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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo principal analisar o processo de desnacionalização da economia 
brasileira durante os governos Fernando Henrique Cardoso (1995/2002),ao mesmo tempo em 
que se propõe a discutir o processo mais geral do capitalismo contemporâneo, marcado pela 
hegemonia neoliberal e pela mundialização do capital.  
Em uma abordagem histórica, observamos o comportamento e a penetração do capital 
estrangeiro na economia brasileira, que veio acompanhada da perda de posição relativa tanto das 
empresas estatais como das empresas privadas nacionais. O Brasil foi um grande receptor de 
investimento externo direto, favorecido principalmente pela reforma do Estado, e potencializado 
em grande medida pela participação destes investidores nas operações de fusões e aquisições e 
na privatização do setor público. 
 
Palavras-chave: Neoliberalismo, Mundialização do Capital, Investimento Externo Direto, 
Privatizações, Fusões e Aquisições 

 
 
 
Abstract 
 
This article has as main objective, analyze the process of denationalization of the Brazilian 
economy during the governments of Fernando Henrique Cardoso (1995/2002), at the same time 
as it proposes to discuss the general process of contemporary capitalism, marked by neoliberal 
hegemony and capital globalization. 
In a historical approach, we observed the behavior and penetration of foreign capital in the 
Brazilian economy, which was accompanied by the loss of relative position of the state-owned 
enterprises and national private companies. Brazil was a large recipient of direct foreign 
investment, favored mainly by the state reform, and was greatly enhanced by the participation of 
these investors in mergers and acquisitions operations (M&A) and in the privatization of the 
public sector. 
 
Keywords: Neoliberalism, Capital Globalization, Foreign Direct Investment, Privatizations, 
Mergers and Acquisitions 
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Em 1973, quando chega a grande crise do modelo econômico implantado no 

pós-guerra (Estado de Bem Estar Social e o New Deal), o mundo capitalista 

desenvolvido cai numa longa e profunda recessão, onde, convivem pela primeira vez, 

com um cenário de baixas taxas de crescimento com altas taxas de inflação. A partir daí 

tudo muda e as ideias neoliberais passam a ganhar terreno. 

A queda dos níveis necessários de lucros das empresas e o aumento do processo 

inflacionário, culminou em uma crise generalizada das economias de mercado. A receita 

neoliberal, então, era manter um Estado forte, no controle monetário, mas fraco em 

todos os gastos sociais e intervenções econômicas. A estabilidade monetária e fiscal 

deveria ser a meta suprema de qualquer governo. 

A hegemonia deste modelo não se realizou do dia para a noite. Levou quase uma 

década, quando em 1979, surgiu a oportunidade. Na Inglaterra, foi eleito o governo 

Thatcher, o primeiro regime de um país de capitalismo avançado publicamente 

empenhado em adotar um programa neoliberal. Um ano depois, em 1980, Reagan 

chegou à presidência dos Estados Unidos e pôs em pratica um programa similar. Então, 

a partir doinício da década de 1980, o modelo neoliberal triunfa e passa a ser adotado 

como padrão de desenvolvimento econômico por vários países do capitalismo 

avançado. Durante os anos 90, este mesmo modelo viria a ser seguido pelos governos 

do capitalismo periférico, mesmo aqueles historicamente identificados com as 

esquerdas. Segundo Chomsky(1999), neste mesmo período, ocorreram processos de 

privatizações, fusões e aquisições em todo o mundo. 

À medida que o próprio papel do Estado era rediscutido no fim dos anos 80, com 

uma redefinição dos limites de espaço público e privado, uma malha de transformações 

passaria a refletir o receituário "neoliberal" posto em prática. Políticas econômicas de 

caráter ortodoxo com o objetivo de controlar a inflação e o déficit público eram 

acompanhadas por uma drástica mudança na estratégia de desenvolvimento: as 

empresas estatais passaram a ser vendidas, barreiras tarifárias abolidas e empresas 

multinacionais cortejadas, numa tendência que veio a se acelerar no decorrer da década 

de 90. 

Para o economista francês François Chesnais (1995), o contexto econômico 

mundial dos anos 90 decorreria de um novo regime mundial de acumulação, cujo 

funcionamento dependia das prioridades do capital privado aplicado na produção de 

bens e serviços e de forma crescente altamente concentrado no capital financeiro. Neste 

cenário, a economia mundial, parece carregar a marca de um capitalismo 
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predominantemente rentista e financeirizado, cujo funcionamento parece estar 

subordinado, de modo crescente, às novas formas de centralização do capital financeiro, 

em particular os fundos mútuos de investimento e os fundos de pensão. 

Chauí (2000), por sua vez, observa que esta nova fase do capitalismo sob o 

domínio neoliberal, apresenta alguns efeitos colaterais tais como: 1) a elevação do 

desemprego estrutural; 2) o abandono das políticas sociais e dos investimentos por parte 

do Estado;3) a privatização do setor público. 

No Brasil, o processo de contrarreforma do Estado2tem início durante o governo 

Fernando Collor (1990/1992), com a implantação de um programa baseado no modelo 

do chamado Consenso de Washington, a partir da abertura comercial, das privatizações 

e da desregulamentação financeira, segundo Tavares (1993). Embora este processo 

tenha sido iniciado como governo Collor, é durante o governo FHC que podemos 

verificar o aprofundamento das políticas neoliberais na economia brasileira. 

Para Mercadante (1998), é importante ressaltar, que o Plano Real e seus 

desdobramentos posteriores foram concebidos a partir dos mesmos ideais “neoliberais” 

que pautaram os programas de estabilização de nossos vizinhos latinos, qual sejam: 

aumento acelerado das importações de bens, serviços e capitais; âncora cambial e juros 

elevado. Como pano de fundo, temos o país ao sabor das frequentes turbulências que 

conduzem o capital internacional, o que é fruto de um modelo de desenvolvimento 

extremamente voltado para fora e cronicamente dependente. Os humores externos 

continuam a ditar as regras da sustentabilidade do problema financeiro crônico do setor 

público brasileiro. 

Gonçalves (1999), cita em seus estudos, que o capital estrangeiro desempenhou 

um triplo papel na estratégia econômica do governo FHC. Primeiramente, no contexto 

do desequilíbrio do balanço de pagamentos e da vulnerabilidade externa do país, os 

investimentos estrangeiros constituíram-se como uma importante fonte de 

financiamento externo da economia brasileira. Em segundo lugar, deveria desempenhar 

um papel de destaque na reestruturação e na modernização da economia nacional. Por 

fim,assumiria um papel fundamental nas privatizações. 

                                                           
2 O termo “contrarreforma do Estado” é baseado na recusa de Elaine Behring “em caracterizar como 
reforma processos regressivos”. Conforme o entendimento da autora, o reformismo é característico da 
esquerda e ganha significado no debate do movimento operário e da perspectiva socialista e que, portanto, 
difere totalmente da proposta de “reforma” do modelo neoliberal. BEHRING, Elaine. Brasil em Contra-
reforma: desestruturação do Estado e perda dos direitos. São Paulo: Cortez, 2003. 
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O crescimento dos fluxos de Investimentos Estrangeiros Diretos (IED)3 e o 

avanço das empresas de capital estrangeiro (ECE)4na economia brasileira foram 

enormes a partir de 1995. Nesse ano, o acumulado de IED era da ordem de U$S 43 

bilhões, de acordo com o Censo de Capitais Estrangeiros do Banco Central, que 

envolveu um total de 6.332 empresas com participação estrangeira. Destas, em 4.902 

empresas a participação estrangeira era superior a 50%5.  

A participação total do capital estrangeiro6 na economia brasileira aumentou de 

13,5%, em 1995, para 24,6%, em 1999. Uma parte significativa do crescimento da 

participação do capital forâneo ocorreu através dos processos de fusões e aquisições de 

empresas privadas nacionais.  Conforme mostrou Gonçalves (1999), a participação 

estrangeira no valor das vendas das 550 maiores empresas do país também aumentou, 

passando de 33,3%, em 1995, para 43,5%, em 1998. Das 500 maiores empresas 

privadas do Brasil, 144 eram estrangeiras em 1995, número este que aumentou para 170 

em 1997 e, em 1998, alcançou o total de 209.Os grupos estrangeiros também ampliaram 

a sua participação no setor de exportação, passando a controlar mais da metade das 

exportações do país. Em 1997, as empresas multinacionais eram responsáveis por 58% 

das vendas das 100 maiores empresas privadas do país. Se considerarmos a participação 

apenas entre as 15 maiores este percentual atinge 80%.  

As empresas de capital estrangeiro estiveram envolvidas em 59% das 508 

operações de fusões e aquisições no país, ocorridas entre 1994-1997 (Tabela 1). No 

período 1995-1997, ocorreram 423 operações deste tipo, sendo que as empresas de 

                                                           

 3 Por Investimento Estrangeiro Direto (IED), estamos nos referindo a “todo fluxo de capital estrangeiro 
destinado a uma empresa (residente) sobre a qual o estrangeiro (não residente) exerce controle sobre a 
tomada de decisão”. GONÇALVES, Reinaldo. Globalização e Desnacionalização. São Paulo: Paz e 
Terra, 1999., p. 24. 
4 Considera-se empresa de capital estrangeiro, aquela onde o investidor externo tenha participação 
superior a 50% do capital votante. 
5BRASIL. Banco Central. Censo de Capitais Estrangeiros. Ano-base: 1995. Brasília: Banco Central do 
Brasil, 1998. 
6Segundo Luiz Filgueiras, “as distintas frações do capital devem ser identificadas e caracterizadas a partir 
dos distintos lugares e funções que diferentes conjuntos de capitais particulares ocupam e cumprem no 
processo de acumulação, em diferentes momentos da produção e reprodução do capital social – o que dá, 
objetivamente, a cada um desses conjuntos, internamente, uma forte unidade de interesses. (...) Na prática 
existem, pelo menos, quatro modos – não necessariamente excludentes - de se identificar, caracterizar e 
distinguir as diversas frações do capital, quais sejam: 1) A distinção clássica a partir da oposição entre 
produção e circulação, que identifica, de um lado, diferentes formas de capital produtivo(agrário e 
industrial) e, de outro, distintas formas que podem ser assumidas pelo capital dinheiro (bancário e 
comercial); 2) A distinção pela origem ou procedência do capital: nacional, estrangeiro ou associado; 3) 
A distinção pelo tamanho do capital: grande, médio e pequeno; 4) E, por fim, a distinção pelo lugar de 
realização dos lucros: o mercado interno, o mercado externo ou ambos os mercados”. In: FILGUEIRAS, 
Luiz. O Neoliberalismo no Brasil: estrutura, dinâmica e ajuste do Modelo Econômico. In: BASUALDO, 
Eduardo M e ARCEO, Enrique. (org.) Neoliberalismo y Sectores Dominantes: tendências globales y 
experiências nacionales. Buenos Aires: CLACSO, 2006, p. 180. 
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capital estrangeiro estiveram envolvidas em 161 delas, o que representava 38% do total. 

Assim, no governo FHC, “não somente aumenta o número de operações de fusões e 

aquisições, mas também há uma tendência de crescimento da participação das empresas 

de capital estrangeiro nessas operações”, que, em 1994 representavam 48% do total. No 

ano seguinte, o percentual atingiu 56%. Em 1996, passaria para 60% e, em 1997, 

alcançaria 70%.    

 

Tabela 1 - Participação de empresas estrangeiras nos processos de fusão e 
aquisição (entre 1994/1997) 

Ano 1994 1995 1996 1997 Total 
Setor EE E

M 
Total EE E

M 
Total EE E

M 
Total EE E

M 
Total EE  EM Total  

Indústria 22 28 50 43 33 76 71 49 120 40 21 61 176 131 307 
Construções e 
serviços 

13 11 24 19 15 34 42 38 80 36 13 49 110 77 187 

Não classificados 01 - 01 - 01 01 06 02 08 04 - 04 11 03 14 
Total 36 39 75 62 49 111 19 89 198 80 34 114 297 211 508 
Part. Das EE (%) 48% 56% 60% 70% 59% 

Legenda: EE: Empresa estrangeira / EM: Empresa Nacional 

Fonte: GONÇALVES, Reinaldo. Globalização e Desnacionalização. São Paulo: Paz e Terra, 1999 p. 
139. 

 

 

As privatizações também se constituíram como uma importante forma de 

ingresso do capital externo, no país. Deve-se assinalar que a participação estrangeira foi 

particularmente elevada em diversos setores da economia, incluindo empresas públicas 

federais, estaduais e municipais. Durante o governo FHC, os processos de privatizações 

das empresas públicas, foram os meios mais importantes utilizados pelo capital 

estrangeiro para entrar no setor de serviços, de forma especial o de telecomunicações e 

energia elétrica.  

Por fim, deve-se considerar também o tamanho da economia brasileira como 

elemento de atração de IED, pois contava com um mercado interno com grande 

potencial de expansão, além de um bom histórico de crescimento do PIB até aquele 

momento.  

Para Ribeiro (2011), foi possível perceber que, durante o governo FHC, houve 

um crescimento da participação do capital externo nos processos de fusões e aquisições 

de empresas nacionais e na privatização das estatais, levando assim, a uma tendência de 

centralização do capital. Inicialmente, houve um predomínio do capital nacional, uma 

vez que a legislação fazia alguma restrição a participação do capital estrangeiro nos 
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leilões de privatização. Este artifício beneficiou um reduzido número de grupos 

econômicos, tais como: Votorantin, Vicunha, Odebrecht, Itaú, Bradesco e Bozano 

Simonsen que, logo depois, de uma forma ou de outra, associaram-se ou fundiram-se 

com grupos estrangeiros. 

 

 

Mundialização do capital 

 

No final do século XX o mundo passa por uma enorme transformação, onde os 

sistemas de comunicação, aliados às novas tecnologias de informação, possibilitaram a 

conexão em tempo real, dos mercados, das finanças e da produção. Estas facilidades 

propiciam a centralização do capital7 aliada à descentralização das operações 

produtivas, comerciais e financeiras, reorganizando a economia e a geopolítica no 

mundo. Neste contexto, os grupos multinacionais e transnacionais ganham força, 

introduzindo novas formas de gestão e de controle do trabalho, da produção e dos 

mercados. 

As empresas já instaladas abandonaram as linhas de produtos com escalas de 

produção inadequadas e/ou com estruturas de custos não competitivas, aprofundaram o 

processo de terceirização das atividades produtivas e, ainda, elevaram o conteúdo 

importado (dos produtos), a partir da substituição de fornecedores locais por externos. 

Neste contexto, François Chesnais (1996), em seus estudos sobre as novas 

formas de organização do capitalismo contemporâneo, identifica a existência de um 

novo regime de acumulação capitalista, a partir do movimento que denominou de 

“mundialização do capital”. Este movimento deve ser entendido, segundo o autor, 

como a fase mais avançada do desenvolvimento histórico do capitalismo, caracterizado 

pela hegemonia do capital financeiro sobre as demais frações do capital, cujos agentes 

não são mais apenas os grandes bancos e seguradoras, mas também os fundos de pensão 

e de investimentos. 

O economista francês não esconde a sua preferência pelo conceito de 

mundialização em detrimento ao termo pretensamente neutro de “globalização”8, de 

                                                           
7A centralização do capital consiste no crescimento do volume do capital através da união de vários 
capitais em um só, ou pela absorção de um pelo outro. Por este processo os capitalistas redistribuem entre 
si o capital acumulado. http://www.eumed.net  
8 Segundo Chesnais, "atrás da expressão neutra globalização da economia e seu corolário já mais explícito 
da vitória do mercado, esconde-se um modo específico de funcionamento e de dominação política e social 
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origem anglo-saxônica (globalization), cunhado nas escolas de negócios norte 

americanas. Para o autor, o termo em inglês sugere uma internacionalização meramente 

econômica do capital. Já o termo de origem francesa, mondialisation, seria mais 

apropriado para identificar o capitalismo contemporâneo e o seu novo regime de 

acumulação, com graves implicações e consequências sociais. 

O conteúdo efetivo da globalização é dado, não pela mundialização das trocas, 

mas pela mundialização das operações do capital, em suas formas tanto industrial 

quando financeira. A mundialização é do capital, e este é o responsável pela 

mundialização da economia. Esse fenômeno apresenta-se portanto, como uma fase 

específica de um processo muito mais longo de constituição do mercado mundial em 

primeiro lugar e, em seguida, da internacionalização do capital, primeiro sob sua forma 

financeira e, depois, sob sua forma de produção no exterior. 

Neste ambiente ocorre a reafirmação de uma autonomia do capital-dinheiro 

perante o capital industrial. Este se caracterizaria por “um regime de acumulação 

rentista” em um ciclo de valorização do capital sem sair da esfera financeira e sem 

abandonar a forma dinheiro. Esse aspecto, torna este tipo de atuação prejudicial diante 

do capital produtivo, pois retira para si, parte do lucro social produzido pelo setor 

produtivo, sob a forma de juros; ou de rentista que se reproduz pela mera aplicação nos 

mercados financeiros. A esfera financeira seria dominada pelo capital monetário, cujas 

formas predominantes hoje seriam os oligopólios industriais crescentemente 

“financeirizados”. 

O capital alcançou este resultado principalmente através de dois gatilhos, um foi 

a força intrínseca que recuperou graças à longa fase de acumulação do período pós-

segunda guerra, onde os lucros não reinvestidos acumulados com o sucesso do chamado 

regime fordista, valorizava-se dentro da esfera financeira,  o outro, os avanços 

tecnológicos e de gestão empresarial que as firmas utilizaram para seus próprios fins, 

em primeiro lugar em resposta a concorrência dos grupos japoneses9,e em seguida 

aproveitando para modificar suas relações com os assalariados e as organizações 

sindicais. Além disso, o capital industrial e financeiro beneficiou-se também de um 

apoio fundamental por parte dos principais Estados capitalistas, através da implantação 

                                                                                                                                                                          

do capitalismo". CHESNAIS, François. Mundialização: o capital financeiro no comando. In: Outubro - 
Revista de Estudos Sociais, nº 5, 2001, p. 12. 
9 Os grandes grupos industriais japoneses, cuja a economia continua sendo uma das mais fechadas, estão 
entre os mais internacionalizados do mundo. CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São 
Paulo: Xamã, 1996, p.23. 
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de políticas de liberalização, desregulamentação e privatização que estes adotaram, um 

após o outro, desde a chegada ao poder dos governos de Thatcher no Reino Unido e de 

Reagan nos EUA. Desta forma, o capital voltou a ter liberdade para se desenvolver e, 

principalmente, para se movimentar em âmbito internacional de um país ou continente 

para outro,o que não ocorria desde o início do século XX. 

A ascensão do capital muito concentrado, sob a forma monetária, favoreceu com 

seus grandes lucros a emergência da “globalização financeira”, acentuando os aspectos 

financeiros dos grandes grupos industriais e imprimindo uma lógica financeira ao 

capital investido no setor de manufatura e serviços. 

No que se refere ao setor produtivo, os conglomerados multinacionais ou 

transnacionais ganham força com o suporte organizacional dos grandes grupos 

industriais mundializados, os quais procuraram por uma crescente internacionalização 

via aquisições e fusões. Neste contexto, Chesnais (1996) utiliza o conceito de oligopólio 

mundial, para referir-se a forma pela qual as empresas ou grupos capitalistas de grande 

porte se organizam globalmente, em relações de colaboração e concorrência. É nesse 

novo cenário e entre estes grandes grupos, que o IED, assume outros significados e 

formas, tais como: aquisições, fusões, parcerias, consórcios, etc. Sendo assim, a 

internacionalização é dominada mais pelo investimento internacional do que pelo 

comercio exterior, transformando as estruturas de produção e o intercâmbio de bens e 

serviços.  

Neste sentido, os fluxos de intercambio intracorporativos passaram a ter uma 

importância cada vez maior, com as empresas recorrendo a novas combinações 

entre:investimentos internacionais, comercio e operação internacional interempresas 

coligadas, garantindo assim a expansão internacional e a racionalização das operações. 

É importante lembrar que com este modelo, aproximadamente 40% do comércio 

mundial passou a pertencer à categoria “intragrupo”. 

Segundo Chesnais (1996), o conceito de grupo é de extrema importância, pois 

garante o suporte operacional nas relações que movimentam o capital de forma global. 

É este que possibilita o upgrade do oligopólio doméstico para o oligopólio mundial, 

potencializando as chances de ‘internalizar’ as vantagens externas, proporcionadas pelo 

funcionamento em rede. A força dos grandes grupos multinacionais, afeta a estrutura de 

concorrência das empresas, quer seja localmente, regionalmente ou internacionalmente. 

Estas estruturas de caráter oligopólico se beneficiam diretamente das políticas 
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neoliberais de desregulamentação financeira, liberalização dos fluxos de capital e 

privatizações. 

O oligopólio mundial caracteriza-se por ser um espaço de rivalidade, onde existe 

uma dependência mútua de mercado ligando um pequeno número de grandes grupos, 

concentrados em um determinado setor. Este se constitui como um espaço de 

concorrência feroz, mas também de colaboração entre os grupos participantes e, onde 

ocorre uma progressão quantitativa e qualitativa do movimento de centralização e 

concentração do capital. 

A concorrência mundializada afeta as empresas em diferentes âmbitos, seja ele 

local, nacional, regional ou internacional. Este movimento é predominantemente 

excludente levando a marginalização principalmente países em desenvolvimento, que 

não conseguem se manterem competitivos, com altas taxas de produtividade do 

trabalho. É importante observar que as relações que constituem o oligopólio, são por si 

próprias, um importante fator de barreiras à novos entrantes. O modelo de oligopólio, 

construído sobretudo por grupos da Tríade10, relaciona-se diretamente à dependência 

mútua de mercado, em que os grandes grupos multinacionais se reorganizam a fim de 

obter vantagens a partir das diferenças geográficas, salariais, legais, fiscais, 

alfandegárias, entre outras. 

A geopolítica de integração dos grandes grupos multinacionais é estruturada 

mundialmente a partir de três níveis: as vantagens do país de origem, aquisição de 

insumos para produção e das atividades de produção e de comercialização. Esta 

estratégia contribuiu para a divisão do mundo em áreas que combinam as vantagens da 

livre circulação de mercadorias e de desigualdades entre regiões e países que se 

tornaram, particularmente atraente para as empresas. 

Para Chesnais (1994), o setor de serviços é considerado como “nova fronteira 

para a mundialização do capital”, principalmente os serviços financeiros, de seguros e 

imobiliário. O capital mundializado é, por definição, intensivo em serviços. Neste 

contexto, o IED, realizado a partir da comercialização de serviços diversos, desempenha 

papel importante na manutenção e conquista de novos mercados. Além disso, os 

grandes grupos industriais ou de serviços, passam a ser os principais responsáveis pela 

estreita vinculação que se verifica, entre os setores produtivos e financeiros. 

                                                           
10Conjunto de países que concentram riqueza, poder e tecnologia, tendo em seus polos a União Europeia, 
Japão e EUA. 
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A penetração do capital financeiro nos setores produtivo ocorre a partir de 

procedimentos diversificados. O fato dos grupos multinacionais internacionalizarem 

diferentes operações financeiras que se realizam no interior do grupo, terminam por 

criar um mercado financeiro mundializado interno ao grupo. 

É importante ressaltar que neste modelo, o sistema nervoso central do grupo, 

passa a ser uma sociedade holding. Naverdade, o que temos são grupos financeiros com 

dominância em algum setor da economia (indústria, serviços, agronegócio, etc) e com 

capacidade de ter acesso de pleno direito aos mercados financeiros graças à 

desintermediação11. Segundo Chesnais (1994), O grau de “financeirização” dos grupos 

cresceu de forma considerável, facilitado em certa medida pela organização estruturada 

com a holding, que tem justamente o objetivo de facilitar a entrada no mundo das 

finanças globalizadas, dispondo na maioria das vezes de um banco que faz parte do 

próprio grupo. 

 Esse modelo extremamente voltado para o capital financeiro, contribui para 

uma outra distorção que é se enxergar uma fronteira entre o “lucro” e a “renda” na 

composição do lucro operacional dos grupos, dificultando a identificação da natureza 

dos processos econômicos. Esta segunda dimensão deve ser considerada para o aumento 

dos traços “rentistas” dos grupos. 

Podemos observar também que a influência da mundialização do capital 

caracterizada pelo movimento de liberalização e de desregulamentação, pressiona a 

transferência para o mercado, de atividades que anteriormente diziam respeito ao Estado 

e, produz um número de destruições de postos de trabalho, muito superior àquele de 

criações. Isto termina causando uma série de efeitos que atingem os principais 

componentes da demanda efetiva da economia dos países. Um dos efeitos é a 

diminuição da renda do trabalho assalariado em função das fortes pressões exercidas 

sobre os empregos conservados ou criados. Os países onde o nível de desemprego é alto 

e onde a “cultura” do trabalho “informal” ainda é pouco desenvolvida são os primeiros a 

serem afetados pela queda do consumo das famílias. 

                                                           
11No sentido mais amplo da palavra, “desintermediação” é “o processo pelo qual os usuários de serviços 
financeiros satisfazem suas necessidades fora das instituições e redes tradicionais”. Para as grandes 
empresas, significa a possibilidade de chegar diretamente, sem passar pelos bancos, nos mercados 
cambial, de futuro ou de opções (produtos derivados) ou, enquanto demandantes de empréstimos, de 
lançar/colocar títulos de dívida com prazo curto de maturidade. BERTRAND, O.; NOYELLE, T. 
Ressources humaines estratégies des entreprises: changement technique dans les banques et les 
assurances. Paris: OCDE, 1988. 
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Conforme O’Connor (1973), com a suposta diminuição do tamanho do Estado, 

os gastos públicos tendem a enfraquecer por intermédio de vários mecanismos, dentre 

eles o mais importante e que ocorre de forma praticamente automática é, a diminuição 

da base tributária (tributos diretos e indiretos) devida, primeiro em função do 

desemprego e, depois, da estagnação do consumo. Em seguida a tendência, na maioria 

dos países que adotam este modelo, é aliviar a carga tributária sobre o capital e os 

rendimentos de aplicações financeiras. E finalmente, quando os governos compensam a 

diminuição das receitas tributárias com um aumento da dívida pública, a ação das taxas 

de juros positivas, aumenta o peso orçamentário do serviço da dívida, levando a “crise 

fiscal dos Estados”. 

Antunes e Alves (2004) em seus estudos, alertam para as mutações ocorridas no 

mundo do trabalho, em função da mundialização do capital. A classe trabalhadora não é 

mais àquela existente em meados do século XX, houve uma redução do proletariado 

estável, herdeiro da fase taylorista/fordista, impulsionada principalmente pelo 

desenvolvimento da produção industrial mais enxuta e das formas de horizontalização 

do capital produtivo. Além disso, o uso de mais tecnologias de automação e 

comunicação permitiram a flexibilização e desconcentração do espaço físico produtivo, 

o que facilitou as relações diretas entre empresas muito distantes fisicamente. Por outro 

lado, ocorreu um aumento de um novo proletariado fabril e de serviços, em escala 

mundial, presente nas diversas modalidades de trabalho precarizado, como por exemplo 

os terceirizados e subcontratados. Vale ressaltar também que o trabalho mundializado, 

recusa os trabalhadores herdeiros da “cultura fordista”, fortemente especializados, e 

substitui estes pelo trabalhador “polivalente e multifuncional” da era toyotista. 

 

 

O investimento externo direto e seus impactos na desnacionalização da economia 

 

 A realização do investimento estrangeiro direto, ocorre quando existe a 

possibilidade de rendimentos mais elevados e de diversificação dos riscos. Desse modo, 

o IED busca a expectativa de lucros futuros maiores, movendo-se das regiões de lucro 

esperado reduzido para aquelas de lucro esperado mais alto, após levar em consideração 

o risco. Alguns autores, tratam o IED como um dos principais modelos de 

internacionalização da produção, ocorrendo sempre que residentes de um país têm 

acesso a produtos ou serviços de outros países. É possível perceber também, que 
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economias mais abertas, se tornaram mais atraentes ao investimento realizado através 

do IED. Essa forma de investimento foi enormemente “cortejada” por países em 

desenvolvimento durante a década de 1990. 

Para termos uma ideia do aumento da participação estrangeira nas economias em 

desenvolvimento, em especial na segunda metade da década de 1990, observamos dados 

do sistema financeiro mundial. Segundo o relatório World Economic Report 2000, do 

FMI, em 1994 essa participação era, em média, de 7,8%, de 17,9% e de 0,8% na Europa 

Central, na América Latina e na Ásia, respectivamente; e saltou para 56,9%, 25,5% e 

13,2% no fim de 199912. Neste mesmo período a economia brasileira também volta a 

receber grandes fluxos de IED, incentivados principalmente pelo processo de abertura 

econômica e comercial, ocorrido com o aprofundamento das políticas neoliberais do 

governo FHC. 

Para Lacerda (2004), é possível observar este comportamento no ranking do 

estoque de investimento estrangeiro absorvido pelos países em desenvolvimento 

acumulado até 1999, nele o país aparecia em segundo lugar, com um montante de US$ 

164 bilhões, logo após a líder China. Vale ressaltar, conforme observado por Gonçalves 

(1999), que até meados dos anos 80, as empresas de capital estrangeiro, respondiam por 

apenas 11% do estoque total de capital da economia brasileira, com uma maior 

importância relativa na indústria de transformação, principalmente nos segmentos com 

maior intensidade de capital e mais sofisticados tecnologicamente. 

A estabilidade da economia brasileira após o Plano Real, também contribuiu de 

forma positiva, causando um impacto favorável à entrada de IED no país. Após o plano 

de estabilização econômica iniciado em 1994, os níveis inflacionários apresentaram 

queda nos períodos seguintes, criando uma situação macroeconômica favorável para 

atração de investimentos estrangeiros.  

O que era anteriormente apenas uma potencialidade de ganho, derivada do 

tamanho do mercado brasileiro, ganha então uma perspectiva financeira palpável, com a 

possibilidade de ganhos e de remessas de valores em uma moeda valorizada, facilitada 

por uma maior integração do país no mercado financeiro internacional. Neste contexto, 

é possível observar que a participação total do capital estrangeiro na economia brasileira 

salta de 13,5% em 1995 para 24,6% em 1999. Segundo dados do Banco Central13, o 

estoque de capital estrangeiro na forma de IED, aumentou de aproximadamente 5 

                                                           
12 FMI. World Economic Outlook. Washington DC, 2000. 
13BACEN, Censo de capitais estrangeiros no Brasil, Brasilia.1998.P.19. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Mundialização do capital e desnacionalização econômica no Brasil recente (1995/2002) 

 

13 

bilhões em 1994 para 19 bilhões de Dólares em 1997, chegando a 33 bilhões de Dólares 

em 2000. A partir de 2001 o investimento cai em função da diminuição dos processos 

de privatizações e alterações nas taxas de câmbio, conforme mostrado no gráfico 01. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Fluxo de IED bruto no Brasil: 1995-2000 (US$ bilhões) 
 

 
Fonte: Elaboração própria com dados do BACEN citado por LACERDA (2004, p. 83). 
 

 
 

Durante o governo FHC, fica ainda mais evidente a penetração do capital 

estrangeiro praticamente em todos os segmentos produtivos e financeiros, levando a um 

aumento do passivo externo do país. Conforme o Censo de capitais estrangeiros no 

Brasil14, o passivo externo líquido (PEL)15, passou de 150 bilhões em 1994 para 246 

bilhões em 1997, chegando a 300 bilhões de dólares em 1998, ou seja, um crescimento 

de 100%. 

Enfatizando ainda este aspecto, temos o fato de que a participação do capital 

estrangeiro no valor da produção brasileira obteve um crescimento acelerado, esta 

relação (IED/PIB) que era de 0,55% em1995 saltou para 2,19% em 1997 e encerra 1998 

com 2,55%, segundo Gonçalves (1999).É importante lembrar, que o capital estrangeiro 

volta a sua atenção para economia brasileira, atraído também pela liberalização cambial 

                                                           
14BACEN, Censo de capitais estrangeiros no Brasil, Brasilia.1998.P.21. 
15 O passivo externo líquido (PEL), são os direitos adquiridos por estrangeiros atuando no país. 
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e financeira, implementadas pelo governo nesta época, as quais proporcionaram altas 

taxas de rentabilidade. 

É possível observar Segundo Lacerda (2004),uma mudança marcante na 

distribuição percentual dos recursos de IED na economia brasileira, durante o governo 

FHC. O setor primário (atividades agrícolas), em 1995, ficou com 2,2% dos fluxos 

totais de IED e em 2000 ficou em 2,3% do total, mantendo-se estável. Já o setor 

secundário (indústria), chegou a 66,9% do total de IED, em 1995, e passou para apenas 

33,7% do total, em 2000. O setor terciário (de serviços), em 2000, atingiu um estoque 

em torno de 60% do total de IED.  

Conforme podemos observar na tabela 02, o setor de serviço ganhou importância 

para o capital externo, passando a responder pela maior parte deste tipo de investimento. 

Este fluxo foi direcionado principalmente para intermediação financeira, 

telecomunicações, seguros e comercio varejista e atacadista. Mesmo perdendo 

importância relativa nos investimentos ocorridos entre 1996 e 1997, o IED na indústria 

de transformação continuou crescendo, principalmente em alguns ramos específicos, 

como por exemplo, na química e na produção de bens duráveis. Enquanto a produção 

industrial cresceu 3,5% ao ano, neste período, os fluxos brutos de IED na indústria 

brasileira cresceu 7,7% ao ano, no mesmo período. 

 

Tabela 2 –IED no Brasil por Ramo de Atividade: 1995-97 (US$ Milhões) 

Descrição Estoque em 1995 Ingresso bruto 1996 Ingresso bruto 1997 

  Valor 
Part. 

% Fluxo Part. % Fluxo Part. % 
Agricultura, 
14ecuáriae 
Mineral 

688,6 1,62 110,5 1,44 456,1 2,98 

       Setor    
Industrial 

23402,4 55,03 1740 22,7 2036,4 13,3 

       Setor    
serviços 

18439 43,36 5814,9 75,86 12818,6 83,72 

       Total 42530 100 7665,4 100 15311,1 100 
              

Fonte: Elaboração própria com dados do BACEN citado por Gonçalves (1999, p.129). 
 
 

 

Para Laplane e Sarti (1999) o efeito do IED no crescimento econômico na 

década de 1990, não contribuiu de forma significativa para resolver a restrição externa 
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na balança comercial, uma vez que não alterou significativamente a pauta de 

exportações. Os autores concluíram que, embora o IED possa ser uma importante fonte 

de divisas para o Brasil, as características deste tipo de investimento limitaram sua 

contribuição para a economia brasileira, uma vez que concentraram-se no setor de 

serviços. Por fim, os volumes de investimentos na indústria, foram relativamente 

pequenos e concentrados em poucos setores, na maioria deles ligados ao consumo 

interno, demonstrando baixa capacidade de reação à expansão da renda, além de baixo 

poder de indução.  

Lima Junior e Jayme Junior (2006), realizaram uma análise com foco em 49 

setores pertencentes à indústria e ao setor de serviços, entre 1996-2003, a fim de 

examinarem os principais determinantes dos fluxos de IED para a economia brasileira. 

Nos resultados foi possível observar que as variáveis que afetam positivamente os 

ingressos de IED são: o tamanho e o ritmo de crescimento do produto (PIB); e o 

coeficiente de abertura econômica(proxy para a disposição do país em aceitar 

investimento externo). 

Segundo os resultados da pesquisa realizada por Nonnenberg e Mendonça 

(2005), o investimento externo direto não teve efeito positivo sobre o PIB, no período 

1975-2000. Conforme a análise dos principais determinantes, o PIB do país receptor é 

que tem influência sobre a entrada de IED. 

BUSSE e HEFEKER (2007), analisaram em seus estudos, as relações entre o 

IED, as instituições e o risco político envolvido. Utilizando uma amostra de 83 países 

em desenvolvimento, incluindo o Brasil, no período de 1984 a 2003, os autores 

identificaram os indicadores mais importantes para as atividades das corporações 

multinacionais nestes países. Os resultados mostram que a estabilidade do governo, 

conflitos internos e externos, corrupção e tensões étnicas, lei e ordem, responsabilidade 

democrática do governo e qualidade da burocracia, são determinantes altamente 

significativos para os fluxos de investimento estrangeiro. 

Borensztein, De Gregorio e Lee (1998), verificaram em sua pesquisa, utilizando 

uma amostra de69 países em desenvolvimento nas décadas de 70 e 80, que o IED é um 

fator importante para a transferência de tecnologia, contribuindo relativamente mais 

para o Investimento doméstico. Além disso, a maior produtividade do IED só se 

mantém quando o País tem um limiar mínimo de capital humano. Sendo assim, a 

influência positiva do investimento externo direto no crescimento econômico, só ocorre 
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quando existe uma capacidade de absorção suficiente das tecnologias avançadas, no país 

receptor. 

No contexto da desnacionalização da economia brasileira, é possível observar 

através dos dados da Revista Exame as 500 Maiores Empresas do País16, que no 

período de 1980-95, provavelmente não ocorreu uma mudança significativa sobre a 

importância relativa das empresas de capital estrangeiro, no conjunto das maiores 

empresas privadas e estatais. Na verdade, estes dados refletem a ocorrência de governos 

com distintas politicas referentes a presença do capital estrangeiro na economia 

brasileira, neste período.  

Após 1995, podemos observar nítida tendência de desnacionalização da 

economia brasileira, acompanhada de perda de posição relativa das empresas estatais e 

privadas nacionais, envolvendo o enfraquecimento generalizado dos blocos de capitais 

nacionais. Os dados da Revista Exame as 500 Maiores Empresas do País17, revelam 

uma maior presença do capital estrangeiro em diferentes setores da economia, dando 

uma ideia do nível de desnacionalização ocorrido no período. Da lista dos 21 setores das 

atividades produtivas, pelo menos 13 apresentaram processo de desnacionalização, 

como por exemplo o setor da autoindustria, onde houveram diversas aquisições de 

autopeças nacionais por industrias estrangeiras. Esse processo contribuiu para um 

movimento de concentração de capital, onde o capital estrangeiro ganhou importância 

relativa. 

Mesmo com este cenário, não foram todos os blocos econômicos do setor 

privado nacional que perderam posição relativa no governo FHC. O enfraquecimento do 

empresariado, causado principalmente pelos efeitos das políticas neoliberais (altas taxas 

de juros), trouce oportunidades de investimentos para alguns grupos econômicos 

nacionais, que associando-se ao capital estrangeiro e/ou através de empréstimos 

externos, experimentaram bons níveis de crescimento. Estes grupos nacionais tinham 

uma característica em comum, a capacidade de alavancar recursos no sistema financeiro 

nacional e internacional. As Organizações Globo e o Grupo Votorantim, por exemplo, 

recorreram ao capital internacional para expandir sua presença em diversas áreas. 

Por outro lado, o processo de desnacionalização levou a fragilização e em alguns 

casos a extinção de alguns grupos privados nacionais. A partir da década de 90, 

principalmente de 1995 em diante, alguns grupos nacionais de grande porte, foram 

                                                           
16Revista Exame as 500 Maiores Empresas do País, são Paulo, julho 1998, p.28 
17Revista Exame as 500 Maiores Empresas do País, são Paulo, julho 1998, p.31. 
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enfraquecendo e perdendo posição relativa, muito em função do aprofundamento das 

políticas neoliberais (liberalização comercial, financeira e cambial), praticadas pelo 

governo FHC. O grupo Metal Leve, por exemplo, que atuava no setor de autopeças e 

tinha uma intensa atividade exportadora, foi impactado seriamente pelo processo de 

abertura e internacionalização da economia brasileira. O grupo que detinha a 74º 

posição em 1986 no ranking dos maiores grupos privados nacionais, caiu para 175º 

posição, antes de ser vendido para grupo alemão Mahle em 1996. 

No setor financeiro o investimento externo também se fez sentir, acelerando o 

processo de desnacionalização. Conforme dados da Revista Exame Maiores e Melhores, 

entre os 50 maiores bancos por patrimônio líquido, em 1990, 40% eram estatais, 42% 

eram privados nacionais e 18% eram estrangeiros18. Em 1999, 12% eram estatais,48% 

eram privados nacionais e 40% eram estrangeiros19. Neste cenário é possível verificar 

que, enquanto a participação dos bancos estatais caiu 70%, a participação dos bancos 

privados nacionais obteve um crescimento tímido de 14% e a participação do capital 

estrangeiro no setor mais que dobrou. 

Portanto, também no setor financeiro, o crescimento do investimento externo 

direto foi bem mais expressivo do que o do capital nacional privado, mostrando que a 

desnacionalização da economia brasileira, não se restringiu aos setores industrial e de 

serviços não-financeiros. 

 

 

As privatizações, fusões e aquisições e seus impactos na desnacionalização da 
economia 
 

Os processos de privatização, fusões e aquisições de empresas, são considerados 

os principais itens do receituário neoliberal utilizado em todo o mundo capitalista desde 

os anos setenta. Este modelo tem a intenção de gerar receitas extras e atrair divisas para 

o país, o Estado se afastada atividade econômica e da prestação de serviços públicos, 

abrindo novos espaços para a reprodução dos lucros privados e, principalmente a 

entrada de investimento externo. Isto em tese, possibilitaria ao Estado saldar ou 

diminuir suas dívidas e investir em áreas que julgasse prioritárias.  

 No Brasil, esta lógica chega de forma ainda embrionária durante os anos 80, na 

chamada década “perdida”, com a imposição por parte do FMI e do Banco Mundial 
                                                           
18Revista Exame Melhores e Maiores, agosto de 1991, p.78-9 
19Revista Exame Melhores e Maiores, junho de 1999, p.120-1. 
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para implantação de políticas fiscais mais austeras, em contrapartida a realização de 

novos empréstimos. Em julho de 1981, o governo militar do então presidente, o general 

João Baptista Figueiredo (1979-1985), criava a Comissão Especial de Desestatização, 

conforme Piccolo (2010), esta comissão foi responsável pela privatização de 20 estatais 

e pela fusão e transferência para governos estaduais de outras 22 empresas públicas. A 

partir deste momento, passaram a existir, sérias dificuldades para a manutenção do 

modelo desenvolvimentista, até então praticado no país. 

 Foi no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que segundo Arêas 

(2012), através de um pacto político baseado em um amplo apoio das diferentes frações 

do capital nacional e internacional, industrial e financeiro, foi possível não apenas a 

continuidade, mas também o aprofundamento as reformas neoliberais iniciadas nos dois 

governos anteriores. Em seus oito anos de governo, foram aprovadas mudanças 

constitucionais importantes, como por exemplo, a eliminação de restrições em relação 

ao capital estrangeiro, a quebra do monopólio estatal sobre a exploração do petróleo – 

abrindo espaço para os leilões de poços e campos petrolíferos a partir da criação da 

Agência Nacional do Petróleo (ANP) – e o fim do controle estatal sobre o sistema de 

telecomunicações, possibilitando a venda de empresas públicas na área de 

telecomunicações. 

A partir da segunda metade da década de 1990, conforme observado nos 

relatórios do Censo de capitais estrangeiros no Brasil do Banco Central20, a economia 

brasileira registra um crescimento do fluxo de capital externo direcionado 

principalmente aos processos de privatizações e fusões e aquisições. Conforme 

Gonçalves (1999), em 1994, a participação do capital estrangeiro nestas operações era 

de 48% do total, passando para 56% em 1995, no ano seguinte atingiu 60% e em 1999 

alcançou 70% do total. Neste sentido, foi possível observar que, em se tratando dos 

processos das privatizações, fusões e aquisições, o Brasil apresentou uma participação 

acima da média dos países em desenvolvimento, aproximando-se dos países 

desenvolvidos. 

Após 1995, a penetração do capital estrangeiro na economia brasileira cresce 

praticamente em todos os segmentos produtivos e financeiros, incentivada por ambiente 

de quase completa liberdade para o capital e sem nenhuma política que direcionasse 

estes fluxos para áreas prioritárias da economia. Neste contexto, é possível observar a 

                                                           
20BACEN, Censo de capitais estrangeiros no Brasil, Brasilia.1998.P.19. 
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concentração desses investimentos no setor de serviços – tradicionalmente não 

exportador –, na forma de fusões e aquisições de empresas públicas e privadas, 

elevando assim os níveis de remessa da maior parte dos lucros para seus países de 

origem. 

Neste período, verifica-se uma aceleração no crescimento do processo de 

desnacionalização da economia brasileira, com uma parcela crescente do aparelho 

produtivo nacional sendo passado para as mãos de estrangeiros, principalmente grupos 

transnacionais e multinacionais, através dos processos de privatizações, fusões e 

aquisições. Conforme o Censo de capitais estrangeiros no Brasil21, a relação IED/PIB 

cresceu em 50% no período 1995-98, significando um aumento no grau de 

internacionalização da economia. 

Gonçalves (1999) em seu estudo, revela que já era de se esperar, que em função 

das políticas adotadas pelo governo FHC, o capital estrangeiro tenha dado preferência 

aos processos de fusões e aquisições como estratégia para entrar ou ampliar suas 

posições no mercado nacional. Os dados da KPMG/Gazeta Mercantil22, indicam que no 

Brasil entre 1993 e 1997, houve um forte crescimento do fluxo de IED destinados a este 

tipo de operação. 

Conforme Corrêa (2004), no período compreendido entre 1993 e 2000, a 

participação estrangeira nas fusões e aquisições de empresas brasileiras apresentava os 

seguintes dados: EUA (34%), França (9%), Reino Unido e Alemanha (5%), Itália (4%), 

Portugal e Espanha (3%). A maior parte dos negócios estava concentrada em São Paulo, 

com 45,4%. Depois de São Paulo, estavam o Rio de Janeiro (12,8%), Minas Gerais 

(7,2%) e Rio Grande do Sul (6,6%). 

Durante o governo FHC, é possível observar uma tendência clara de aceleração 

do crescimento das operações de fusões e aquisições, além disso verifica-se também um 

aumento significativo da participação do capital externo nestes processos. Segundo os 

dados divulgados pelo jornal O Globo23, no período entre 1995 e 1998, foram realizadas 

pelo menos 1500 operações de fusões e aquisições, sendo que as empresas de capital 

estrangeiro estiveram presentes em 60% deles, e em 59% dos casos adquiriram o 

controle acionário. Estes dados mostram um avanço da concentração econômica dos 

grupos estrangeiros em um contexto de reestruturação produtiva. Mesmo em setores 

                                                           
21BACEN, Censo de capitais estrangeiros no Brasil, Brasilia.1998.P.19 
22GAZETA MERCANTIL, Estrangeiros fazem mais aquisições, São Paulo, 05/07/1998. p.26. 
23O GLOBO, Fusões e Aquisições alteram ranking, Rio de Janeiro, 2/12/1998, p.36 
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industriais onde o capital estrangeiro tinha partição modesta, como por exemplo, a 

indústria extrativista mineral, onde houve uma onda de fusões e aquisições com a 

participação do investimento externo.  

Gonçalves (1999) em seu estudo, revela que já era de se esperar, que em função 

das políticas adotadas pelo governo FHC, o capital estrangeiro tenha dado preferência 

aos processos de fusões e aquisições como estratégia para entrar ou ampliar suas 

posições no mercado nacional. Enfatizando ainda este aspecto, é possível perceber que a 

participação do capital estrangeiro no valor da produção brasileira tem um crescimento 

acentuado a partir de 1995. Este comportamento fica mais evidente quando observamos 

os relatórios do Sistema de Contas Nacionais Consolidadas, do IBGE24, onde ficou 

registrado um aumento significativo das remessas de lucro ao exterior, indicando uma 

maior participação externa na economia nacional.  

A fim de ilustrar estes dados, podemos observar no quadro abaixo (Tabela03), 

algumas das maiores empresas nacionais que passaram para o domínio estrangeiro neste 

período. 

 

Tabela 3 - Principais empresas brasileiras compradas por estrangeiros (1995/1998) 
 
Empresa Comprador País Setor Ano 

Petroquímica Bahia Dow Chemical EUA Petroquímico 1995 
Tintas Coral ICI Reino Unido Química 1996 
Metal Leve Mahle Alemanha Autopeças 1996 
Bompreço Royal Ahold Holanda Supermercado 1996 

Bco. Geral do Comércio Santander Espanha Financeiro 1997 
Kibon Unilever Reino Unido Alimentos 1997 
Cofap Magneti Marelli Itália Autopeças 1997 

Lojas Renner J.C. Penney EUA Varejo 1998 
Bco. Real ABN Amro Holanda Financeiro 1998 
Acesita Usinor França Siderurgia 1998 

Agroceres Monsanto EUA Alimentos 1998 
Fonte: Elaboração do autor. Dados:Carta Capital, 08/07/1998, p.33. 

 

 

Conforme descrito por Arêas (2012) em seus estudos, no período 1995-2002, o 

governo brasileiro conseguiu aprovar mudanças constitucionais importantes, 

proporcionando uma série de estímulos, vantagens e financiamentos, que permitiram a 

ampliação do escopo do processo de privatização. Estas medidas, possibilitaram a 

                                                           
24 IBGE, Sistema de Contas Nacionais Consolidadas. Brasil, Rio de Janeiro: 1990.Série Relatos 
Metodológicos. 
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transferência de grandes massas de riquezas para grandes grupos econômicos nacionais 

e também estrangeiros, fazendo das privatizações verdadeiros “negócios da China”. 

No Memorando de Política Econômica assinado entre o governo e o FMI 

(Fundo Monetário Internacional)25, em 1998, o programa de privatizações brasileiro foi 

o mais ambicioso do mundo, envolvendo os governos federal, estaduais e municipais, e 

abrangendo diferentes setores da economia. Estes processos foram um dos meios mais 

importantes utilizados pelo capital estrangeiro para entrar no setor de serviços. Segundo 

os registros do Banco Central26, 27% os fluxos totais de IED no período 1996-97, foram 

referentes as privatizações de empresas estatais. Os dados dos Relatórios de Atividades 

do Programa Nacional de Desestatização do BNDES27 mostram que o capital 

estrangeiro respondeu por 27,8% do total do capital obtido com as privatizações no 

período 1991-1998. 

Entretanto, é a partir de 1996, que o processo de privatização brasileiro começa a 

desempenhar seu papel macroeconômico de maior importância. Com as adversidades 

provocadas pelas crises asiática (1997) e russa (1998), as receitas oriundas da alienação 

das empresas estatais serviram como um “colchão” para que a estabilidade fosse 

mantida por meio do equacionamento dos déficits em conta corrente e da dívida pública, 

em trajetória ascendente desde 1994. Em primeiro lugar, o montante de investimentos 

estrangeiros que foi canalizado na compra dos ativos estatais reduzia significativamente 

as necessidades de contratar empréstimos externos para o financiamento do déficit 

corrente. Em segundo lugar, os recursos da privatização permitiam ao governo evitar 

que a dívida pública se tornasse insustentável, uma vez que o aumento desta em 

proporção do PIB mostrava-se objeto de preocupação desde 1994 (Giambiagi e Além, 

1999). 

Para Honorato (2012), o processo de privatização brasileiro mostrava-se de 

forma particularmente interessante para o capital estrangeiro, principalmente em função 

do tamanho de suas empresas estatais, além do porte e complexidade da economia 

brasileira. O autor também ressalta a importância de uma atenção especial a tal 

processo, uma vez que “o processo de privatização latino-americano” foi marcado pela 

transnacionalização e, de forma mais grave, com a entrega dos ativos a um número 

reduzido de investidores com bases em países da Tríade. 

                                                           
25 SENADO FEDERAL, Acordo do Governo Brasileiro com o FMI, Brasília, mensagemn°275, 1998. 
26BACEN, Censo de capitais estrangeiros no Brasil. Brasília, 1998, p. 20. 
27BNDES, Privatization in Brazil, 1991-1998. Rio de Janeiro, 1998. 
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Segundo Laplane e Sarti (1999), a década de 1990 ficou marcada pelo fenômeno 

da perda de atratividade da indústria frente ao setor de serviços na atração de IED, 

causado principalmente, pelo grande fluxo de capital direcionado aos processos de 

privatização nas áreas de serviços públicos, em especial os setores de energia elétrica e 

telecomunicações. 

Filgueiras (2006), relata em sua pesquisa, que a trajetória do Programa Nacional 

de Desestatização esteve profundamente ligada à estabilização econômica alcançada 

com o Plano Real. Para o autor as reformas do Estado, principalmente a de ordem 

econômica, juntamente com as privatizações, se constituíram em peças importantes para 

o sucesso do Plano Real. Além disso, a partir de 1995, o PND passa a ter como 

objetivos, além daqueles presentes desde 1990, contribuir para a redução e melhoria do 

perfil da dívida pública, ajudando no saneamento do setor público. 

Conforme Gonçalves (1999), o processo de privatização também se mostrou 

como como uma importante forma ferramenta para o ingresso do capital externo no 

país. Deve-se assinalar que a participação estrangeira foi particularmente elevada no 

caso do setor de telecomunicações. Nesse processo, o capital estrangeiro respondeu por 

mais de 40% do total do valor das empresas privatizadas. Até 1998, o capital externo 

participou com 37,8% do valor arrecadado nos leilões de vendadas empresas públicas 

estaduais. No caso das empresas públicas federais, até o ano de 1998, a participação das 

empresas de capital estrangeiro correspondeu a 13,1% do valor total obtido nas 

privatizações. 

A partir de meados de 1998, o programa de privatizações passou a se concentrar 

principalmente no setor de serviços públicos, de forma especial na venda das empresas 

do Sistema Telebrás, nas empresas do setor elétrico, e também alguns bancos estaduais, 

como foi o caso do Banespa. Todos estes processos contaram com forte participação do 

capital estrangeiro, que ao final tornou-se ainda maior, à medida que empresas nacionais 

venderam suas participações posteriormente, conforme reportagem do jornal Gazeta 

Mercantil28. 

Conforme foi possível perceber, os processos de Privatizações, fusões e 

aquisições de empresas públicas e privadas durante o período de estudo, terminou por 

acelerar a desnacionalização da economia brasileira. Somente durante o primeiro 

governo FHC, a presença das empresas de capital estrangeiro no conjunto das maiores 

                                                           
28GAZETA MERCANTIL, Estrangeiros fazem mais aquisições, São Paulo, 1998. 
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empresas (quinhentas empresas privadas e cinquenta estatais)29, saiu de 32% em 1994 

para 36,7% em 1997. 

Ao final é importante ressaltar que, conforme descrito por Garrido ePeres 

(1998), o processo de desnacionalização de grandes empresas nacionais, privadas e 

estatais, ocorrido na década de 1990, não foi um fenômeno exclusivamente brasileiro, 

que também se desenvolveu em outros países da América Latina. Os autores identificam 

que, em 1996, entre as 100 maiores empresas industriais em nível de vendas da América 

Latina, somente 40,2% eram empresas privadas nacionais, enquanto 57,3% eram 

estrangeiras e 2,5% eram estatais. Deste total, 75% concentravam-se no Brasil e no 

México, sendo 40 brasileiras e 35 mexicanas. Porém, a presença das empresas 

estrangeiras no Brasil neste grupo já se fazia em maior número do que no restante da 

região, evidenciando um processo mais acentuado de desnacionalização das empresas 

brasileiras. 

 

 

 

Considerações finais 

 

Como podemos perceber o neoliberalismo foi um movimento ideológico, que 

ganhou força a partir dos anos 80, sendo desenvolvido em escala verdadeiramente 

mundial, alcançando uma escala que o capitalismo jamais havia produzido 

anteriormente. Este movimento estava decidido a transformar todo o mundo à sua 

imagem, em sua ambição estrutural e sua extensão internacional. Este fenômeno 

hegemônico, conseguiu um predomínio tão abrangente no final do século xx, que ainda 

que, naturalmente, milhões de pessoas não acreditassem em suas receitas e resistissem a 

seus regimes, deveriam adaptar-se a suas normas. 

No contexto da mundialização do capital, Chesnais (1996), relata que num 

determinado período histórico, numerosos fatores desembocam num novo conjunto de 

relações internacionais e internas, formando um novo sistema de acumulação capitalista 

que através de estratégias políticas e econômicas de reestruturação do capital tentam 

uma superação de suas crises. Neste sentido a mundialização do capital apresentou-se 

como uma nova e mais recente fase de desenvolvimento do capitalismo, onde neste 

                                                           
29Revista Exame Melhores e Maiores, julho de 1998, p.115-6. 
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processo apareceram novas formas e configurações que foram assumidas nas esferas 

produtiva, comercial e financeira, destacando-se a centralidade do capital financeiro no 

movimento geral de acumulação e valorização do capital. 

Ainda neste cenário, para o autor, o investimento externo direto (IED) 

desempenhou um papel fundamental na conquista de novos mercados, pressionando a 

transferência para o mercado, de atividades que anteriormente diziam respeito ao 

Estado. Entretanto, a nova fase da internacionalização do capital produtivo, seria 

caracterizada por novas relações entre o Capital e o Estado e, entre o capital produtivo e 

o capital financeiro.  

A partir da década de 1990, o Brasil foi um dos países que ingressaram na rota 

dos investimentos externos diretos. Durante o governo FHC (1995/2002), manteve-se 

entre os principais países em desenvolvimento absorvedores deste tipo de investimento. 

Isto ocorreu em grande medida, com aprofundamento das políticas neoliberais adotadas 

pelo governo, as quais se mantinham em sintonia com o movimento de mundialização 

do capital que atingiu os países em desenvolvimento neste período. 

Entretanto, foi possível observar que os ingressos de IED no país, apresentaram 

um crescimento significativo a partir de 1995, chegando a US$ 33,1 bilhões em 2000.O 

aumento deste tipo de investimento foi resultado principalmente da abertura comercial, 

estabilidade econômica e da desregulamentação do mercado financeiro. Foi possível 

observar também, que o crescimento do IED embora tenha sido temporariamente uma 

importante fonte de divisas para o problema de desequilíbrio das contas externas do 

país, não resolveu uma das principais restrições ao crescimento, que era a restrição 

externa na balança comercial. Isto ocorreu por contado excesso de concentração dos 

investimentos no setor de serviços. Neste sentido, podemos ressaltar a importância de 

levar-se em consideração também a qualidade e não somente a quantidade deste tipo de 

investimento para a economia brasileira. 

O presidente Fernando Henrique, em entrevista concedida em 1996, afirmou 

estar “reorganizando o capitalismo brasileiro”, tendo como objetivo, inserir a economia 

brasileira na nova ordem internacional, caracterizada pelo pensamento hegemônico do 

neoliberalismo. A reforma do Estado brasileiro conduzida pelo governo, caracterizou-se 

principalmente pela abertura comercial e financeira ao capital estrangeiro e também 

pela venda de diversas empresas privadas e estatais a grandes grupos internacionais, 

através processos de fusões e aquisições e do maior programa de privatizações 

conduzido por um governo, até aquele momento. Vale ressaltar que muitas destas 
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operações foram financiadas com dinheiro do próprio governo, através de linhas 

especiais de créditos, concedidas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 

e Social (BNDES).  

Amando Boito destaca que o modelo neoliberal de defesa do mercado 

proporcionou aos grandes grupos econômicos privados e seus associados estrangeiros 

consolidarem suas posições em monopólios e oligopólios. Ao final do governo FHC, 

menos de 100 grupos econômicos privados passaram a ter o controle da quase totalidade 

das empresas públicas brasileiras privatizadas e de setores estratégicos para a economia 

do país. É importante observar que estes processos levaram a centralização de capital na 

economia brasileira e contaram com a participação fundamental do BNDES, de bancos 

privados nacionais e estrangeiros, e de fundos de pensão. 

As privatizações tinham como objetivo, basicamente, afastar o Estado da 

atividade econômica e da prestação de serviços públicos, abrindo novos espaços para a 

reprodução dos lucros privados e, ao mesmo tempo, permitiriam a geração de receitas 

extras, principalmente através do investimento externo, ao quais possibilitariam ao 

governo saldar ou diminuir suas dívidas e investir em áreas que julgasse prioritárias. 

Mesmo reconhecendo a contribuição deste tipo de investimento (IED), deveriam 

ter sido estabelecidos mecanismos de regulação, que tivesse como objetivo, inibir 

práticas comerciais restritivas, estimular uma maior produtividade e transferência de 

tecnologias e induzir um impacto positivo nas contas externas do país. 

As excelentes oportunidades de investimento criadas por meio do 

enfraquecimento das organizações brasileiras de capital nacional em diversos setores, 

foram muito bem aproveitadas pelo capital estrangeiro, principalmente nas operações de 

fusões e aquisições de empresas privadas e na privatização das empresas públicas, 

contribuindo para a aceleração do processo de desnacionalização no contexto de 

formação bruta de capital na economia brasileira. Além disso, ficou claro a 

concentração do capital estrangeiro de forma mais intensa nos setores de ponta da “nova 

economia”30. Por último devemos atentar para o fato de que, grande parte do fluxo de 

IED tem se destinado a aquisições de empresas existentes e não de novos investimentos, 

o que pode não refletir em grande crescimento econômico no futuro. 

O crescimento do investimento externo direto, deixou como herança o aumento 

do poder de decisão do exterior, fragilizando a capacidade do Estado na formulação e 

                                                           
30Setores mais intensos em tecnologia, tais como:  telecomunicações, Internet, financeiro, etc. 
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execução de políticas públicas. Além disso, a concentração destes investimentos no 

setor de serviços, contribuiu para o aumento da vulnerabilidade externa do país, pois são 

empresas de um setor não gerador de divisas e que pressionam o balanço de 

pagamentos, através de remessas de lucros e dividendos ao exterior, por toda a sua 

existência. Neste cenário, a necessidade de geração de divisas para as remessas, levou o 

governo a conceder incentivos e subsídios a exportadores. Estes subsídios saíram do 

bolso do contribuinte por meio de vários mecanismos, como por exemplo, incentivos 

fiscais à empresas exportadoras. 

A análise realizada neste estudo deixa claro a tendência de desnacionalização da 

economia brasileira ocorrida durante o governo FHC, a qual foi potencializada em 

grande medida pela participação do capital estrangeiro nas operações de fusões e 

aquisições de empresas privadas e na privatização do setor público. Porém, ficou claro 

que a capacidade das políticas nacionais para explorar as oportunidades criadas pelo 

capital estrangeiro no país, pode ser altamente questionável ao longo do período de 

estudo. 
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