conformação de rotinas 
organizacionais. Essas rotinas organizacionais permitem que os atores que dela fazem 
parte decidam com uma maior rapidez e que ganhem uma maior eficiência na sua 
atuação. São esses motivos, tão enfatizados pela nova economia institucional e pelos 
evolucionistas, que nos ajudam a pensar, do ponto de vista da nova sociologia 
econômica,  alguns motivos que embasaram a construção da Petrobras 
Biocombustível. Após alguns anos de atuação nesses mercados a partir da estrutura do 
Gás e Energia e da decisão de ampliação de sua atuação nos agrocombustíveis 
finalmente encontravam-se na Petrobras elementos que permitiam à empresa dar um 
passo a frente e pensar uma maior institucionalização dos agrocombustíveis na sua 
estrutura empresarial. Essa nova estratégia, por sua vez, representou redistribuição do 
poder estabelecido entre os distintos atores que disputavam, dentro da empresa, a 
autoridade para decidir os caminhos -e os recursos correspondentes- da empresa nos 
agrocombustíveis. 

Esse período foi reflexo também de uma maior incidência nas relações 
travadas com a empresa daqueles atores e redes de atores que até então decidiam a 
política de agrocombustíveis no âmbito do MDA. Essa aproximação e maior espaço 
tiveram reflexos diretos na definição da estratégia da empresa, bem como 
representaram um maior controle, e alinhamento, das estratégias da empresa com o 
governo federal-ou o MDA. Naquele momento, a expansão da firma e o 
aproveitamento das oportunidades identificadas no mercado em torno dos 
agrocombustíveis dependeria da conformação de uma estrutura voltada 
especificamente para a atuação nesse mercado. A concentração das atividades 
relacionadas com os agrocombustíveis numa subsidiária significou a constituição de 
rotinas e procedimentos específicos à empresa que favoreceram e seguirão 
favorecendo sua atuação junto aos mercados agrícolas.  

A perspectiva da nova sociologia econômica, nesse sentido, amplioua análise 
das firmas para além das redes de relações estabelecidas entre concorrentes (outras 
firmas) no mercado, direcionando nosso olhar de forma a incluir outros atores que 
influenciam o comportamento das firmas e sobre os quais as ações das firmas têm 
influência direta, mas que não são considerados nas analises mais tradicionais da 
firma. Isso ampliou também a perspectiva sob a qual avaliamos as estratégias da 
empresa e permitiu, em nossa opinião, a realização de uma análise mais densa e de 
fôlego dos fatores que determinaram a entrada da Petrobras nos 
agrocombustíveis.Procuraremos avançar nessa análise nos próximos capítulos, em 
particular, no capítulo 3. 
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CAPÍTULO II - FIRMAS ESTATAIS: QUADRO ATUAL E 
DIMENSÕES DE ANÁLISE 

No capítulo anterior revisitamos algumas teorias da firma, com o objetivo de 
entender as suas diferentes dimensões. Neste capítulo focaremos o nosso olhar num tipo 
particular de firma, as estatais. Nosso objetivo é compreender melhor a natureza 
específica dessas firmas, suas diferentes dimensões e comportamentos, bem como 
desenhar um quadro geral que nos forneça elementos para entendermos o lugar desses 
atores na sociedade contemporânea, em particular nas suas relações com o Estado. As 
firmas estatais são instituições híbridas que operam no mercado produzindo bens e 
serviços e que são propriedade parcial ou integral do Estado. Estas firmas, mesmo 
quando cobrem seus custos operacionais com receitas próprias, têm no Estado seu 
maior agente controlador e tomador de decisão.    

Como instituições políticas, as estatais não podem ser vistas apenas pela 
lógica que as interpreta como estruturas eficientes de cooperação voluntária criadas 
para a resolução de problemas de ação coletiva ou falhas de mercado. Nem como 
Williamson destacou estruturas de governança criadas com o objetivo de redução de 
custos de transação. Não são, também, apenas organizações sociais e administrativas 
que controlam recursos para a produção de bens, como afirma Penrose, ou que se 
adaptam, aprendem e inovam, transformando os ambientes nos quais atuam, como 
tanto enfatizam os evolucionistas. As estatais são um pouco de tudo isso e algo mais. 
Ainda que cada uma dessas dimensões sejam importantes na caracterização das 
estatais, posto que são firmas, sua análise não pode ser realizada sem que se 
reconheça um dos traços principais desses atores: sua natureza essencialmente política. 
Como instituições políticas, essas empresas correspondem a estruturas de poder que 
são constituídas e refletem as disputas estabelecidas entre diferentes forças sociais, 
econômicas e políticas ao longo do tempo na sociedade e, ao mesmo tempo, 
apresentam uma dimensão seletiva capaz de moldar as disputas políticas futuras a que 
estarão submetidas.  

Com o objetivo de melhor entendermos o papel e funcionamento dessas 
empresas na sociedade contemporânea dividimos esse capítulo em duas partes 
principais. Começamos o capítulo fazendo uma retrospectiva breve da trajetória das 
estatais no mundo e no Brasil no século XX. Nosso objetivo é fornecer ao leitor um 
quadro geral do papel e espaço das estatais ao longo do tempo. Esses atores atingem 
seu ápice no pós II guerra mundial e entram num processo drástico de desconfiança e 
ataques, culminando em privatizações, a partir da década de 1970. Procuramos 
demonstrar, também, a partir dessa retrospectiva o lugar dessas firmas nas economias, 
nos anos recentes no Brasil e no mundo, chamando a atenção para a importância que 
essas empresas ainda possuem nas economias, bem como para a tendência de 
fortalecimento desses atores que ganha corpo nos últimos anos.  

Na segunda, nos focaremos mais numa análise teórica de uma dimensão 
importante do comportamento dessas empresas, e que as distingue das firmas privadas, 
que é a relação de controle e autonomia travada por essas empresas com o Estado. 
Seus objetivos, portanto, ainda que tenham uma forte dimensão produtiva, estão 
ligados à implementação de políticas públicas, e sujeitas ao campo de disputas que se 
estabelece em torno delas. 



 

 
37 

2.1.Um breve olhar sobre a trajetória das estatais na sociedade 
contemporânea: Brasil e mundo 

As firmas estatais neste trabalho são definidas como instituições que 
produzem bens privados para o mercado5, em monopólio ou não, cuja regulação de 
suas atividades e setores, bem como o poder residual nas tomadas de decisão, ficam a 
cargo do Estado, podendo financiar ou não suas atividades operacionais a partir de 
receitas próprias. Essas empresas são encontradas em muitos setores econômicos, 
como: utilidades públicas, comunicação e transportes; indústria básica (carvão, 
petróleo, energia atômica, aço); bancos, seguros e segurança social; educação e saúde 
(BÖSS, 1986 apud. TONINELLI, 2008). 

2.1.1.Os motivos para a criação de estatais 

Muitos são os fatores atribuídos à nacionalização ou ao estabelecimento de 
empresas estatais. Em alguns casos, essas escolhas não podem ser justificadas 
somente por uma razão, devendo-se buscar uma combinação de fatores, alguns 
contraditórios. Noutros casos esses motivos não se encontram claramente definidos ou 
declarados. Uma tentativa de sistematização desses motivos pode ser encontrada em 
Toninelli (2008, p. 678-680) que divide os fatores justificadores das empresas estatais 
em três categorias principais: políticos e ideológicos; sociais; e econômicos. 

Os motivos político e ideológicos6derivam dos referenciais que identificam a 
expansão das estatais com uma mudança na distribuição de poder na sociedade, 
levando a um novo equilíbrio socioeconômico com a redução do poder do capital 
privado e um maior poder delegado aos trabalhadores. Adicionalmente, baseiam-se na 
crença de que a dimensão pública das estatais associa-se a um maior compromisso 
dessas empresas com o interesse público e com o bem estar da população. Em 
contraste citam os interesses de maximização dos lucros da iniciativa privada. Essa 
crença ideológica e política encontra-se associada aos partidos progressistas, de modo 
que o crescimento da participação do Estado na economia, e das estatais, 
normalmente esteve associado a mandatos de esquerda7 em diferentes países.  

                                                 

5Quando falamos de firmas estatais nesse trabalho não nos referimos àquelas empresas estatais que produzem serviços 
públicos, ou seja, bens que não estão sujeitos à exclusão ou rivalidade. Não nos referimos aqui, portanto, às empresas 
públicas provedoras de serviços públicos como na área de segurança pública, saúde, educação entre outros. Ainda que 
guardem muitas semelhanças com essas empresas e que muitas das análises aqui realizadas possam ser aplicadas a 
essas empresas, nosso foco recairá principalmente nas empresas estatais que produzem bens para o mercado e que não 
são custeadas pelo Estado, possuindo receitas próprias e, não raro, contando com a participação de sócios privados. 
6Estudos recentes (MILLWARD, 2007, 2010, 2011) sobre a trajetória das estatais na Europa Ocidental Continental 
têm contestado a influência desses fatores político-ideológicos na trajetória de setores como transportes, 
telecomunicações, petróleo, carvão e outras atividades. Esses estudos atestam que nesses casos, duranto o século 
XIX-XX, a nacionalização revelou ter sido resultado muito mais de fatores econômicos, organizacionais e 
tecnológicos do que de elementos ideológicos que foram em grande parte respondidos por atividades de regulação. 

 

7 Contudo, as estatais também foram fortemente justificadas pelo viés ideológico nas políticas de nacionalização 
de países com regimes fascistas (Itália, Espanha e Alemanha), onde as estatais eram concebidas como um 
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O segundo fator justificador, que denominamos social, está relacionado, 
principalmente, ao desejo de se alcançar o pleno emprego, à garantia de oferecimento 
de melhores condições aos trabalhadores ou à realização de políticas de 
desenvolvimento. Nesse contexto, a criação de estatais ou nacionalização estão 
diretamente relacionadas ao papel dessas empresas em implementar políticas públicas 
consideradas de cunho social. Esse componente social pode ser encontrado nas ondas 
de nacionalização ocorridas na França e na Itália após a Segunda Guerra Mundial. No 
Japão, no final do século XIX, a criação de empresas públicas esteve associada ao 
desenvolvimento do empreendedorismo nacional na administração Meiji. 

A terceira categoria de elementos justificadores está relacionada a razões 
econômicas. As visões mais recorrentes fazem uma leitura da existência de falhas de 
mercado. Uma das falhas mais recorrentes relaciona-se à existência de bens públicos8 
(não rivalidade e não exclusividade no uso), o que dificultaria a precificação e o 
equilíbrio de demanda por meio de instrumentos de mercado. A existência de bens 
públicos, portanto, justificaria uma maior presença do Estado na produção desses bens. 

Os bens de uso comum são outro caso em que se justifica intervenção do 
Estado na economia. São exemplos de bens comuns a flora e a fauna, os recursos 
minerais. São bens de todos, mas o uso desses bens por um determinado ator 
(extração, corte, destruição etc.) implica que os demais sejam automaticamente 
excluídos do seu consumo. Esses últimos também justificam a intervenção estatal 
pelo fato de que o uso sem limites por todos poderia significar o seu esgotamento 
(OLSTROM & OLSTROM, 1977). 

Uma outra justificativa para a falha de mercado relaciona-se à existência de 
monopólios naturais, situação na qual se torna mais barato produzir bens por meio do 
monopólio do que pela ação de muitos produtores. Nesses casos, a ação de produtores 
privados desregulados levaria a deseconomias, sob a forma de aumento de preços e 
tarifas, ou a falta de segurança na sua provisão em quantidade suficiente para o 
consumo de todos. Essa situação justificaria a produção estatal (TONINELLI, 2008). 
Adicionalmente, atividades envolvendo a oferta de um bem ou serviço para a 
sociedade para as quais a qualidade mostra-se mais importante que o preço, como nos 
serviços de saúde e de educação etc., a provisão pública também se mostraria mais 
adequada. Como haveria um risco moral associado à provisão desses bens, a iniciativa 
privada tenderia a buscar a minimização de seus custos o que poderia ter uma 
consequência negativa sobre a qualidade e a amplitude do serviço prestado 
(BAUMOL, 1984). Esses bens, por terem uma grande importância ou gerarem muitas 

                                                                                                                                            

instrumento para se alcançar um nível superior de desenvolvimento na sociedade sob o comando de um Estado 
poderoso. 

8 Os bens públicos se caracterizam por (OSTROM & OSTROM, 1977): uma relativa dificuldade em medir sua 
qualidade e quantidade; o fato de seu consumo ser usufruído de maneira simultânea por muitas pessoas; a 
dificuldade em se excluir do consumo alguém que não pague ou contribua com a sua produção; as poucas 
possibilidades para o indivíduo em escolher entre o seu consumo ou não; as poucas chances para se escolher entre 
distintas qualidades e tipos de bens; o fato do pagamento pelos bens não estar relacionado diretamente a demanda 
ou seu consumo; e o fato da decisão de alocação ser resultado de um processo político. A defesa nacional é um 
exemplo clássico de bem público e, portanto, um campo de ação por excelência do Estado mediante estatais ou 
agências e órgãos específicos. 
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externalidades sobre o bem estar social, seriam melhor providos pela iniciativa 
pública. 

Outras vertentes analisam e justificam as firmas estatais de uma perspectiva 
mais histórica e em diálogo com Teorias do Desenvolvimento Econômico. A 
intervenção na atividade econômica é advogada tendo como base o papel estratégico 
do Estado no fomento a determinados setores que guardam estreita relação com o 
desenvolvimento econômico e social do país. Esse argumento embasou a estratégia de 
substituição de importações muito em voga nos países da América Latina do pós-
segunda guerra mundial até os anos 1970. O argumento se apoia na constatação de 
que as empresas públicas tomariam decisões de longo prazo, ao contrário da iniciativa 
privada cuja preocupação recairiaunicamente sobre a maximização dos lucros no 
curto prazo. O Estado, assim, seria o principal agente a fomentar o desenvolvimento 
de setores que não se mostram atrativos ou que são negligenciados pela iniciativa 
privada e que, ao  mesmo tempo, se mostram estratégicos para o desenvolvimento. 

Por fim, o último bloco de justificativas econômicas reside em situações nas 
quais há o risco de falência de empresas consideradas importantes na economia, 
levando o Estado a intervir com o objetivo de resgatar empresas privadas que sofrem 
crises financeiras e econômicas graves e cuja falência poderia ter consequências 
drásticas na sociedade. Em alguns casos, essas iniciativas se revestiram de 
preocupações sociais como a preocupação com empregos e o desenvolvimento de 
cidades. Ao longo do tempo recente cada uma dessas justificativas foi utilizada, em 
maior ou menor grau em diferentes contextos, como elementos justificadores para a 
criação de estatais ou nacionalização de firmas privadas. 

2.1.2.A trajetória das estatais: da origem ao auge no pósII Guerra Mundial 

Muitos são os fatores que procuram explicar a escolha pela nacionalização de 
atividades privadas ou pelo estabelecimento de empresas estatais no século XX. As 
firmas estatais não são um fenômeno recente e nem específico de economias em 
desenvolvimento ou das economias emergentes. A maior parte dos países 
considerados atualmente desenvolvidos adotou na sua trajetória de industrialização, e 
em diferentes graus, políticas intervencionistas, recorrendo, em muitas circunstâncias, 
a empresas estatais. Da Grã Bretanha ao Japão passando pelas economias emergentes, 
todos os países utilizaram, estatais e os monopólios estatais, em algum momento, para 
garantir e agilizar o processo de crescimento industrial em setores estratégicos. 
Algumas dessas estatais se mantêm até hoje, outras foram reforçadas após a crise 
financeira de 2007/2008.  

Em todo o período mercantilista (séculos XVI-XVIII) o Estado manteve uma 
postura intervencionista. Neste período nasce um tipo de organização que pode ser 
considerada um embrião do que conhecemos hoje como empresas com participação 
do Estado: as companhias de comércio. Elas eram entidades detidas integralmente 
pelo Estado ou privadas com a participação e associação estatal. Tinham um papel 
estratégico, pois eram o instrumento de exploração das colônias e de ampliação e 
defesa (inclusive militar) dos interesses dos colonizadores sobre os territórios 
coloniais. A organização dessas companhias variou de país para país. Em alguns 
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casos elas eram de propriedade total do Estado, sendo construídas com recursos da 
Coroa, como no caso português, e noutros eram mais autônomas, espécies de 
concessão do Estado a empresários privados, como nas poderosas companhias 
holandesas.  

A origem das firmas estatais, tais quais as conhecemos atualmente, se dá, nos 
países industrializados, no final do século XIX, num período detransformações nas 
relações entre o Estado, o mercado e a sociedade. Toninelli, (2008) identifica duas 
formas de comportamento do Estado com relação à economia: um Estado 
empreendedor verificado em boa parte da Europa Ocidental Continental e um Estado 
regulador, tendo nos Estados Unidos e, em parte, na Grã Bretanha, seus maiores 
exemplos. Os principais motivos justificadores para a criação das estatais não se 
restringiram à existência de monopólios naturais ou às falhas de mercado, para os quais 
normalmente foram utilizados instrumentos de regulação. Nem foi resultado de um 
crescimento da influência de ideologias de esquerda ou da consolidação de 
administrações progressistas, ainda que em alguns momentos esses motivos tenham 
sido observados. A trajetória recente demostra que em boa parte dos casos a criação de 
estatais esteve relacionada à promoção do desenvolvimento nacional.Respondeu, 
portanto, às necessidades de ocupação do território e de unificação social e política dos 
países, ligadas à segurança nacional (no final do século XIX), e à urgência em garantir 
o crescimento a contento de setores considerados estratégicos para o desenvolvimento 
do país -século XX (MILLWARD, 2007, 2010, 2011).  

Millward (2010, p. 4), ao revisitar o comportamento das estatais ao longo do 
século XX, identificou diferentes tendências, de acordo com os setores, nos países da 
Europa Ocidental nesse período: 

i. Excluindo-se períodos de guerra, as empresas privadas dominaram os setores de 
bens de consumo e comércio em boa parte do tempo.  

ii. Num outro extremo, a maior parte dos serviços em rede interligada, como 
estradas, telecomunicações, correios, eletricidade e gás natural na Europa 
Continental Ocidental e no Japão, recaíram sob controle do Estado.  

iii. Ainda que a criação de estatais ou nacionalização tenham sido observadas com 
mais força a partir do século XX, o Estado manteve uma participação grande em 
setores de petróleo, carvão e aviação até a década de 1990.  

iv. Nas redes locais, a participação pública foi mais sentida nos setores ligados à 
provisão de água do que nos setores de gás, eletricidade e transporte, devido a 
aspectos técnicos e à resistência ou à incapacidade das empresas locais e 
municipais em ampliarem sua escala de atuação.  

v. Nos setores mais expostos à competição, como manufatura e construção, a 
propriedade pública normalmente foi observada nos setores intermediários 
como aço, química, serviços de engenharia, construção naval, de estradas e de 
casas. 

vi. Na Grã Bretanha e nos Estados Unidos as estatais se concentraram mais 
nas atividades de correios, alocações em terras federais públicas e no serviço 
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de provisão de água, ao mesmo tempo em que se recorreu mais à regulação do 
que à ação estatal direta nos outros setores. 

Durante o século XIX, vários países da Europa se fortaleciam como Estados 
Nacionais (França, Inglaterra, Alemanha, Itália). Nesse período, a consolidação de 
abastecimento de serviços públicos que garantissem a unidade nacional como 
ferrovias/bondes e trens, telecomunicações, correios, eletricidade e gás natural foi 
considerada estratégica e, portanto, conduzida por estatais. Isso foi observado em boa 
parte dos países da Europa (excetuando-se a Grã Bretanha). Em países como a Suécia 
e a França, esses setores passaram para as mãos do Estado tardiamente devido à 
ocorrência de problemas financeiros com empresas privadas. No século XX, na 
Europa, todos os serviços de telégrafo e telefonia também foram assumidos por 
departamentos governamentais devido à sua importância para a segurança. 

Nos Estados Unidos e na Grã Bretanha isso se deu de maneira diferente. A 
ausência de guerras com outros países, claro no caso dos EUA, deixou esses setores 
em larga medida sob comando da iniciativa privada. A Grã Bretanha, detentora de 
uma marinha dominante e de uma poderosa indústria energética de carvão e ferro, 
centrais para o desenvolvimento industrial, se caracterizou por uma intervenção 
estatal mais tímida nesses primeiros estágios. Como já era nessa época uma grande 
potência, exigiu-se uma menor intervenção do Estado. Em 1920, esse quadro se 
alterou ligeiramente com uma maior intervenção do Estado no setor de 
telecomunicações, em virtude da ameaça da concorrência da França, Alemanha e 
EUA. Em 1950, as comunicações internacionais por cabos e wireless já eram 
monopólio estatal na Grã Bretanha.  

Outro setor com participação estatal significativa até o último trimestre do 
século XX foi o setor de aviação. Na medida em que a aviação tornava-se estratégica 
para os países europeus com colônias, de 1918 a 1950, cada um dos países buscou 
garantir sua soberania sobre o espaço aéreo e subsidiou e, eventualmente, nacionalizou 
a indústria de aviação (Air France, Sabena, Lufthansa e Alitalia são exemplos). Na Grã 
Bretanha, esse quadro foi mais tardio. As estatais British Overseas Airways 
Corporation (BOAC, vôos intercontinentais) e British European Airways (BEA, rotas 
europeias) só foram estabelecidas em 1940. Nos EUA o setor foi mantido sob domínio 
da iniciativa privada, apoiada nas vantagens naturais que o seu amplo espaço aéreo 
garantia para o setor. 

Nas manufaturas nos séculos XIX e XX, observa-se uma tendência diferente. 
A preocupação com a unificação social e política não é tão evidente nesse setor, 
ganhando destaque aspectos ligados ao fortalecimento da economia e ao fomento 
industrial. Pela sua relação com o desenvolvimento industrial, os investimentos do 
Estado se deram em carvão, ferro, aço, químicos e indústrias de engenharia. A 
intensidade da intervenção estatal era resultado da avaliação que cada país fazia da 
qualidade e da velocidade do seu setor privado na provisão desses bens. No século 
XIX e XX, na Alemanha, Itália e Espanha observou-se a emergência em maior 
intensidade de estatais no setor de manufatura com o objetivo de garantir força 
industrial e militar, bem como de fomentar um crescimento mais intensivo. 

A presença de estatais em energia começou com serviços municipais, em 
particular na provisão de gás e eletricidade no século XIX. No século XX esses 
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serviços passaram a ser nacionais e, portanto, propriedade do Estado. Essa mudança 
se deu em grande parte devido a avanços tecnológicos. Nos setores de energia 
primária, como carvão e petróleo, as estatais foram menos comuns até 1940. No 
século XIX, o carvão era a mais importante fonte de energia. A Grã Bretanha, os 
EUA e a Alemanha possuíam reservas, mas os outros países tinham poucas opções: 
fazer alianças com esses países no curto prazo e buscar alternativas energéticas no 
longo, o que contou largamente com a participação estatal. Por volta dos anos 
1940/50, o setor de carvão foi nacionalizado ou contou com maior participação do 
Estado na Alemanha, na França e na Grã Bretanha. Nesse momento as minas desses 
países eram antigas, com produtividades baixas, o que as tornava estratégicas no 
contexto de aumento da demanda de carvão devido à segunda guerra mundial e, 
depois, à necessidade de reconstrução desses países. 

No setor de petróleo e gás, reservas domésticas não foram exploradas na 
Europa Ocidental até o pós-1945. Antes disso, a participação estatal se dava por 
meio de parcerias com companhias privadas estrangeiras e pela formação de estatais 
atuantes apenas na distribuição (CAMPSA, na Espanha, AGIP na Itália etc.). As 
descobertas do Mar do Norte provocaram a criação de estatais em 1960-70: British 
National Oil Corporation na Grã Bretanha (1975), Statoil (1972) na Noruega e 
Aardolie Maatschappij (1947) numa joint venture da mineradora estatal 
Staatsmijnen, da Shell, Esso. O envolvimento do Estado na indústria de petróleo e 
gás foi motivado pela necessidade de obter informações sobre a exploração e o 
tamanho das reservas, bem como pela garantia da soberania de reservas e receitas 
tributárias derivadas dessas atividades.  

Após a Crise de 1929 e, principalmente, após a II Guerra Mundial esse quadro 
se altera.Até 1970 observou-se um período onde governos assumiram crescentemente a 
propriedade e o controle de extensos setores da atividade econômica, diretamente ou 
por meio da ação de agências governamentais. Esse período constituiu o apogeu e o 
declínio das políticas de nacionalização (TONINELLI, 2008, p. 682). O mundo foi 
palco de políticas de reconstrução social, econômica e política, conformando um clima 
favorável a uma maior intervenção do Estado na economia e à constituição de estatais. 
O aumento das estatais esteve diretamente associado à realização de planos econômicos 
de desenvolvimento, como em 1942 o Beveridge Report on Full Employment in a Free 
Society, na Inglaterra, e, em 1945, o Plan de Modernisation e d’Equipment na França. 
As estatais, assim, tornaram-se os principais pilares das políticas de reconstrução de 
desenvolvimento. Esse movimento foi observado também em outros países como no 
Canadá e na Austrália, bem como nos países considerados subdesenvolvidos. O 
resultado foi que, por volta de 1950, ferrovias, aviação, carvão, eletricidade, aço e ferro, 
gás e telecomunicações eram setores com propriedade completa ou parcialmente do 
Estado em muitos países da Europa Ocidental. Nos Estados Unidos e Grã Bretanha isso 
foi menos observado.  

Na Índia, o Plano Bombay, iniciado em 1950, resultou na estatização de 
amplos setores da atividade econômica, transforando a Índia no maior país de 
economia de “não mercado” fora do mundo comunista (TONINELLI, 2008, p. 683). 
Na América Latina, no século XX, as estatais foram o motor da industrialização por 
substituição de importações (ALVEAL, 1994; TREBAT, 1987; EVANS, 2004; 
CHANG, 2007).  
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De 1945 a 1980 as maior parte dos países da América Latina vivenciou um 
processo intenso de transformações com a passagem de economias de base agrícola 
para industriais e, em muitos casos (Brasil, Argentina, Peru, Chile), posteriormente, 
com a instalação de regimes autoritários. Dois fatores foram responsáveis pelo 
fortalecimento das empresas estatais nos países da América do Sul nesta época, a 
forte ênfase na industrialização como estratégia de desenvolvimento e o crescimento 
do nacionalismo (MILLER, 2006). 

A estratégia de industrialização colocada em marcha na época nesses países 
tinha suas ideias enraizadas no pensamento de Raul Prebisch e propagadas nos 
trabalhos da Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL). Partiam 
da condição de periferia da América Latina ao sistema econômico mundial para 
compreender os caminhos que levariam ao rompimento com a sua condição 
estrutural de subdesenvolvimento. A saída era romper com o papel estrutural 
relegado a esses países de fornecedores de matérias-primas e alimentos por meio da 
industrialização, com amplo apoio e condução do Estado, de modo a garantir uma 
inserção no mercado internacional a partir de produtos industrializados e com maior 
valor agregado e que rompessem com a tendência de deterioração nos termos de 
troca. De acordo com essa perspectiva caberia ao Estado exercer intervenções 
político-econômica que possibilitassem a acumulação privada. Os setores 
estratégicos para a intervenção dos Estados periféricos eram o controle e defesa dos 
recursos naturais não renováveis, as infraestruturas e as indústrias de base 
(FURTADO, 1974; MELLO, 1994). Essas constatações tiveram uma grande 
influência nas políticas públicas seguidas pelos países sul americanos na época.  

O contexto político e econômico desse período foi acompanhado do 
crescimento do nacionalismo reforçado com a ascensão de líderes populistas como 
Perón na Argentina, Vargas e Kubitschek no Brasil, Betancourt e Frei na Venezuela e 
Allende, mais tarde, no Chile. O nacionalismo gerava um ambiente de desconfiança 
com as firmas estrangeiras e aumentava o apoio e pressão popular para a nacionalização 
de setores da economia. Seu fortalecimento se dava na medida em que firmas 
estrangeiras se expandiam e assumiam posições de domínio, em regimes de monopólios 
ou oligopólios, no país. Esse processo desembocou na nacionalização de certas 
indústrias, algumas com expropriação sem compensações, ou na revisão e renegociação 
das concessões. A nacionalização da Standard Oil na Bolívia em 1937, depois da 
Guerra do Chaco, se insere nesse contexto (MILLER, 2006). 

No Oriente Médio o nacionalismo também foi uma força importante para a 
criação de estatais. Ainda que suas raízes sejam da metade do século XIX, foi em 
1940-50 que o nacionalismo se tornou a força dominante nos eventos políticos e 
econômicos dos países dessa região (KAMRAVA, 2005). Com as potências 
europeias enfraquecidas após os conflitos mundiais -França, Grã Bretanha e 
Alemanha, o mundo árabe viu pouco a pouco muitos de seus países conquistarem a 
independência no pós-guerra, ainda que suas elites governantes mantivessem 
estreitos laços com os países europeus. A criação de estatais e nacionalização foram 
sentidas, principalmente, no setor de petróleo. 

Existem duas exceções, além dos Estados Unidos, a essa tendência de maior 
intervenção do Estado na economia observada no pós segunda guerra mundial: a 
Alemanha e o Japão. Na Alemanha, numa variação neoliberal, a reconstrução do 
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país envolveu o desmantelamento parcial de enorme estrutura pública mantida pelos 
nazistas. No Japão, o Estado também desempenhou um papel importante no 
crescimento econômico, mas a intervenção se deu de maneira indireta, tomando a 
forma de planejamento econômico sob a condução do Ministério de Comércio 
Internacional e Indústria (MITI). 

2.1.2.1.O crescimento das privatizações 

A partir 1970 e, principalmente nos anos 1980 e 1990, esse processo se 
inverteu. A conjuntura econômica e política internacional se alterou 
profundamente, com elevação dos juros, redução do capital internacional 
disponível e ocorrência de crises como as do petróleo. O mundo entrou numa fase 
marcada por recessão e endividamento generalizado (principalmente nos países em 
desenvolvimento). A intervenção do Estado na Economia, tanto no plano da 
prática como ideológico, passou a ter um aspecto negativo, conectado à 
ineficiência e ao desperdício de recursos públicos, assumindo um caráter oposto à 
posição estratégica que as estatais assumiram até os anos 1970.  

A derrocada/crise do Estado de Bem Estar, a ascensão das ideias 
neoliberais e o fortalecimento da supremacia dos mercados, progressivamente 
contrapuseram a privatização à ineficiência das estatais e do Estado. Esse processo 
se acelerou nos anos 1980-90, tendo sua origem em governos conservadores como 
o de Pinochet no Chile, de Margaret Thatcher no Reino Unido, e logo se 
espalhando por todo o mundo industrializado e em desenvolvimento. Nos países 
em desenvolvimento, essa visão se corporificava e era reforçada pelo diagnóstico e 
receituário do Consenso de Washington (1989), adotado por instituições 
multilaterais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e que 
tinha como um dos pilares a redução do Estado e a privatização de estatais. A 
privatização englobou uma gama ampliada de processos de “desestatização” das 
firmas estatais que incluíam: venda integral de empresas; venda de parte da firma, 
com a sua transformação em sociedades anônimas (com o controle ou não dos 
governos), chamados de privatização parcial; a privatização com a detenção pelos 
governos de “golden shares” com o objetivo de manter o controle sobre decisões 
estratégicas; e a instauração de parcerias público-privadas entre outros. 

Toninelli (2008, p. 684) identifica três razões principais para a força das 
privatizações nesse período: as econômicas, as relacionadas com as finanças 
públicas e as político e ideológicas. As razões econômicas eram derivadas da 
percepção de inúmeros casos nas quais falhas dos governo na condução das 
estatais resultavam em má performance econômica e gerencial, reforçando a visão 
de ineficiência. As razões relacionadas às finanças públicas atestavam que a 
privatização seria a melhor solução para reduzir a dívida pública por meio da 
redução de gastos com subsídios e do crescimento dos investimentos diretos. Em 
terceiro, ficam as razões político ideológicas que se fortaleciam na visão 
hegemônica do papel central dos mercados na economia, na ação privada e na 
busca por lucros, em detrimento da visão com maior ênfase na realização de 
políticas redistributivas e sociais. 
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Pode-se afirmar que numa primeira fase as privatizações envolveram 
pequenas estatais, normalmente no setor de agribusiness, serviços e energia 
elétrica. Já no final da década de 1980-90, esse processo atingiu firmas de grandes 
proporções em setores estratégicos como energia, água, transportes, infraestrutura 
e telecomunicações (WORLD BANK, 1995). Estima-se que, nas últimas duas 
décadas, ativos valendo mais de um trilhão de dólares tenham sido privatizados 
em mais de cem países9 (OCDE, 2003) e que, de 1977 a 2003, as privatizações 
tenham gerado nos países da OCDE uma receita de, mais ou menos, US$ 1,2 
bilhão. O processo alcançou o seu pico na Europa em 1998, quando a receita anual 
com as privatizações excedeu US$ 100 bilhões (TONINELLI, 2008, p. 686). Na 
europa os setores mais privatizados foram as telecomunicações, bancos e finanças, 
energia e transportes. 

Na Europa, a Grã Bretanha apareceu como o primeiro país europeua refletir 
receitas derivadas das privatizações, com cerca de US$ 125 milhões no período de 
1977-2003. A Itália apareceu em segundo, seguida da Alemanha, da França, da 
Espanha e de Portugal. Nos países com economias em transição pela queda do 
socialismo o processo de privatização também foi bastante rápido, em especial 
com uma forte pressão do Banco Mundial e do FMI (TONINELLI, 2008, p. 688).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico I mostra a evolução das privatizações em países da Europa e Ásia 
e em países da América Latina.  

Gráfico I. Privatizações em países da Europa e Ásia e América Latina (1991-2003) 

 

                                                 

9Guiné Bissau, Síria, Líbia, Cuba, Coréia do Norte e em algum grau Sudão estão entre os poucos países que não 
aderiram às privatizações. 
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Fonte: Kikeri and Kolo, 2005 apud. NELLIS, 2007 com base nos dados do Banco Mundial. 

 

O gráfico II, que analisa o montante de receitas obtidas com privatizações, 
indica que a América Latina e Caribe foi a região onde mais se observaram 
privatizações, com ápice na década de 1990 (de 1997-1999). Na Europa e Ásia 
esse quadro é menos acentuado. Chamamos atenção para o crescimento nas 
privatizações principalmente no período de 2000 a 2003, em boa parte puxadas 
pelos países da Ásia. Na Europa o maior período de privatizações se deu em 1997-
1999. Esses dados podem ser melhor visualizados no gráfico abaixo de 
distribuição regional das privatizações nos períodos de 1990-1999 e 2000-2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico II. Distribuição Regional das Privatizações (1990-99 e 2000-03)10 

 

 

                                                 

10 LAC - América Latina e Caribe; ECA - Europa e Ásia; EAP - Ásia Oriental e Pacífica; MENA - Oriente Médio 
e Norte da África; SAS - Sul da Ásia; SSA - África Subsariana. 
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Fonte: NELLIS, 2007. 

 

 

 

Do total de receitas obtidas com as privatizações, percebemos claramente no 
gráfico III que as privatizações da América Latina e do Caribe se concentraram na 
década de 1990, com uma relativa redução nos anos 2000. Na Europa e Ásia esse 
quadro se inverteu e as privatizações tenderam a ter uma maior participação nos anos 
2000. As privatizações na Ásia Oriental (China, Coreias, Hong Kong, Japão, Macau e 
Mongólia) também repetem esse padrão, tendo uma maior incidência nos anos 2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico III. Número de Transações de Privatização (integral, parcial, concessões ou 
contratualização)envolvendo recursos (1989- 2008) 



 

Fonte: World Bank Privatization Database

 

Dos países conhecidos como BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul), de 1989 a 2008, a China foi o país que apresentou o maior número de transações 
(327), seguida do Brasil (167) e da Índia (148). 
participação do Brasil cujas transações
a China manteve uma elevada taxa a partir de 1992, com picos em 1992
mas com crescimento significativo em 2002
do gráfico anterior e destacam as reformas sofridas nas duas últimas décadas pelo 
Brasil e pela China. 

Os resultados das privatizações foram ambíguos e muito diversificados, 
dependendo do contexto econômico e político e dos processos pelos quais foram 
conduzidos11. De uma forma geral, os resultados mais positivos foram sentidos nas 
áreas de telecomunicações, onde os avan
expansão e redução dos custos, e transportes. No setor de elétrico os resultados foram 
diversificados com casos bem sucedidos ou não. Os setores que se mostraram mais 

                                        

11O agregado de receitas derivadas da privatização nos apresenta um bom quadro da distribuição da privatização 
nesses países, especialmente, em comparação. Contudo, é importante ressaltar que, para uma análise mais refinada 
da magnitude do processo de privatização, seria necessário analisar também o valor envolvido em cada transação. 
Isso nos daria uma ideia do tamanho das firmas privatizadas e do grau de importância que assumiam em cada 
economia. Além disso, importante também destacar que o Banco Mundial co
as transações que efetivamente envolveram recursos, excluindo de sua análise, por exemplo, as transações 
envolvendo títulos públicos ou outras formas de negociação, transações muito utilizadas, por exemplo, no Brasil.
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Fonte: World Bank Privatization Database 

Dos países conhecidos como BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
2008, a China foi o país que apresentou o maior número de transações 

(327), seguida do Brasil (167) e da Índia (148). Destaca-se no gráfico 
transações se concentraram de 1992 a 1999, ao passo que 

ada taxa a partir de 1992, com picos em 1992-1993, 1997, 
mas com crescimento significativo em 2002-2007. Esses dados reforçam os resultados 
do gráfico anterior e destacam as reformas sofridas nas duas últimas décadas pelo 

das privatizações foram ambíguos e muito diversificados, 
dependendo do contexto econômico e político e dos processos pelos quais foram 

. De uma forma geral, os resultados mais positivos foram sentidos nas 
áreas de telecomunicações, onde os avanços tecnológicos permitiram uma rápida 
expansão e redução dos custos, e transportes. No setor de elétrico os resultados foram 
diversificados com casos bem sucedidos ou não. Os setores que se mostraram mais 
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Isso nos daria uma ideia do tamanho das firmas privatizadas e do grau de importância que assumiam em cada 
economia. Além disso, importante também destacar que o Banco Mundial considerou nessas estatísticas somente 
as transações que efetivamente envolveram recursos, excluindo de sua análise, por exemplo, as transações 
envolvendo títulos públicos ou outras formas de negociação, transações muito utilizadas, por exemplo, no Brasil.

China Índia Rússia

1988

1991

1996

2001

2006

 

Dos países conhecidos como BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
2008, a China foi o país que apresentou o maior número de transações 

no gráfico III a 
passo que 

1993, 1997, 
2007. Esses dados reforçam os resultados 

do gráfico anterior e destacam as reformas sofridas nas duas últimas décadas pelo 

das privatizações foram ambíguos e muito diversificados, 
dependendo do contexto econômico e político e dos processos pelos quais foram 

. De uma forma geral, os resultados mais positivos foram sentidos nas 
ços tecnológicos permitiram uma rápida 

expansão e redução dos custos, e transportes. No setor de elétrico os resultados foram 
diversificados com casos bem sucedidos ou não. Os setores que se mostraram mais 

O agregado de receitas derivadas da privatização nos apresenta um bom quadro da distribuição da privatização 
nesses países, especialmente, em comparação. Contudo, é importante ressaltar que, para uma análise mais refinada 

tização, seria necessário analisar também o valor envolvido em cada transação. 
Isso nos daria uma ideia do tamanho das firmas privatizadas e do grau de importância que assumiam em cada 

nsiderou nessas estatísticas somente 
as transações que efetivamente envolveram recursos, excluindo de sua análise, por exemplo, as transações 
envolvendo títulos públicos ou outras formas de negociação, transações muito utilizadas, por exemplo, no Brasil. 

1988-1990

1991-1995

1996-2000

2001-2005

2006-2008



 

 
49 

problemáticos foram os de infraestrutura, como eletricidade, água e saneamento 
básico (NELLIS, 2007).  

Ao mesmo tempo, autores (TONINELLI, 2008, p. 689; NELLIS, 2007) 
afirmam que ainda que o senso comum atribua uma maior eficiência e desempenho 
econômico às firmas privatizadas se comparadas com as públicas, não existiriam 
evidências empíricas para essa afirmação. Nada confirma que as estatais sejam, por 
natureza, menos eficientes do que as firmas privadas. Segundo esses autores, o senso 
comum é alimentado por avaliações que comparam as estatais com empresas privadas 
sem levarem em consideração o fato de que as últimas possuem objetivos 
diferenciados daqueles apresentados pelas firmas privadas. As estatais perseguem 
objetivos relacionados com o desenvolvimento de setores ou do país, ao passo que as 
privadas buscam tão somente a maximização dos lucros. Isso pode alterar 
significativamente seus resultados, de modo que a empresa pública não alcançará por 
definição a maximização dos lucros. Mas isso não a torna menos eficiente do que a 
privada (BOZEC, 2002, 2004). E por fim, existiriam casos de empresas estatais muito 
bem sucedidas que são capazes de competir com empresas privadas com base em 
critérios como eficiência e a produtividade, mostrando que os resultados de 
desempenho de uma empresa não são determinados pela natureza de sua propriedade 
(CHANG, 2007). 

2.1.2.2.Um retrato atual das firmas estatais 

Nos últimos anos, observou-se um significativo fortalecimento das estatais. 
Sobretudo após a crise financeira de 2007/2008, o relativo enfraquecimento do 
discurso neoliberal e a retomada do debate do papel do Estado como condutor do 
processo de desenvolvimento econômico e social, conformaram um ambiente 
propício para essa revitalização. Ao mesmo tempo, esse debate ganhou novos 
contornos. O papel dessas empresas no desenvolvimento dos países foi reforçado, mas 
observou-se uma maior cobrança das estatais pela eficiência e pela adoção de 
instrumentos de gestão próprios das empresas privadas. 

A intervenção do Estado na economia voltou à pauta de discussões após os 
ataques do onze de setembro e a explosão da crise financeira de 2007-2008. Na 
sequência dos ataques às torres do World Trade Center e ao Pentágono, os Estados 
Unidos, país tradicionalmente difusor do livre mercado12, ampliaram o debate sobre a 
qualidade dos serviços prestados por firmas privadas em áreas estratégicas do país, 
como a segurança nacional. Após os ataques, o governo Bush assumiu 
automaticamente a responsabilidade pelo raio x em passageiros e inspeção de 

                                                 

12Block (2008) destaca que nos últimos trinta anos a trajetória dos Estados Unidos com relação à política social e à 
filosofia de governança divergiu consideravelmente daquela seguida pela Europa Ocidental. Os Estados Unidos 
foram fortemente marcados e influenciados pelo fundamentalismo de mercado, uma crença exagerada e 
vastamente empregada na capacidade de autoregulação do mercado ao tratar de problemas econômicos e sociais. 
Os principais países europeus também seguiram um caminho pró-mercado, principalmente após a queda do muro 
de Berlim, no entanto, o governo ainda mantém uma maior capacidade de regulação dos negócios. O autor destaca, 
porém, que apesar da defesa do livre mercado no discurso oficial, tanto a Europa quanto os Estados Unidos 
mantiveram e incentivaram, por diferentes caminhos, a intervenção do Estado em setores estratégicos, como no 
incentivo, suporte e encorajamento do desenvolvimento de novas tecnologias e inovações.  
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bagagens em aeroportos. Em sequência, criou uma corporação governamental com o 
objetivo de lidar com a contratação, treinamento e gerenciamento de pessoal ligado a 
atividades de prevenção a ataques terroristas -Department of Homeland Security 
(KOPPELL, 2003). Mais uma vez, trazia-se para o debate a discussão sobre a 
capacidade da iniciativa privada substituir o Estado no fornecimento de bens públicos, 
como a segurança nacional, e por extensão, em setores estratégicos do 
desenvolvimento. 

A crise financeira de 2007/2008, de amplitude global, foi mais um marco 
desse processo. O mercado imobiliário dos EUA viveu um boom após a crise das 
empresas “pontocom”, em 2001 (bolha da Nasdaq), com a quebra de bancos de 
investimento, como o Lehman Brothers, seguradoras, imobiliárias entre outras. 
Desencadeou-se um efeito dominó envolvendo outras instituições financeiras. A crise, 
que começou nos EUA, rapidamente se espalhou pela Europa e por outras áreas do 
globo. 

Uma das medidas tomadas após a crise foi a nacionalização de bancos e empresas, 
em particular, do mercado financeiro. Nos EUA a seguradora American International 
Group (AIG) e a General Motors foram nacionalizadas e o Citigroup e o Bank of 
America receberam vultuosos pacotes de ajuda do governo norte-americano. Na Grã-
Bretanha o governo anunciou a nacionalização do Nothern Rock e parte do Bradford & 
Bringley, no caso, sua divisão de hipotecas. Autoridades financeiras da Holanda, Bélgica 
e Luxemburgo anunciaram a nacionalização do banco e seguradora Fortis e a Islândia 
estatizou o segundo maior banco do país. Ao mesmo tempo, os principais bancos centrais 
do mundo anunciaram medidas articuladas de injeção de recursos na economia com o 
objetivo de bloquear e reverter os efeitos da crise. Todos esses acontecimentos trouxeram 
a intervenção estatal novamente para o debate e favoreceram a instauração de um 
ambiente de maior questionamento do fundamentalismo de mercado. 

Mudanças na conjuntura atual reforçaram esse movimento. No período recente 
a economia mundial passou por mudanças significativas, com o fortalecimento de 
economias emergentes e um maior crescimento do poder relativo da China. A 
ascensão de potências como China, Índia, Brasil, Rússia e África do Sul, os ditos 
emergentes, tornou-se ainda mais gritante quando comparada com a estagnação e a 
crise vivenciada pelos países centrais (Estados Unidos e Europa). A taxa anual média 
de crescimento dos emergentes nos últimos anos  foi de 5,5%, contra uma taxa média 
de 1,6% dos países centrais ou desenvolvidos. De acordo com estudo do IPEA sobre 
Relações Comerciais e de Investimentos do Brasil com os Países do BRICS entre 
2008 e 2009, quase dois terços do crescimento da demanda global foram garantidos 
por esses países, com destaque para a China (40%), Índia (12,5%), Rússia (6,3%), 
Brasil (3,5%) e África do Sul (0,7%).  

Estes países, não obstante as diferenças sociais, culturais, políticas, 
econômicas e geográficas significativas, compartilham de maneira geral de um 
modelo de desenvolvimento que tem no Estado um ator central. Suas principais 
características são: 

i. Estado com forte papel no suporte e seleção de empresas líderes, que 
ganham competitividade pela verticalização, diversificação e 
internacionalização, formando “campeões nacionais”. 



 

ii. Participação ampliada do Est
minoritária) em atividades produtivas, principalmente 
parceria com investidores privados e com uma nova ótica de gestão voltada 
para a eficiência. 

iii. Gestão estatal bastante próxima da lógica do mercado e das melhores 
práticas empresariais, tornando as estatais mais comercialmente orientadas e 
realizando uma série de reformas para este fim. 

Gráfico IV. Número de estatais nos países da OCDE selecionados
 

Fonte: OCDE, questionário sobre governança corporativa de empresas estatais, 2003

 

 

As estatais, nesse sentido, ganha
mesmo tempo, sofreram importantes transformações. A OCDE estima que atualmente 
dentre seus países membros 13

parcialmente controladas pelo Estado), empregando cerca de 4,3 milhões de pessoas e 
com valores de mercado que excedem US$ 1,3 trilhão. Se considerados Japão e 

                                        

13 Pesquisa realizada pela OCDE que incluiu a coleta de dados em 27 países (Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 
Chile, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Israel, Coreia, 
México, Nova Zelândia, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido) 
por meio de um questionário. Importante destacar que ainda que com uma boa cobertura dentre os membros da 
OCDE, a pesquisa apresenta uma lacuna ao não considerar em seu universo
Estados Unidos. 
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Participação ampliada do Estado (direta ou indireta; majoritária ou 
minoritária) em atividades produtivas, principalmente -mas não apenas
parceria com investidores privados e com uma nova ótica de gestão voltada 

Gestão estatal bastante próxima da lógica do mercado e das melhores 
práticas empresariais, tornando as estatais mais comercialmente orientadas e 
realizando uma série de reformas para este fim.  

Gráfico IV. Número de estatais nos países da OCDE selecionados (2002) 

Fonte: OCDE, questionário sobre governança corporativa de empresas estatais, 2003 

As estatais, nesse sentido, ganharam impulso nos tempos recentes e, ao 
m importantes transformações. A OCDE estima que atualmente 

13  existam no mínimo 2.057 empresas estatais (ou 
parcialmente controladas pelo Estado), empregando cerca de 4,3 milhões de pessoas e 
com valores de mercado que excedem US$ 1,3 trilhão. Se considerados Japão e 

                                                 

Pesquisa realizada pela OCDE que incluiu a coleta de dados em 27 países (Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 
Chile, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Israel, Coreia, 

, Noruega, Polônia, Portugal, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido) 
por meio de um questionário. Importante destacar que ainda que com uma boa cobertura dentre os membros da 
OCDE, a pesquisa apresenta uma lacuna ao não considerar em seu universo países como o Japão, Turquia e 
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