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Resumo 
Este artigo busca realizar um resgate histórico da atuação política da burguesia industrial 
organizada no sindicalismo patronal, em especial na Confederação Nacional da Indústria (CNI). 
Resgatamos o leito histórico organizativo da CNI que passou por outras organizações até chegar 
ao que hoje se entende pela confederação. Além desse resgate organizativo, realizamos uma 
retomada do debate sobre a burguesia brasileira que buscou entender sua origem e seus 
posicionamentos políticos. Como metodologia usamos documentos, matérias de revistas e 
jornais da época e publicações organizadas pela própria CNI. 
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Abstract 

This article tries to realize a historical rescue of the political action of the industrial bourgeoisie 
organized in the trade unionism, in spatial in the National Confederation of the Industry (CNI). 
We rescued the historic organizational bed of the CNI that passed by other organizations until 
arriving at what today is understood by the confederation. In addition to this organizational 
rescue, we conducted a resumption of the debate on the Brazilian bourgeoisie that sought to 
understand its origin and its political positions. As a methodology we use documents, journal 
articles and periodicals and publications organized by CNI itself. 

Keywords: political action, trade union organization, CNI, historical rescue, theoretical rescue. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 doutoranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Políticas da UNICAMP. 
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O objetivo deste artigo é retomar a história da Confederação Nacional da 

Indústria e a atuação política da burguesia industrial brasileira, também resgatando o 

debate intelectual sobre esse setor na política do país. A necessidade de pesquisar a 

história deste setor, veio da dificuldade de encontrar estudos contemporâneos que 

trouxesse o desenvolvimento da organização da burguesia industrial em paralelo a 

atuação política, resgatando o debate teórico. Jacob Gorender (1923 – 2013) em seu 

livro, “A Burguesia Brasileira” (1998) realiza uma análise, que nos serve de exemplo ao 

atrelar o debate teórico e histórico considerando também as organizações patronais. 

Sentimos a necessidade de entender qual o caminho que o setor industrial trilhou em sua 

ação e organização para resultar no que encontramos atualmente na CNI e assim, 

aprofundar o estudo de sua política atual. Portanto, buscamos documentos da CNI, 

matérias de jornais, entrevistas e diversas fontes que nos ajudassem a reconstruir a 

gênese e o desenvolvimento da ação e organização política da burguesia industrial.  

Em contrapartida, a teoria política brasileira desenvolveu um vasto debate sobre 

a atuação política da burguesia no país, mesmo sem o destaque no setor ou na forma 

organizativa sindical a burguesia industrial brasileira estava inserida como uma das 

protagonistas. É fundamental retomar quais debates e acúmulos existiram sobre a 

burguesia brasileira na perspectiva de realizar uma pesquisa inserida em um leito 

teórico.  

Esse artigo é baseado na dissertação que apresentamos em abril de 2015 no 

Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Duas questões metodológicas deste artigo devem ser observadas. A 

primeira é a separação em dois tópicos da retomada que realizamos. O debate teórico 

ocorreu em consequência com o desenvolvimento histórico da ação e da organização da 

burguesia industrial. Todavia, desenvolvemos em paralelo os dois temas, por entender 

que desta forma facilitamos a compreensão destes processos na leitura do texto. A 

segunda observação deve ser feita sobre o recorte temporal. Optamos por nos 

aprofundar do início da industrialização, com a gênese do setor industrial, até o período 

de redemocratização, por entender que este período possui uma lacuna de análise maior. 

Em nossa dissertação continuamos com a retomada da década de 90 e observação a 

atuação política da CNI durante dos governos Lula.   

 

 

A burguesia industrial brasileira: resgate teórico 
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Na década de 50 os esforços para entender o papel da burguesia brasileira 

ganharam folego em meio aos processos de industrialização e do desenvolvimento 

acadêmico que o país vivenciava. Entretanto, o início da urbanização, modernização e 

industrialização deve ser entendido desde a década de 30, quando o Brasil passou a, de 

certa forma, buscar no seu horizonte o desenvolvimento. Por isso, grande parte dos 

autores clássicos retomou a gênese da burguesia brasileira em suas análises. Entendendo 

como o país foi se transformando de agrário-exportador para urbano-industrial, 

surgindo, destarte, das sombras dos senhores de engenho uma burguesia brasileira.  

Um dos primeiros debates sobre a burguesia brasileira foi marcado por Nelson 

Werneck Sodré (1978) e Hélio Jaguaribe Mattos (1959). Eles defendiam a tese de que a 

grande burguesia industrial brasileira, com o apoio do Estado, promoveria uma aliança 

com o proletariado gerando uma transformação radical da sociedade brasileira de forma 

democrática. Para Hélio Jaguaribe Mattos e os intelectuais do Instituto Superior de 

Estudos Brasileiros2, só uma aliança de classes entre o operariado, a classe média 

urbana e a burguesia industrial, tutelada pelo Estado, com grande mobilização nacional, 

teria força política para realizar o projeto nacional desenvolvimentista, contra a 

burguesia agrária, exportadora e o imperialismo.  

Para Nelson Werneck Sodré (1911- 1999), esta Revolução Burguesa é vista com 

uma Revolução Brasileira nacional e democrática. “Se trata de enfrentar o imperialismo, 

para a libertação econômica e política, de enfrentar o latifúndio, para libertar as forças 

produtivas e possibilitar a ampliação da área democrática” (SODRÉ, 1978, p. 246). O 

principal ator histórico seria a burguesia urbana que, mesmo mantendo-se como classe 

dominante, não possuía condições para protagonizar, sozinha, uma transformação. O 

objetivo não era “introduzir alterações socialistas, mas de ampliar relações capitalistas 

onde elas são ainda desconhecidas e repelidas” (SODRÉ, 1978, p. 247). 

Os autores do período acreditavam na existência de uma parte da burguesia 

interessada e capaz de desempenhar um papel histórico revolucionário, a burguesia 

nacional. Este termo será utilizado por diversos autores da época que esperavam por 

uma postura revolucionária desta classe, com ações em prol da nação. Esta espera 

                                                           
2 No início da década de 50, alguns intelectuais no Brasil passaram a se reunir com Hélio Jaguaribe 
Mattos  para estudar e debater o desenvolvimento brasileiro. Álvaro Vieira Pinto, Michel Debrand, 
Ewaldo Correia Lima, Ignácio Rangel e Cândido Mendes de Almeida são alguns nomes deste grupo. 
Muitos possuíam cargos públicos e tinham proximidade com o governo Vargas. O objetivo era realizar, 
de forma crítica, análises sobre o Brasil e colaborar no desenvolvimento nacional. Em 1955, o grupo se 
oficializou como o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), vinculado ao Ministério da Educação 
e Cultura (MEC). E os autores pertencentes ao instituto ficam conhecidos como isebianos. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A constituição histórica e política da Confederação Nacional da Indústria 

 

4 

intelectual baseou muitas conclusões teóricas, não só neste período. 

A burguesia no Brasil (...) divide-se em duas frações: a que se associa 

ao imperialismo e a que resiste ao imperialismo; é evidente que a 

primeira não pretende nenhuma participação na Revolução Brasileira; 

a segunda se convencionou conhecer como burguesia nacional. 

(SODRÉ, 1978, p. 247). 

 

Esta análise estava inserida em um contexto. Ao estudar a atuação política da 

CNI, podemos apontar a existência de setores da burguesia que apoiavam pautas 

nacionalistas e desenvolvimentistas. Entretanto, como demonstraremos no próximo 

tópico, não se organizaram como força política para agir na disputa de um projeto de 

nação e não consolidaram alianças. A caracterização realizada por Sodré, que teve 

grande impacto intelectual e político utiliza o conceito de burguesia nacional.  

Entende-se por burguesia nacional a fração autóctone da burguesia 
que, a partir de certo tipo e grau de contradições com o capital 
imperialista estrangeiro, ocupa, na estrutura ideológica e política, um 
lugar relativamente autônomo, apresentando assim uma unidade 
própria. Esse lugar, referindo-se à determinação estrutural de classe, 
não se reduz à sua posição de classe, mas tem efeitos sobre ela: a 
burguesia nacional é suscetível, em conjunturas determinadas de luta 
anti-imperialista e de liberação nacional, de adotar posições de classe 
que a incluem no “povo”, e é então passível de certo tipo de aliança 
com massas populares. (POULANTZAS, 1975, p. 76) 

 

Ao trazer elementos de análise usados no capitalismo Europeu é necessário 

refletir como se relacionam a uma realidade econômica, social e politica tão distinta. 

Nesse sentido, a definição realizada estava longe da realidade política no Brasil, de uma 

classe forte o suficiente para promover uma revolução nacional e democrática, uma 

“burguesia que, tacitamente, pelas suas atividades, na sua parcela nacional, é claro, 

participa do processo histórico no sentido do avanço, tem condições para escolher o seu 

destino” (SODRÉ, 1978, p. 249). A teoria de Sodré se mostrou equivocada na 

caracterização de uma burguesia nacional forte e organizada.  

Essa forma de analisar a política do país ocorreu em um contexto político 

especifico, onde teóricos relacionados ao marxismo seguiam as indicações do Partido 

Comunista Brasileiro (PCB). “Do ponto de vista teórico (...) a principal voz discordante 

da linha do PCB foi a de Caio Prado Júnior, que exerceu uma enorme influência na 

intelectualidade brasileira desse período” (STEDILE & TRANSPADINI, 2005, p. 19) 

de forma categórica, Prado Júnior apontou as limitações da caracterização de uma 
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burguesia nacional no Brasil. 

O que há de fundamentalmente errado na maneira como se elaborou 
[...], e como se continua, na generalidade dos meios de esquerda [...]? 
Inverte-se o processo metodológico adequado e, em vez de partir dos 
fatos a fim de derivar daí os conceitos com que se estruturará a teoria, 
procede-se em sentido inverso, partindo da teoria e dos conceitos, que 
se buscam em textos consagrados e clássicos, para em seguida 
procurar os fatos ajustáveis em tais conceitos e teoria. (PRADO JR., 
1987, p. 76). 

 

Para Caio Prado Júnior (1907 – 1990), mesmo com os avanços da 

industrialização a estrutura do sistema colonial seria hegemônico da política brasileira. 

Aonde a riqueza continuaria extremamente acumulada e as classes dominantes ainda 

obedientes às forças internacionais. A economia brasileira já estava ajustada ao sistema 

mercantil europeu, de tal modo a dependência brasileira ao imperialismo se 

institucionalizará facilmente. Ou seja, não seria a burguesia o agente de uma revolução 

anti-imperialista. Além disto, Caio Prado Júnior deixa claro não haver uma segregação 

entre os latifundiários e os industriais ao ponto de se caracterizar uma classe 

diferenciada, muitas vezes os mesmos indivíduos atuavam nos dois campos. “Em suma, 

os diferentes setores da burguesia brasileira evoluíram paralelamente, ou antes, 

confundidos numa classe única formada e mantida na base de um mesmo sistema 

produtivo e igual constelação de interesses” (PRADO JR, 1987, p. 116). Assim, Caio 

Prado Júnior defende que o setor industrial da burguesia se mistura com o setor agrário-

exportador. A conclusão que Caio Prado Júnior chega, tem semelhança com um debate 

atual sobre a divisão da burguesia em frações. Demonstrando que é equivocado o 

posicionamento de autores que “tendem a apontar o fim das divisões setoriais entre 

capitalistas como fenômeno recente e inédito do capitalismo, como se o grande e o 

médio capital se transformassem em multifuncionais ou multissetoriais apenas na 

conjuntura mais recente” (MARTUSCELLI, 2010 p. 38). Tais autores realizam uma 

crítica da teoria das frações de classe com base na diversificação de investimentos, onde 

a burguesia estaria inserida em diversos setores produtivos. Como irá demonstrar 

Sebastião Velasco Cruz, a análise de classe deve observar a totalidade, indo além das 

questões monetárias. 

Nem todas as questões relevantes podem ser reduzidas à sua expressão 
monetária. Isto pode ser verdadeiro no que diz respeito às negociações 
institucionalizadas com os sindicatos (salário, jornada e condições de 
trabalho) e às relações rotineiras com o Estado. A ação empresarial se 
desenvolve, porém, em um contexto mais complexo e em 
circunstâncias bem mais variadas. E frequentemente os empresários se 
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defrontam com situações nas quais o que está em jogo não é o 
montante de suas perdas e ganhos, mas a sua posição mesma na 
sociedade. (CRUZ, 1995, p. 292). 

 

No caso de Caio Prado Júnior além da relação monetária, a origem familiar 

também é considerada na argumentação, entendendo que o mesmo agente ou a mesma 

família seria fazendeira e industrial. Contudo, estudos posteriores demonstraram que 

“tal dependência do setor agrário exportador não deve ser entendida como uma 

identidade física entre dois setores, como chegou a fazer Caio Prado Jr. Apenas um 

setor pequeno da indústria brasileira surgirá a partir de evolução interna do setor 

agrário” (BIANCHI, 2004 p. 65). Jacob Gorender demonstra que o surgimento da 

burguesia industrial quando passa pela evolução do setor agrário, tem uma 

intermediação do mecanismo bancário e comercial. Outra divergência de Gorender com 

Caio Prado Júnior é o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, afirmando que “a 

agricultura brasileira não se tornou capitalista em seguida à extinção do trabalho 

escravo. (...) A presença de salários nem sempre indica, por si mesma, a vigência de 

relações de produção capitalistas” (GORENDER, 1998, p. 25). O autor também 

demarca com diversas teses que colocam o desenvolvimento capitalista brasileiro como 

um reflexo de um sistema colonial mundial.  

Para Gorender é fundamental demarcar a origem do setor industrial, pois “a 

burguesia mercantil prospera nas formações anteriores ao capitalismo, enquanto o 

agente organizador do modo de produção capitalista é somente a burguesia industrial” 

(1998, p. 11). Apenas o capital industrial é capaz de produzir mais valia e, por isso, é 

promotor da formação capitalista de produção. Gorender demonstra que o 

desenvolvimento da produção capitalista no Brasil apresentou obstáculos diferentes dos 

encontrados no feudalismo. O autor considera a instituição escravista, somado ao 

ordenamento jurídico do Brasil-império os obstáculos mais relevantes no processo.  

Gorender crítica dois mitos ao resgatar a gênese da burguesia industrial: o mito 

do vanguardismo dos fazendeiros paulistas e o mito do capitão de indústria imigrante. 

Na crítica ao primeiro mito, Gorender demonstra que “não houve simetria entre o 

desenvolvimento da cafeicultura e o da indústria, (...) o número de fazendeiros de café 

que assumiu diretamente o papel de empresário industrial, foi pequeno, dentro do 

conjunto das indústrias” (1998, p. 38). Assim, também demonstra que o setor agrário 

não teve o peso e a exclusividade no desenvolvimento industrial que alguns autores 

apontam como citamos neste capítulo. Na realidade “foi por via do mecanismo bancário 
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e comercial, principalmente, que o capital acumulado na cafeicultura se transferiu à 

indústria” (1998, p. 38). O segundo mito desconstruído por Gorender trata da ideia, 

ainda comum na política brasileira, de que a burguesia industrial teria origem no 

imigrante comum e pobre. O autor demonstra que “os imigrantes bem-sucedidos como 

capitalistas não foram os que precisaram assalariar a própria força de trabalho como 

operários manuais. (...) As linhas de classe já vinham de antemão na massa imigrante” 

(GORENDER, 1998, p. 40). Nesse sentido, Gorender afirma que a classe burguesa 

industrial originária dos imigrantes se diferencia por possuir as seguintes características: 

ou um capital para investir, ou um equipamento cultural (uma formação em 

administração ou técnica) que favorecia a criação de negócios e oficinas, ou serem 

representantes de empresas internacionais.   

Ao desconstruir esses dois mitos, Gorender demonstra outras vias para a 

formação da burguesia industrial, a indústria fabril, o comércio interno e o comércio 

importador com base na substituição de importações. A indústria fabril começava na 

maior parte das vezes de forma artesanal e em pequena escala. Gorender demarca que a 

transição da oficina para a fábrica ocorreu frequentemente no desenvolvimento das 

indústrias brasileiras, porém sem constituir uma fase delimitada da manufatura artesanal 

em nossa história. O comércio interno permitiu aos grandes tropeiros juntar capital para 

investir na produção. No comércio importador, o autor demonstra que “o importador 

começava a produzir peças componentes do produto importado como meio de oferecer 

serviços de manutenção aos clientes. Daí passava à produção do artigo completo” 

(1998, p. 42). Em outros casos, a produção servia para como parte de um produto final, 

ou seja, produzia-se para dar conta de bens intermediários ou da matéria prima escassa 

no país.  

Em suma, levando em contra que o desenvolvimento da indústria 
brasileira recebeu um dos seus principais impulsos do processo de 
substituição de importações, é compreensível que o pronto de partida 
de certo número de industriais fosse o comercio de importação. (...) 
não se verificou uma fusão dos interesses econômicos de importadores 
e industriais considerados em seu conjunto como setores distintos da 
burguesia. Conforme veremos, foram setores de interesses geralmente 
contraditórios (GORENDER, 1998, p. 43).  

 

Mesmo com uma origem comum, o setor industrial não teve os mesmos 

interesses políticos do setor importador. Estudando a ideologia e organização da 

burguesia industrial, Gorender também observa a relação do setor industrial com o 

agrário. Essa relação não é entendia pela gênese do setor industrial, o autor demonstra 
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que boa parte dos industriais passou a investir, posteriormente ao seu desenvolvimento 

nas indústrias, em fazendas.  

Numerosos industriais adquiriram terras e, por conseguinte, deviam 
considerar juridicamente intocável a propriedade privada do solo. 
Matarazzo tornou-se latifundiário para plantar cana-de-açúcar e criar 
gado de corte. Não poucos industriais encontraram na especulação 
com terrenos urbanos excelente negócio para a formação de novos 
capitais. O conservadorismo social dos industriais era idêntico em 
todo o País. (...) De modo geral, durante a Primeira República e ainda 
depois, os industriais se vinculavam mais estreitamente comas 
oligarquias estaduais do que com os industriais de outras regiões. O 
que dificultava a formação da consciência burguesa de classe com 
uma visão nacional.  (GORENDER, 1998, p. 46).  
 

Assim, Gorender afirma que existiam interesses econômicos por trás de 

constituição do conservadorismo social dos industriais. A indústria também tinha 

interesses na proteção da propriedade agrária. Essa relação política estreita entre o setor 

industrial e agrário também é observada por Florestan Fernandes (1920 – 1985). 

Diferente de Gorender, Florestan coloca mais peso na origem agrária do setor industrial. 

Para Florestan um dos elementos necessários ao real entendimento da classe dominante 

brasileira é sua origem rural e provinciana. O que garantiria uma afinidade entre estes 

setores e a reprodução de práticas como o mandonismo oligárquico. Desta forma, 

Florestan Fernandes irá retomar o surgimento da classe burguesa no Brasil, 

considerando que nossa formação social não seguiu o padrão Europeu com a existência 

do Feudalismo e dos “burgos”. A gênese da burguesia brasileira permanece contida pela 

escravidão, pelo sistema colonial e pelo latifúndio exportador. Ela “nunca seria, no 

cenário do Império, uma figura dominante ou pura, com força socialmente organizada, 

consciente e autônoma” (FERNANDES, 1981, p. 19).  

O anti-escravismo e o abolicionismo estimularam um espírito revolucionário 

interessado em ampliar a ordem social competitiva. “Falar em Revolução Burguesa, 

nesse sentido, consiste em procurar os agentes humanos das grandes transformações 

histórico-sociais que estão por trás da desagregação do regime escravocrata-senhorial e 

da formação de uma sociedade de classes no Brasil” (FERNANDES, 1981, p. 20). 

Desta maneira, Florestan Fernandes irá explicar como o fim da homogeneidade da 

“aristocracia agrária”, somado ao surgimento de tipos de agentes econômicos novos, irá 

permitir um fenômeno estrutural de modernização social ocorrer em uma realidade 

imobilizada pelo tradicionalismo, sendo capaz de gerar organizações do poder – Estado, 

sociedade e economia – em novos formatos. Ou seja, Florestan busca no surgimento da 
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burguesia as explicações para a conjuntura que o Brasil estaria vivendo na época: 

ditadura militar e a forma do desenvolvimento brasileiro em seu capitalismo 

“incompleto”.  

Neste sentido, a dupla articulação entre o desenvolvimento desigual, dependente 

e interno com a dominação capitalista externa seria a base para a acumulação capitalista 

no Brasil e para a dominação burguesa adaptada funcional, histórica e estruturalmente a 

estes elementos. Deste modo, Florestan Fernandes demonstra como a burguesia se 

posicionou politicamente “quando a crise de transição atingiu seu ápice aquelas classes 

definiram não só sua lealdade, mas também suas tarefas políticas e sua missão histórica 

na direção de um “desenvolvimento acelerado” e de uma “revolução institucional” 

(FERNANDES, 1981, p. 300). A tão esperada revolução nacional veio dimensionada 

pela histórica dupla articulação (desenvolvimento desigual interno e dominação 

imperialista externa) que foi necessária em uma realidade de capitalismo dependente, 

“pois ela constitui o verdadeiro eixo político da dominação burguesa e do controle do 

Estado pela burguesia” (FERNANDES, 1981, p. 301).  

Florestan Fernandes evidencia suas críticas aos autores que esperaram uma 

Revolução Brasileira, pelas mãos da burguesia e demonstra como esta classe irá se 

articulando junto ao imperialismo e aos setores tradicionais através da história brasileira 

para findar promovendo uma ditadura de classe preventiva. 

Embora a burguesia brasileira não seja o único ator da Revolução Burguesa, 

Florestan defende que ela foi partícipe fundamental neste momento histórico, o que 

diverge das análises de outros autores de período. Caio Prado Júnior, por exemplo, 

indica a necessidade do desenvolvimento econômico, industrial para fortalecer a classe 

burguesa que, naquele momento, não teria condições de atuar politicamente em uma 

Revolução Brasileira. Para Florestan fica explícito que, buscando “defender a 

estabilidade da ordem”, a burguesia aproveitou-se dos conflitos políticos da época para 

legitimar seu poder. Assim, neutralizou as pressões de setores burgueses mais radicais 

(nacionalistas e democráticos) e reprimiu as mobilizações de classe das massas 

populares por integração nacional e igualdade econômica, social e política.    

René Dreifuss (1945 – 2003) não concordava com a justificativa do 

“subdesenvolvimento” da burguesia interna brasileira, irá demonstrar que “o 

envolvimento político dos empresários e a qualidade de sua organização e ação, foram 

ambos, incontestavelmente, muito notáveis” (2008, p. 501). Se constituindo um bloco 

no poder.  
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A existência do bloco de classes e frações dominantes, ou seja, o 
bloco no poder, independe de acordo político explicito, já que se trata 
de uma comunidade de interesses cuja unidade é garantida pelo 
aparelho de Estado. Nesta direção, o bloco no poder é mais amplo que 
o conceito de aliança, no sentido de que diz respeito a uma mesma 
situação comum de segmentos que pertencem às classes dos meios 
sociais de produção. Trata-se de uma condição comum de partícipes 
privilegiados da ordem social, o que faz com que todos os segmentos 
das classes dominantes se unifiquem em torno de certos objetivos 
políticos gerais.  (FARIAS, 2009 p. 82). 

 

Deste modo, durante a ditadura militar um bloco no poder foi consolidado com 

hegemonia do capital internacional. E atuou com o objetivo de controlar o Estado, 

garantir a subordinação das classes dominadas e, principalmente, preservar e 

desenvolver a natureza capitalista de tipo tardio, dependente, desigual, mas 

industrializado. Conservando uma economia dirigida para a acumulação de propriedade 

na indústria, além da integração com o sistema bancário, também readequaram a 

estrutura burocrática do Estado e cercearam a participação política do povo. Para 

Dreifuss, os empresários tomaram a administração do aparelho de formulação de 

diretrizes e, principalmente, do Estado. 

A conquista do poder político não é mera consequência do poder econômico. 

René Dreifuss irá demonstrar em seu livro “1964: A conquista do Estado” a força da 

burguesia brasileira, caracterizando-a como um “grupo de ligação” com os governos 

estrangeiros. Sem minimizar a influência norte-americana, enquanto governo e 

corporações multinacionais, o autor demonstra que a atuação da burguesia interna não 

foi de mero suporte à dominação “mas, sim, forças politizadas que fizeram da conquista 

do poder estatal a finalidade de seu planejamento político e sua ação” (DREIFUSS, 

2008, p. 505) fundamental para a realização do golpe.  

Eli Diniz junto a Renato Boschi destacam que o empresariado nacional possuía 

limites estruturais na atuação política, mas que, mesmo assim, nos diversos tipos de 

regimes, foram possíveis intervenções organizadas, principalmente, nos processos de 

industrialização. O que ocorreu pela flexibilidade de atuação deste setor. Com base em 

estudos econômicos sobre as empresas nacionais, estatais e multinacionais e em 

entrevistas realizadas com empresários de diversos setores na década de 70, os dois 

autores demonstram como o empresariado brasileiro se torna um protagonista da 

política brasileira, após as reformas na Era Vargas, com fundamentos político-

institucionais inovadores e capazes de fortalecer o mercado interno e a produtividade 

fabril.  
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Este empresariado maleável politicamente buscou alianças correspondentes à 

situação política. Após 64, por exemplo, as alianças estavam focalizadas em setores 

estatais ou multinacionais, enfocadas em internacionalizar a produção. Entretanto, o 

setor agrário-exportador continuou coexistindo junto à coalizão que se formava com as 

novas elites industriais que buscavam operar este novo modelo econômico focado na 

industrialização e fundamentado na estrutura empresa: estatal, internacional e nacional 

privada, esta aliança só era possível por um jogo de interesses e poderes de cada setor. 

“Ao isolar o núcleo vital do processo decisório, o Estado perde o controle do resultado 

final das políticas adotadas e o empresário, se não participa das decisões, tem a 

prerrogativa de impedir o sucesso de algumas delas” (DINIZ e BOSCHI, 1978, p. 165).  

O empresariado nacional demonstrou sua flexibilidade, não só nas alianças, mas 

também nas formas de atuação, destarte foi possível identificar na “estrutura do regime 

burocrático autoritário instaurado após 64 pelo menos quatro modalidades de inter-

relacionamento entre a esfera privada e o Estado que, de certa forma, refletem a 

adaptação gradual da estrutura de classe e do aparelho do Estado” (DINIZ & BOSCHI, 

1978, p. 171). São elas: a representação oficial corporativa (Federações e Confederação 

Nacional da Indústria), a estrutura extra corporativa (Associações de setores 

específicos), “anéis burocráticos”3 e os contatos pessoais. E esta duplicidade de 

representação acaba complementando a atuação, não se tornando excludentes ou 

conflitantes. Como exemplo dessa organização, esses autores também observam o 

Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI) e o Pensamento Nacional 

de Bases Empresariais (PNBE).  

 

 

A burguesia industrial brasileira: resgate histórico 

 

Em 19 de outubro de 1827 com a Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional 

(SAIN) que o setor industrial nacional começou a se organizar enquanto tal, buscando 

representar todo o território brasileiro. A SAIN foi se transformando ao passar dos anos 

em outras entidades, com base nas novas legislações e na conjuntura política até se 

                                                           
3 O conceito de anel burocrático foi desenvolvido por Fernando Henrique Cardoso para explicar a relação 
entre os processos decisórios durante a ditadura militar dentro do Estado considerado regulador. Segundo 
Cardoso a burguesia industrial não participaria do aparelho de Estado como força dirigente, mas 
conseguiria participar das decisões de forma através de alianças pontuais com burocratas, administradores 
e militares formando anéis burocráticos. 
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tornar a CNI em 12 de agosto de 1938, através de um decreto Lei de Vargas (BUENO, 

2008).  

Identificamos três características da SAIN ainda são encontradas na CNI, 

entendemos que são linhas comuns e históricas de atuação do sindicalismo patronal do 

setor industrial brasileiro. A primeira delas é a capacidade das entidades patronais em 

arrecadar fundos públicos, a SAIN foi vinculada a Secretaria de Negócios do Império e 

recebia verba do Tesouro Nacional. Essa relação se fortaleceu quando a CNI foi criada, 

estruturada no sistema sindical patronal. Outra característica compartilhada entre a 

SAIN e a CNI é a formação de mão de obra qualificada. A SAIN formou em 1870 a 

“Escola Nocturna Gratuita de Instrucção Primaria para Adultos” que durou 22 anos 

formando ‘homens livres com mais de 14 anos’, enquanto CNI se fortaleceu com o 

SENAI e SESI.  

Outro atributo é a preocupação em divulgar as ações e posicionamentos da 

entidade, pois a SAIN editou por quase 60 anos um boletim-revista mensal “O 

Auxiliador da Indústria Nacional”. A CNI só diminuiu suas publicações no período de 

ditadura militar, e hoje é umas das entidades patronais com maior número de 

publicações abertas ao público. “Uma análise mais cuidadosa das páginas d’O 

Auxiliador deixa claro que, até fins da década de 1850, o interesse da SAIN se manteve 

quase que inteiramente focado na mecanização da agricultura, e não na indústria fabril” 

(BUENO, 2008 p. 53). As primeiras décadas da SAIN foram marcadas tanto pela defesa 

da vocação agrícola brasileira como na manutenção da escravidão. Este posicionamento 

da entidade é contraditório ao desenvolvimento da industrialização, pois “o modo de 

produção capitalista é absolutamente incompatível com o trabalho escravo. Seu 

desenvolvimento depende da formação de um mercado de mão-de-obra despossuída, 

abundante e juridicamente livre para ser assalariada” (GORENDER, 1998, p. 19).  

A SAIN criou em 1857 uma seção sobre Indústria Fabril, e de Química 

Industrial demonstrando uma aproximação das pautas industriais. A escravidão também 

passou a ser problematizada, questionava-se a garantia do Estado na troca por mão de 

obra imigrante e após a Lei do Ventre Livre a entidade passou a se posicionar 

abolicionista, quase quinze anos antes da sanção da Lei Áurea4. Chiavenato explica essa 

                                                           
4 Para uma analise aprofundada do assunto, o livro “Rebeliões da senzala: quilombos, insurreições, 
guerrilhas” de Clóvis Moura (1981) demonstra como a resistência passiva e ativa dos negros escravizados 
no Brasil foi fundamental para a conquista da abolição. Além disso, o autor ressalta o desenvolvimento do 
capitalismo mundial e influência da Inglaterra entre outros elementos externos. Como elementos internos, 
o aparecimento das indústrias de transformação e a não adaptação ao sistema escravista nas fazendas 
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alteração no posicionamento da burguesia da seguinte forma, “são os mais reacionários 

fazendeiros que, sem abrir mão dos seus preconceitos, tomam a direção do processo 

para não perder o mando político nem permitir que os abolicionistas usufruam da vitória 

política” (1986, p. 219)  

Jacob Gorender questiona em seu livro “A Burguesia Brasileira” se a burguesia 

teve um papel de destaque na defesa da abolição, uma pauta que o setor industrial, 

teoricamente, deveria abraçar. O próprio autor explica que “a burguesia industrial 

apenas estava em formação e, na vida real, suas posições não foram sempre coerentes” 

(1998, p. 23). Deveras, o resgate histórico que realizamos demonstra que nem sempre o 

posicionamento da burguesia industrial é coerente ao que a teoria política e econômica 

poderia supor. E essa incoerência está relacionada a limitações estruturais deste setor, 

que sempre esteve aquém do desenvolvimento de países desenvolvidos e também por 

uma postura quase sempre contrária a fortes enfrentamentos no seio da burguesia. Nesse 

caso, a limitação da entidade em defender os interesses indústrias frente ao setor da 

agricultura em suas primeiras décadas de funcionamento reflete as dificuldades 

encontradas pelo setor industrial.  

Nas últimas décadas do século XIX, a SAIN passou a fortalecer sua 

representatividade do setor industrial – sem perder os vínculos com o setor agrícola – 

quando grandes empresas brasileiras começaram a se desenvolver. A Real Fábrica de 

Ferro (1810), Real Fábrica de Vidros (1810) e a Sociedade Mineralógica da Passagem 

(1819) podem ser apontadas as primeiras indústrias brasileiras (BIRCHAL, 2004). 

Entretanto, é após a Tarifa Alves Branco em 1844 que este processo começou a tomar 

folego com inúmeras fábricas e companhias despontando na economia brasileira5. Em 

1889, existiam no Brasil aproximadamente 600 indústrias, principalmente nos setores 

de bens de consumo não-duráveis, financiadas pelo capital privado nacional. “Uns 

                                                                                                                                                                          

cafeicultoras são identificados. 
5 Podemos identificar, as principais fábricas do período com base no livro organizado por Birchal (2004) 
a pedido da CNI: Fábrica Todos os Santos (1844), Estabelecimento de Fundição e Estaleiros da Ponta de 
Areia  (1846), A Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro (1852), Companhia Estrada de Ferro 
D. Pedro II (1855), Companhia União e Indústria (1856), Pharmacia Granado & Cia (1870), Fábrica do 
Cedro (1871), Farmácia Silva Araújo (1871), Companhia Brazil Industrial (1872), Usina hidrelétrica da 
América do Sul e a Tecelagem Mascarenhas (1882), Esbérard (1882) Companhia de Fiação e Tecidos Pau 
Grande (1885), São João (1887), Santana (1888), Fábricas Matarazzo (1888), Brahma (1888), Companhia 
Antarctica Paulista (1888), Companhia Nacional de Navegação Costeira (1888), Empresa de 
Melhoramentos do Porto de Santos e Companhia Melhoramentos de São Paulo (1890), Votorantim 
(1890) Companhia Empório Industrial do Norte (1891), Laboratório Orlando Rangel (1892), Fábrica de 
Tecidos Bangu (1893), Fábrica de Vidros Santa Marina (1895), Fábrica de Calçados Sul Rio-Grandense 
(1901), Cotonifício Crespi (1906), Companhia Agro-Fabril Mercantil (1910), Souza Cruz & Cia (1910), 
Companhia Agro-Fabril Mercantil (1910), Fábrica da Pedra (1913) Companhia Industrial de São Paulo e 
Rio (1917). 
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tantos fazendeiros aplicaram parte dos seus excedentes líquidos na montagem de 

fábricas. Em numerosos casos, porém, o capital inicial para a indústria veio do 

comercio. Às vezes, também os bancos adiantavam empréstimos para iniciativas 

industriais” (GORENDER, 1998, p. 34) .  

A SAIN se fundiu com o Centro de Tecelagem e Fiação de Algodão resultando 

no Centro Industrial do Brasil (CIB) em 1904. Foi o CIB que atuou quando ocorreu a 

primeira grande manifestação operária no Brasil, em 12 de junho de 1917. Esse 

processo durou dois anos parando 70 mil trabalhadores em São Paulo. Para responder à 

situação, um “Código do Trabalho” foi apresentado a Câmara “propondo jornada de 

oito horas e proibindo o trabalho de menores de 14 anos. O projeto, considerado 

“absurdo”, foi vetado, sendo a oposição a ele liderada pelo CIB” (BUENO, 2008 

p.144). Esta ação pode ser considerada uma das gêneses da luta pela legislação 

trabalhista que ainda está no centro da disputa na política brasileira. Neste período, em 

1920, existiam aproximadamente 14.000 estabelecimentos industriais no país. 

Tanto a SAIN como o CIB apresentaram uma política de proteção à indústria 

brasileira que nem sempre esteve presente na organização patronal industrial. Foi 

através da SAIN que “pela primeira vez no Brasil, um grupo de industriais se organizou 

para pedir proteção. [...] Confrontando comerciantes e importadores de um lado e 

fabricantes de chapéus [...] de outro” (BUENO, 2008, p. 124 – 125) para aumentar o 

valor das taxas de importação.  Já o CIB encabeçou uma campanha contra o norte-

americano Percival Farquhar que trouxe a primeira multinacional para o país e estava 

prosperando com compras de empresas nacionais, chegando a receber a alcunha de 

“dono do Brasil”.  

Até janeiro de 1933, o CIB empenhou-se na defesa do empresariado 
nacional. Entretanto, calhou à entidade exercer seu papel durante a 
República Velha, também chamada de “República dos Fazendeiros”, 
já que de 1889 a 1930 aquele regime empenhou-se em fazer com que 
os interesses da cafeicultura sobrepujassem os anseios industrialistas. 
Em 1928, os empresários paulistas, (...) criaram o Centro das 
Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP). Dois anos antes, em junho 
de 1926, Euvaldo Lodi e um grupo de empresários mineiros já haviam 
fundado o Centro Industrial de Juiz de Fora. Mas a verdade é que até a 
eclosão da Revolução de 1930, os industriais ainda não contavam, no 
Brasil, com uma entidade de classe forte o bastante para articular, 
política e institucionalmente, em nível nacional, a defesa dos 
interesses fabris. (BUENO, 2008, p.142)  

 

Mesmo com pouca influência e poder político, em comparação com a elite 

agrária, a burguesia brasileira começou a crescer e se desenvolver antes de 30. 
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Entretanto, só quando “a revolução de outubro de 1930 substitui ao poder, os grupos 

diretamente ligados aos interesses do café por outros de composição mais heterogênea e 

principalmente apoiados nas classes médias urbanas” (FURTADO, 1965, p. 131) que a 

industrialização brasileira se intensificou. O golpe de 1930, também conhecido como 

Revolução de 1930, pôs fim à República Velha, dando início à Era Vargas. Vargas 

desenvolveu uma prática populista, que era atrelada ao apoio dos militares, para 

garantir-se no poder. 

As décadas de 30, 40 e 50 são o período básico de implantação do 
sistema industrial brasileiro. Nesta época ocorreu uma rápida e 
profunda divisão do trabalho nacional, através de um processo que 
introduziu e disseminou, em parcela significativa do sistema produtivo 
em transformação, o progresso técnico mundial, até então 
praticamente confinado aos limites do comércio exterior do país. 
(BIELSCHOWSKY, 1996, p. 5). 

 

Entretanto, alguns elementos da estrutura do sistema colonial, que não foram 

quebrados no período da independência e da República, continuaram presentes e uma 

parte da burguesia permaneceu latifundiária, extrativista e exportadora com uma 

mentalidade de elite agrária que mantinha o papel de explorar a mão-de-obra 

desqualificada vendendo matérias primas baratas e continuando a gerar lucro para o 

capital estrangeiro. Tratamos disso ao retomara análise de Caio Prado Júnior no tópico 

anterior. Todavia, a primeira metade do século XX é marcada pelo “projeto nacionalista 

de desenvolvimento por substituição de importações. Surgem as primeiras empresas de 

controle estatal e o capital estrangeiro investe nos setores mais dinâmicos da indústria, 

principalmente, os de bens de consumo duráveis” (BIRCHAL, 2004 p. 2). Deste modo, 

o setor destinado a produzir e atender o mercado interno se fortalece em um contexto 

favorável na Era Vargas. A indústria despontou e desenvolveu sua forma organizativa, 

presente até hoje, a CNI. 

O processo de transição do CIB para a CNI se iniciou com a mudança do nome 

do CIB, de Centro para Confederação, pois “em 19 de março de 1931, o Governo 

Provisório de Vargas regulamentou a sindicalização das classes patronais e 

trabalhadoras” (BUENO, 2008, p. 131). Por mudanças na legislação, o Centro Industrial 

do Brasil se transformou em Confederação Industrial do Brasil, mantendo a mesma 

sigla, estrutura e sem rupturas com a entidade anterior. Foi a Confederação Industrial do 

Brasil que coordenou a eleição dos ‘representantes dos empregadores’, conseguindo um 

total de 17 deputados classistas para a Assembleia Constituinte de 1933.  
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Em agosto de 1938, após o golpe do Estado Novo, a Confederação Industrial do 

Brasil transforma-se em Confederação Nacional da Indústria, novamente sem rupturas 

com a antiga entidade, CIB, mas buscando se adaptar à constituição vigente que 

indicava “a colaboração cada vez mais estreita entre o Estado e as classes produtoras, 

encontrando nos sindicatos, federações e confederações os órgãos de controle e 

canalização dos interesses das diferentes atividades em íntima cooperação com os 

poderes públicos” (BUENO, 2008, p. 143). A organização da legislação sobre as 

entidades patronais (confederações e federações) foi formulada no governo Vargas 

justamente por quem iria assumir a gestão da CNI, Euvaldo Lodi, primeiro presidente 

da CNI junto com Simonsen, seu vice. Nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro já existiam organizações industriais locais. Mas, em 

setembro de 1938 a CNI oficializa essas instituições, com a Carta de Sindicalização, 

como Federações ligadas à entidade. Entretanto, o processo de consolidação das 

Federações em todos os estados brasileiros, durou 64 anos, ou seja, de 1938 em São 

Paulo a 1992 quando é criada a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (ver 

anexo A). A diferença entre a data da FIESP e FIETO não é um caso isolado, ela 

demonstra que a industrialização integrada em todo o território foi tardia principalmente 

no Norte e Centro-Oeste brasileiro, tendo ocorrido primeiramente nos estados do Sul e 

Sudeste. Já o Nordeste cadastrou todas as federações da região em menos de duas 

décadas da primeira Carta de Sindicalização e teve grande participação na presidência 

da CNI.  

Mesmo depois de todos os estados do Nordeste criarem suas Federações, a 

industrialização da região ainda estava distante da realidade do Sul e Sudeste. Foi com a 

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), criada em 1959, que o 

cenário nordestino começou a mudar. Em meio à visibilidade cada vez maior da seca, 

que comovia a população brasileira, e com apoio da indústria, o governo de JK resolveu 

realizar intervenções planejadas para o desenvolvimento da região. Com isenção de 

impostos, créditos no BNDES e a implementação da Petrobrás (RN, BA) e da Vale 

(MA). “Entre 1967 e 1989 a agropecuária reduziu sua contribuição ao PIB regional de 

27,4% para 18,9% (...) Enquanto isso, a indústria passou de 22,6% para 29,3%, e o setor 

terciário cresceu de 49,9% para 58,6%” (ARAUJO, 1997 p. 8). Essa política foi 

aprovada pela CNI, como demonstrou a revista da CNI de 1957, Desenvolvimento e 

Conjuntura, que defendia em seu editorial as propostas CEPAL. “De modo geral, a 

liderança industrial (...) aceitou a intervenção estatal e a ideologia “desenvolvimentista” 
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associada ao estruturalismo”. (LOVE, 2001, p. 224).  

Apesar do nível de industrialização menor do Nordeste em comparação ao 

Sudeste, até 2014, metade dos 12 presidentes da CNI foram nordestinos 

(respectivamente dos estados da BA, MA, PE, SE, RN e PE) e os outros seis nasceram 

no Sudeste nos estados de MG, RJ, SP. Essa forte participação nordestina na 

presidência da CNI, pode ter relação com a forma como a burguesia desta região 

organizou sua ação política com um foco maior na representação nacional enquanto no 

Sudeste priorizou o fortalecimento das Federações. Afinal, é no Sudeste que 

encontramos historicamente os estados com uma indústria forte o suficiente para 

organizar sua atuação política em âmbito nacional.  

Um dos incentivadores para a criação das Federações foi o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) instituído em 1942 por iniciativa do Estado 

Brasileiro. Inicialmente o projeto para cursos de aperfeiçoamento profissional seria de 

responsabilidade do Ministério da Educação, passou para o Ministério do Trabalho e 

acabou entregue à responsabilidade da CNI em 1941, seis meses antes de se oficializar 

como SENAI em 22 de janeiro de 1942, através do Decreto-Lei 4.048 do então 

presidente Getúlio Vargas.  

O sistema SESI-SENAI deu maior força organizativa a CNI e 
federações já existentes, e estimulou também a criação de outras (...) 
Em várias ocasiões o governo tentou transformar as duas instituições 
em autarquia, tornando-as independentes do sistema corporativo 
industrial. A indústria sempre reagiu e ganhou as batalhas, porque o 
sistema SESI – SENAI tem sido a base financeira das entidades da 
indústria. Conforme avaliou um funcionário da CNI e antigo 
economista do seu departamento econômico: “Se o SESI e o SENAI 
fossem fechados, todas as federações da Indústria, à exceção provável 
da FIESP quebrariam, pois vivem de recursos dessas entidades” 
(LEOPOLDI, 2010, p. 416) 

 

Um exemplo ocorreu na constituinte de 1988, onde o Fórum da Educação em 

Defesa do Ensino Público e Gratuito recolheu 279.013 assinaturas para proposta 

popular pela democratização da formação profissional. Em resposta a CNI coletou 

1.659.130 assinaturas para continuar soberana dessa instituição com grande 

disponibilidade de recursos e imenso poder de formação ideológica. 

Outra entidade subordinada à CNI de grande importância para a consolidação da 

Confederação foi o SESI (Serviço Social da Indústria), criado através do Decreto-Lei nº 

9.403, assinado por Eurico Gaspar Dutra, então presidente, em 1º de julho de 1946. O 

SESI surge após 60 greves, a primeira juntando cerca de cem mil operários em São 
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Paulo. Buscando uma resposta para as greves algumas lideranças industriais se reuniram 

na sede da CNI e propuseram a criação com urgência de “um serviço social que se 

dedicasse à defesa e à valorização do trabalhador na indústria e de sua família, além de 

promover medidas de estímulo à produção industrial” (BUENO, 2008, p. 165). 

Posteriormente, em 29 de janeiro de 1969, surge o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).  

Capacitando 2,3 milhões de trabalhadores brasileiros por ano o SENAI forma a 

mão de obra necessária para indústria, enquanto o SESI cuida do lazer e “qualidade de 

vida” do trabalhador e o IEL garante estudo de ponta para o avanço tecnológico da 

indústria brasileira. (RODRIGES 1997). 

Entre o golpe de 1930, quando Vargas chegou ao poder, até 1954, quando 

Vargas dá fim ao seu governo e a sua própria vida6. O CBI se tornou CNI e consolidou 

Federações estaduais, o SENAI e o SESI. A CNI cresceu em organização e força, bem 

como o setor industrial. Depois deste período, outro presidente marcou o crescimento 

industrial e o fortalecimento da CNI como entidade representativa dos industriais 

brasileiros, Juscelino Kubitschek que tomou posse em 1956.  

Ele inicia seu projeto “cinquenta anos em cinco”, buscando desenvolver o país 

tecnológica e industrialmente. Seu governo foi marcado por uma política de 

industrialização garantindo investimentos em infraestrutura necessária como energia e 

transporte, buscando nacionalizar o processo de industrialização e diversificar o parque, 

com investimentos em indústrias de bens de consumo duráveis.  

Os industriais viviam nos anos JK uma situação de ambiguidade. 
Nunca antes um presidente colocara a política industrial no centro da 
estratégia governamental, traduzindo seu empenho no crescimento 
econômico através de um Plano de Metas (...). Por outro lado, os 
industriais viviam tempos de grande transformação no sistema 
industrial, nas características do parque industrial em expansão e no 
volume de capital estrangeiro envolvido no novo salto industrial. 
Nesse sentido, o governo Kubitschek aprofundou cisões já existentes 
no interior do setor industrial, as quais vieram à luz de forma mais 
nítida na década seguinte. (LEOPOLDI, 2010 p. 425) 

 

A CNI apoiou JK, chegando e lhe entregar a primeira Medalha do Mérito 

Industrial. Neste período a entidade teve um posicionamento de defesa da indústria 

brasileira, protegendo da concorrência internacional. Um exemplo foi a campanha 

vitoriosa “American can, Brazilian can not” que a CNI organizou. Se posicionando 

contrária a incentivos para a instalação da indústria americana de folha de flandres, 

                                                           
6 Dois meses depois de Vargas acabar em definitivo seu governo, Euvaldo Lodi sai da presidência da CNI 
depois de 16 anos neste posto, sendo substituído por Augusto Viana Ribeiro dos Santos.   
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American Can no Brasil, em detrimento à falta de incentivos na produção nacional deste 

material, muito utilizado para fabricação de latas para comida em conserva que iria 

integrar a indústria alimentícia brasileira. 

Durante a história da CNI os presidentes da república tiveram apoio e parceria 

com os gestores da entidade. Pois, as lideranças industriais se sagravam para a 

presidência da CNI com projetos políticos semelhantes ao poder executivo. E quando se 

alterava a conjuntura e outro projeto político se tornava hegemônico na sociedade, a 

presidência da CNI também se alterava. Em dois momentos na história da CNI essa 

prática se tornou mais evidente, no afastamento repentino de Euvaldo Lodi depois do 

suicídio de Vargas e com a composição da 1ª, 2ª e 3ª Juntas Administrativas7. Neste 

momento, iremos nos deter na criação das Juntas Administrativas. (ver quadro1) 

 

Quadro 01 - Relação entre presidentes da CNI e presidentes do Brasil 

 

CNI (origem) Mand
ato 

Brasil Man
dato 

Euvaldo Lodi (MG) 1938 
– 1954 

Getúlio 
Vargas 

1930 
- 1954 

Augusto Viana dos Santos 
(BA) 

1954 
– 1956 

Café Filho 1954 
- 1956 

Lídio Lunardi (MG) 1956 
– 1961 

Juscelino 
Kubitschek 

1956 
– 1961 

1ª e 2ª Juntas 
Administrativas 

1961 
– 1962 

Jânio 
Quadros 

1961 

Haroldo Correia 
Cavalcanti (MA) 

1962 
– 1964 

João Goulart 1961 
– 1964 

3ª Junta Administrativa 
1964 

– 1964 
- - 

Edmundo Soares e Silva 
(RJ) 

1964 
– 1968 

Castelo 
Branco 

1964 
- 1967 

Fonte: Elaboração Própria 
 

 

Da mesma forma que Evaldo Lodi foi escolhido por Vargas para assumir a 

presidência da CNI e afastado de seu cargo dois meses depois do suicídio de Getúlio 

Vargas. Augusto Viana foi presidente da entidade, tal qual Café Filho, para realizar a 

                                                           
7 As juntas governamentais ou juntas administrativas ocorrem quando o presidente da CNI é afastado de 
seu cargo, por algum motivo. A Junta Governamental tem o papel de coordenar a entidade, até que uma 
nova eleição ocorra, investigar os casos de irregularidades da gestão afastada e convocar uma nova 
eleição. 
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transição para o novo governo. JK e Lídio Lunardi eram aliados, com visões 

semelhantes sobre o desenvolvimento e industrialização.  Quando o mandato de JK 

termina, mas Lídio Lunardi permanece presidente da CNI com apoio dos industriais, foi 

necessário usar denúncias de irregularidades na administração da CNI, para tirá-lo do 

cargo e formar uma Junta Governamental.  

Em resposta, diversas federações estaduais se mobilizaram entrando com uma 

representação no Ministério do Trabalho e denunciando o ocorrido. Em letras garrafais 

a CNI denunciou que estava “sob a ação da ditadura” e a existência de interesses 

políticos no afastamento do então presidente da CNI.  

A faculdade intervencionista concedida ao Ministro do Trabalho fere 
frontalmente o princípio de liberdade sindical e nem sempre é ditada 
exclusivamente por motivos graves devidamente comprovados e pela 
necessidade transitória de normalização da vida do órgão sindical, 
fundamentando-se, quase sempre, em questões políticas ou dissídios 
internos. (TRIUNVIRATO... 1961, p. 6). 

 

Todavia essas ações só ocorreram após a posse de João Goulart. Ele acatou a 

solicitação dos industriais e constituiu uma nova junta, que organizou o novo processo 

eleitoral. Assim sendo, Haroldo Correia Cavalcanti se tornou presidente da CNI em 

1962 em votação unanime. Este acontecimento se passou em meio a uma conjuntura 

política delicada. Os industriais denunciavam uma “ação da ditadura” quando as bases 

para o golpe militar eram preparadas. O posicionamento da CNI frente à primeira junta 

governamental evidenciou a polarização dos industriais frente ao modelo de 

desenvolvimento. “A radicalização do debate entre nacionalistas e internacionalistas 

trazida para o interior das organizações industriais (...) aprofundou a cisão no sistema 

corporativismo” (LEOPOLDI, 2010, p. 428). 

O governo de João Goulart foi pautado pela intervenção do Estado na economia 

em reformas de base de caráter nacionalista que visavam transformar as estruturas 

fiscais, educacionais, urbanas, eleitorais e agrárias e controle do investimento externo. 

Em uma “carta aberta da Confederação Nacional da Indústria ao Presidente João 

Goulart sobre política industrial” a entidade demonstra seu apoio aos projetos do 

governo. 

A nova linha de orientação vem sendo levada a manter de forma 
qualificada, dela participando todos os setores da vida nacional, em 
uma reformulação de princípios, que envolve toda a coletividade em 
um trabalho que visa restituir a normalidade à vida econômica, 
possibilitando uma situação social, pela qual anseiam os bons 
brasileiros. (CAVALCANTI, 1963, p. 5) 
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Essa carta foi assinada pelo então presidente da CNI, Haroldo Cavalcanti (ver 

anexo B) e demonstrava o grande apoio dado ao governo pela entidade que apoiava o 

plano trienal e diversas medidas tomadas pelo governo para garantir a estabilidade o 

desenvolvimento e a solução dos problemas econômicos que o país vivenciava. Além 

do apoio prestado, o documento externa compromisso da indústria para a garantia 

desses objetivos. A cisão dentro da burguesia interna industrial, potencializada no 

governo de JK e exposta no processo de afastamento de Lídio Lunardi e eleição de 

Haroldo, não se alterou durante o governo de Jango e o apoio empresarial à sua gestão 

não era consenso. A FIESP, um dos maiores parques industriais do país, atuava contra o 

governo enquanto a CNI o apoiava publicamente. Por tanto, quando o golpe militar 

ocorreu em 1964 a CNI seria uma possível opositora. Entretanto, 

A CNI, em nome da indústria nacional, apoiou o movimento militar 
que, em 31 de março de 1964, destituiu João Goulart. Haroldo 
Cavalcanti (que assumira em 26 de outubro de 1962) já havia deixado 
a presidência da entidade uma semana antes do golpe. Em 10 de abril, 
uma junta governativa assumiu, pela terceira vez na história, o 
comando da CNI, declarando que o objetivo da indústria é o de 
colaborar com o patriótico governo do marechal Castelo Branco, para 
que os altos objetivos da revolução de 31 de março sejam plenamente 
alcançados com a retomada do desenvolvimento nacional”. (BUENO, 
2008, p. 207) 

 

A gestão da CNI estava nas mãos de setores da burguesia, que cresceram no 

governo de JK e foram aliados de Goulart, ligados ao desenvolvimento nacional que se 

posicionaram contrários ao golpe. Entretanto a preparação para o golpe militar envolveu 

conquistar e organizar o apoio dos diversos setores da burguesia. E abafar possíveis 

oposições. Haroldo Cavalcanti, então presidente da CNI, "por ter sido defensor dos 

direitos constitucionais do ex-presidente João Goulart, foi posteriormente cassado da 

presidência da CNI, pelos excessos que caracterizaram o regime discricionário da 

época" (BRASIL, 1999), e a terceira Junta Administrativa foi consolidada. Além disso, 

a FIEMA criada por Haroldo em 1956, teve sua Carta Sindical cassada, sendo extinta 

em 1965 e só retomando suas atividades em 1968. Não encontramos em nossa pesquisa 

qualquer outra federação que tenha passado por alguma invalidação, o que nos leva a 

crer que intervenção do Ministério do Trabalho na CNI para cassar a carta da FIEMA 

bem como a destituição de Haroldo de seu cargo foram ações deliberadas por agentes do 
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golpe militar para cercear possíveis oposições empresariais8. 

Quando o golpe militar ocorreu o setor que atuou na defesa de Lídio Lunardi e 

apoiou Haroldo em sua eleição, estava enfraquecido e desarticulado sem hegemonia na 

burguesia interna brasileira. Ao contrário dos empresários favoráveis ao golpe militar 

que articularam o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) em 1959 contra o 

governo de Juscelino Kubitschek e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) 

que iniciou seus trabalhos já em 1961 antes da renúncia de Jânio Quadros. Essas 

entidades, resultantes da união de diversos grupos da burguesia do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, prioritariamente, atuaram no âmbito financeiro, constitucional e 

propagandista. O complexo IPES/IBAD é considerado um dos maiores responsáveis 

pelo golpe.  

A atuação do IPES/IBAD no congresso foi capaz de unificar a UDN (União 

Democrática Nacional), e o PSD (Partido Social Democrático) em uma frente 

suprapartidária denominada “Ação Democrática Parlamentar” que, em outubro de 1961, 

aglutinava aproximadamente 150 dos 409 deputados federais. Assim conseguia barrar 

os interesses do Executivo e aprovar os projetos de interesses do instituto no 

Legislativo, por meio de um forte lobby no congresso. O objetivo era isolar e 

desestabilizar o governo criando um “beco sem saída parlamentar” para Jango com isso 

eles foram capazes de barrar as reformas de base, projeto principal do executivo. 

(DREIFUSS, 2008). Outra atuação importantíssima foi o financiamento das campanhas 

eleitorais que ocorreram em outubro de 1962 para deputados, um terço do senado, 

governos, vereadores e municípios. Apoiando mais de 600 deputados estaduais e 250 

parlamentares nacionais com uma média de R$ 50 mil reais por candidato. O dinheiro 

era arrecadado pelos empresários que participavam do IPES/IBAD e por doações 

internacionais (GORDON, 1977, p. 6). 

O IPES/IBAD investiu fortemente em descontruir a apoio popular de João 

Goulart, sem realizar uma campanha aberta contra seu governo eles atrelaram o 

presidente ao comunismo e criaram o sentimento de insatisfação generalizada com um 

governo que estaria em crise, no descalabro administrativo e levando o país para a 

desordem. Para conseguir esta forte influência na opinião pública o instituto colaborou 

                                                           
8 Vale ressaltar a dificuldade para encontrar documentos que explicitem a relação entre os governos e a 
presidência da CNI, bem como as votações e os afastamentos ocorriam. Da mesma forma, pesquisar a 
relação de Haroldo Cavalcanti e a CNI contra o golpe militar foi dificultada pela escassez de informações. 
Nos documentos da FIEMA e CNI que tivemos acesso, o período de cassação de sua carta não é 
justificado de nenhuma maneira. 
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com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, distribuiu cerca de 2.500.000 livros 

e cartilhas, publicou matérias em jornais e produziu 14 propagandas que foram exibidas 

exaustivamente nos cinemas e na televisão. O IPES chegou a contar com mais de 500 

membros, a grande maioria de empresários que, entre outras coisas, colaboravam 

financeiramente. 125 doadores físicos e 95 empresas, por exemplo, financiaram as 

propagandas do IPES, entre estas as empresas a Light, Cruzeiro do Sul, Listas 

Telefônicas Brasileiras, Indústria de Comércio e Minerais e a Refinaria e Exploração de 

Petróleo União arcavam com mais de 70% das contribuições que chegaram a quatro 

milhões de cruzeiros. 

A FIESP também foi capaz de grande articulação para o golpe militar de 64. Ela 

colaborou realizando uma “mobilização industrial para a produção bélica, com vistas a 

preparar o parque industrial paulista para qualquer emergência futura” (FONTELES, 

2013, p.1). E desenvolveu o Grupo Permanente de Mobilização Industrial (GPMI) junto 

aos setores militares para arrecadar materiais e financiar o golpe militar, além do 

“preparo logístico executado no âmbito da FIESP com vistas ao preparo da Revolução 

de 64 na área de São Paulo” (GRASSI, 1973, p. 9). 

Podemos então observar que os setores da grande burguesia interna, interessados 

em um desenvolvimento democrático e contrários aos interesses do capital 

internacional, não se organizaram enquanto uma fração de classe sendo inclusive 

errônea sua caracterização como burguesia nacional. Pois, é necessária a ação 

organizada e articulada dos setores nacionalistas da burguesia, que existiam, mas não 

enquanto fração de classe. Ao contrário da fração burguesa hegemônica associada aos 

interesses internacionais, que optou por atuar como um “grupo de ligação” com setores 

militares, governo e corporações multinacionais. Assim, a atuação da burguesia interna 

brasileira pode ser entendida como “forças politizadas que fizeram da conquista do 

poder estatal a finalidade de seu planejamento político e sua ação” (DREIFUSS, 2008, 

p. 505) fundamental para a realização do golpe. 

Durante a ditadura militar que se instaurou, os noticiários da época alardeavam o 

“milagre econômico brasileiro”, pois “a ditadura militar buscou legitimar sua 

dominação, perante o conjunto da população, por intermédio do crescimento econômico 

acelerado, o que implicava a aceitação tácita das formas mais evidentes de exploração 

da força de trabalho praticada pela indústria” (VOGEL, 2011 p. 101). Entretanto, a 

dívida externa aumentava extremamente bem como, as desigualdades sociais, censura e 

forte repressão e perseguição política. Enquanto ocorria uma “evidente defasagem entre 
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os índices de crescimento industrial e a evolução dos salários dos trabalhadores” 

(VOGEL, 2011 p. 98).  

Neste período, Edmundo de Macedo Soares estava à frente da presidência da 

CNI, que passou a defender e apoiar a ‘revolução nacional’ junto aos diversos setores 

do empresariado brasileiro. Dimensionados pela histórica dupla articulação 

(desenvolvimento desigual interno e dominação imperialista externa) em uma realidade 

de capitalismo dependente. Sendo “o verdadeiro eixo político da dominação burguesa e 

do controle do Estado pela burguesia” (FERNANDES, 2014, p. 301). A CNI integrou a 

burguesia interna que se uniu às forças financeiras e à burguesia internacional para 

firmar uma ditadura de classe preventiva aproveitando a oportunidade histórica que 

tiveram. 

Nas décadas de 1960 e 1970, estão estabelecidas as bases de uma 
cooperação complexa entre os capitais estrangeiro, estatal e privado 
nacional, chamada de “a tríplice aliança”. Os diferentes parceiros 
participaram desta associação com forças competitivas diferentes, 
cada um controlando setores diferentes. Esta especialização setorial 
entre os diferentes capitais e a expansão do capital estrangeiro, 
estimularam o debate sobre a desnacionalização da indústria brasileira 
no início da década de 1970. (BIRCHAL, 2004 p. 2). 

 

Destarte, durante a ditadura militar as alianças estavam focalizadas em setores 

estatais ou multinacionais, enfocadas em internacionalizar a produção. Entretanto, o 

setor agrário-exportador continuou coexistindo junto à coalizão que se formava com as 

novas elites industriais que buscavam operar este novo modelo econômico focado na 

industrialização e fundamentado na estrutura empresa: estatal, internacional e nacional 

privada, esta aliança só era possível por um jogo de interesses e poderes de cada setor. 

Permitindo que, “na segunda metade dos anos 70 e ao longo da década seguinte as 

empresas de capital estatal e privado nacional se expandem e controlam juntas dois 

terços das vendas das 500 maiores empresas brasileiras” (BIRCHAL, 2004 p. 2). 

Buscando uma maior participação política, a parcela mais liberal do 

empresariado passou a se opor à ditadura militar no governo Geisel, em meio a uma 

conjuntura de fortalecimento da oposição à ditadura. “A princípio, os conflitos eram 

localizados. Logo a seguir, por meio de uma campanha contra a estatização, a crítica se 

torna sistemática, o empresariado começa a agir como uma oposição de fato” (CRUZ, 

1995, p. 11). Inúmeros foram os motivos elencados para determinar a posição do 

empresariado frente à “abertura democrática”, tanto os fatores externos (crise 

internacional e a dívida externa) como as posturas do governo que modificavam a 
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relação entre empresas estrangeiras (produzindo bens duráveis de consumo e 

importando tecnologia). A CNI, por exemplo, expressava-se com “reticências quanto a 

uma abertura total e incondicional da economia ao capital estrangeiro, pelo risco da 

conversão dos industriais em importadores de similares estrangeiros” (FONTES, 2010 

p. 333), demonstrando que “a configuração do empresariado é determinada pelas 

questões com que ele se defronta, não podendo jamais ser tomada como constante e 

prefixada” (CRUZ, 1995, p. 291).  

No governo de Figueiredo, a aliança do empresariado com os setores militares é, 

novamente, consolidada com bases em uma transição política “lenta e gradual”, 

orquestrada por cima e garantindo a manutenção da posição do empresariado na 

sociedade. Com isso,  

Na maior parte do tempo, observou-se uma postura de cooperação por 
parte das principais entidades de classe, como a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), (...) A postura do empresariado de 
adesão aos princípios do neoliberalismo remonta à campanha contra a 
estatização da economia, que se desdobrou entre 1975 e 1985. 
(DINIZ, 2010 p.107).  

 

Como desmonta a postura do presidente da CNI, Mario Garnero, que durante o 

governo Sarney, em 1986, dialogou diretamente com o secretário de Estado americano e 

articulou a visita do presidente Ronald Reagan e o empréstimo ao Brasil de US$ 1 

bilhão e 500 milhões de dólares. Segundo Gamero isto garantiu que a economia 

brasileira se sustentasse até o plano Real, a renegociação da dívida externa, e o Brasil 

passou a ser credor do Fundo Monetário Internacional (NOGUEIRA, 2012). 

A CNI possuía afinidade com medidas liberais que foram aplicadas durante os 

anos 90 como política do governo brasileiro. Mas a adesão aos princípios do 

neoliberalismo não ocorreu conciliando os interesses da CNI em garantir barreiras às 

importações e medidas protecionistas. “A economia brasileira tornou-se mais aberta na 

década de 1990 e a indústria doméstica precisou aprender a lidar com o novo contexto” 

(MANCUSO, 2007 p.34) 
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