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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de pesquisa sobre as teses elaboradas por 

Armando Boito Júnior (2003-2013) acerca da “nova burguesia nacional” nos governos Lula e 

Dilma. Inicialmente será apresentado elementos constitutivos da revisão bibliográfica dos textos 

em que o autor trata do tema. Na segunda parte, os resultados da pesquisa empírica de análise da 

composição acionária das empresas que constituem a “nova burguesia nacional”. Por fim, uma 

argumentação crítica com base nos autores que tratam da financeirização, e no entendimento de 

elementos da formação histórica do país a partir de Caio Prado Júnior.  

 

Palavras-Chave: Armando Boito Junior; Governos Lula e Dilma; Burguesia Nacional; 

Financeirização; Caio Prado Júnior. 

 

Abstract 

The aim of this work is presents a critical analyze Armado Boito Junior’s thesis about the 

development of a new national bourgeoisie during presidential governments of Luiz Inácio Lula 

da Silva (2003 – 2010) and the first mandate of Dilma Roussef (2011 – 2014). First, presents a 

bibliographic review of the author’s writes about the theme. In second, a research about the 

stockholder structure of the representative companies of the new national bourgeoisie. By the end, 

critic questions in basis of authors that treat financialization thematic, and by the understanding 

of questions about the historical formation of Brazil, according Caio Prado Júnior. 

 

Keywords: Armando Boito Júnior. Lula and Dilma’s governments. National bourgeoiosie.  

Financialization. Caio Prado Júnior.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Economista e Mestre em Política Social (UFES). 
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O autor de referência deste trabalho, Armando Boito Júnior, é formado em 

Ciências Sociais com mestrado em Ciência Política, ambos pela Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP) em 1974 e 1976 respectivamente, e doutorado em Sociologia 

pela Universidade de São Paulo (USP) em 1989. Atualmente é professor titular de ciência 

política na UNICAMP, sendo bastante conhecido por suas produções acerca do 

movimento sindical brasileiro. Iniciou nos anos 2000 uma nova agenda de pesquisa, a 

qual fora formalizada a partir dos títulos: "Burguesia interna e bloco no poder no Brasil" 

(2010-) e "Política e classes sociais no capitalismo neoliberal" (2010-2014). Possui 

participação e influência dentro do movimento sindical e de partidos políticos, e busca 

através de sua produção acadêmica não apenas propor debates, em termos de um espaço 

voltado para o âmbito acadêmico e científico, mas, também, com o sentido de vocalizar 

os seus resultados em torno de ações políticas de determinados agentes políticos e 

organizações sociais. 

O tema que o autor se propõe a discutir está associado a dinâmica das classes 

sociais em determinado período histórico de desenvolvimento do capitalismo. Nesse caso, 

a questão gira em torno da classe burguesa no capitalismo, especificamente no Brasil dos 

anos 2000. Sob a influência teórica de Nicos Poulantzas, “Poder político e classes sociais” 

(1977) e “Classes sociais no capitalismo de hoje” (1978), nesses textos faz uso de dois 

conceitos que baseiam a sua análise: bloco no poder e burguesia interna.  

A ideia é de que a partir dos Governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), 

uma fração da classe burguesa, intitulada Grande Burguesia Interna2, teria conquistado 

um maior espaço dentro das posições institucionais do Estado, e nesse sentido, tiveram 

atendidos os seus interesses em termos de política econômica. O objetivo do autor é 

justamente tentar delimitar essa fração de classe, e associá-la as políticas econômicas do 

período e o projeto de desenvolvimento elaborado e encampado politicamente por essa 

fração, que é chamado por neodesenvolvimentismo. 

Em termos da trajetória proposta a ser estudada, pode-se citar sete (7) textos, que 

são os mesmos a serem trabalhados nesse capítulo: 1) A hegemonia neoliberal no governo 

Lula (2003); 2) As relações de classe na nova fase do neoliberalismo no Brasil (2006a); 

3) A burguesia no governo Lula (2006b); 4) Estado e burguesia no capitalismo neoliberal 

                                                           
2 Quando não for referenciada por extenso, essa categoria será apresentada, ao longo do texto, pela sigla 

GBI. 
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(2007); 5) Governos Lula: A nova burguesia nacional no poder (2012); 6) As bases 

políticas do neodesenvolvimentismo (2012); 7) Classes sociais, neodesenvolvimentismo 

e política externa (2013).3  

 

 

Primeiro Governo Lula: a hegemonia do capital financeiro 

 

O primeiro texto a ser analisado tem o nome “A hegemonia neoliberal no governo 

Lula”, e foi lançado no ano de 2003. O título expressa a opinião do autor e de muitos 

outros intelectuais que naquele momento tinham simpatia ou até mesmo eram militantes 

do Partido dos Trabalhadores (PT). A opinião desses estudiosos, representada em certa 

medida no texto, direciona-se em relação à desilusão com algumas decisões tomadas, 

desde as eleições de 2002, e os rumos que o novo governo estava seguindo. 

O problema que o autor coloca corresponde à nova conjuntura política que se abria 

assim como as dificuldades que a esquerda e o campo progressista então sofriam. O 

governo Lula era identificado juntamente com a promoção da manutenção e 

aprofundamento de uma série de políticas econômicas associadas à chamada “herança 

neoliberal”. Como reflexo dessa ação, estaria o próprio apoio ao governo por parte dos 

banqueiros, investidores do mercado financeiro e da própria imprensa. O objetivo daquele 

texto, localiza-se, portanto, nas razões as quais o novo governo aderiu aos principais eixos 

do neoliberalismo. Nas palavras do próprio autor, consiste em: “focalizar algumas das 

condições políticas e sociais que estão viabilizando a política continuísta de Lula” (Boito 

Júnior, 2003, p. 3). 

Essas discussões são fundamentadas, principalmente, na própria identificação de 

alguns setores sociais com o neoliberalismo. Destaca-se, por exemplo, a classe média e 

parte do campo político operário e popular. Aqui, não é considerada a própria burguesia, 

mesmo que esse modelo atenda prioritariamente ao que chama por grande burguesia 

brasileira (GBB), e “principalmente o seu setor bancário, o capital imperialista, 

particularmente o capital financeiro internacional” (Boito Júnior, 2003, p. 6).4 

                                                           
3Mais informações sobre os textos e a trajetória, ver o curriculum do autor disponível na plataforma lattes 

e também no portal da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). Os links de 

acesso estão referenciados ao final deste texto. 
4 “Como já indicamos, o bloco no poder neoliberal organiza a hegemonia do conjunto da grande burguesia 

brasileira e do capital imperialista, mas prioriza, dentro desse campo, os interesses da fração bancária da 

grande burguesia brasileira e do capital financeiro internacional” (Boito Júnior, 2003, p. 12). 
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O autor aponta algumas questões iniciais que servirão de base para esse trabalho 

que são: (1) a existência de um arranjo de sustentação política de um determinado governo 

a partir de frações de determinadas classes sociais; (2) a relação entre a política econômica 

e a fração de classe beneficiária das ações, nesse sentido, a GBB. No tocante, salienta 

uma questão que será recorrente nos demais artigos feitos por ele: a separação entre o 

setor bancário e industrial, e o setor nacional e internacional, como forma de justificar a 

existência, e o suposto antagonismo, das frações da classe burguesa. As principais 

contribuições do primeiro texto são o aparecimento das categorias que serão 

desenvolvidas à medida que a pesquisa vai avançando, a sua posição frente ao momento 

do governo Lula, isto é, quando identifica o capital financeiro como fração hegemônica 

inconteste no bloco no poder, e quando aborda os aspectos de continuidade da política 

econômica e a base de sustentação política e social que o neoliberalismo mantém. 

O segundo texto tem o título “As relações de classe na nova fase do neoliberalismo 

no Brasil” (2006a). Neste, torna-se nítida a evolução em termos do objetivo do autor, que 

agora tratará de encontrar aspectos explicativos acerca do comportamento das classes 

sociais durante o governo Lula, no sentido político. Além disso, procura-se, também, 

introduzir a ideia de que esse governo teria iniciado uma nova fase do neoliberalismo no 

Brasil, ocorrida de forma diferenciada em comparação com a dos anos da década de 1990. 

Esse estudo continua sendo, portanto, sobre as questões que se referem às frações de 

classe e nas relações de poder no modelo capitalista neoliberal mesmo que com uma 

inflexão em relação ao texto de 2003, que, por exemplo, aparece já na primeira página: 

Nas discussões recentes sobre o governo Lula, tem havido muita 

insistência na ideia segundo a qual o novo governo manteve a mesma 

política econômica herdada de Fernando Henrique Cardoso. Tal 

insistência tem obscurecido o fato de que o neoliberalismo brasileiro 

entrou numa nova fase, que corresponde a importantes ajustes nas 

relações de classe e de poder típicas do conjunto do período neoliberal 

(Boito Júnior, 2006a, p. 1). 

 

O autor mostra algumas ideias para que o leitor conheça os aspectos inseridos nas 

relações de classe no conjunto do período neoliberal e das novidades da fase atual para 

os movimentos democráticos e populares. Assim, a tentativa é de fazer com que seus 

interlocutores pensem em estratégias políticas adequadas para o período. 

Retomando a discussão sobre as frações de classe, mais precisamente, em relação 

à burguesia e o bloco no poder, o autor continua a mencionar sobre a hegemonia do 

chamado Grande Capital Financeiro. Isso é feito, a partir da associação entre a essência 
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da política econômica e os beneficiários de sua execução. Porém, introduz que essa fração 

não é a única dentro do bloco no poder, pois ela se encontra permanentemente 

“articulando e subordinando os interesses das demais frações burguesas aos interesses das 

finanças” (Boito Júnior, 2006a, p. 2)5. 

Pela primeira vez o autor aponta que a hegemonia de uma fração burguesa, o 

capital financeiro, estaria condicionada à articulação, ou à subordinação das outras 

frações burguesas. Movimento esse iniciado com uma nova política econômica e uma 

nova organização do bloco no poder a partir de 1999, no segundo mandato de Fernando 

Henrique Cardoso (1999-2002). O ocorrido fora resultado da pressão da GBI, em 

especial, pelos aspectos da conjuntura econômica do período.  

A partir do exposto, estaria configurado um novo arranjo do bloco no poder, 

consistindo em maior unidade em torno do neoliberalismo, tanto por parte do Capital 

Financeiro, quanto por parte da GBI, o qual promoveu maior integração e moderação dos 

conflitos existentes entre as duas frações.  

Identificam-se três (3) questões importantes que são construtos de uma política 

neoliberal: 1) a desregulamentação do trabalho e das políticas sociais; 2) as privatizações; 

3) as prioridades da fração hegemônica. E é justamente na terceira questão apontada que 

se encontram as possíveis divergências e as principais mudanças no bloco no poder a 

partir de 1999. 

Outra novidade deste texto, em relação ao de 2003, é a posição da Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) enquanto principal organismo corporativo do 

chamado Grande Capital Industrial. Devido as relações complexas e as oscilações 

políticas dessa fração em relação ao neoliberalismo, entende-se que a grande burguesia 

industrial teria a atitude de apoiar, de maneira mais permanente, a política social, mas não 

a política econômica do neoliberalismo (Boito Júnior, 2006a). 

A candidatura de Lula, no sentido das suas relações com a classe burguesa e o 

bloco no poder, buscou o que o autor chama de “um meio termo”, ou seja, propiciar um 

espaço “mais confortável” para a indústria no modelo neoliberal6. Movimento esse 

                                                           
5 Em outros textos, o autor complementa esse pensamento à medida que analisa alguns fatos que ocorreram 

durante os anos 1990 e até o início do segundo mandato FHC, constatando uma dicotomia entre os 

representantes do grande capital industrial – chamados de neoliberais moderados – e do grande capital 

bancário – neoliberais extremados. E, no governo Lula, uma aproximação desses setores, em especial, a 

partir da retórica da produção em contraposição a especulação. 
6 “Todos esses pontos visavam introduzir uma cunha no interior do bloco no poder, mostrando a grande 

burguesia industrial interna que ela tinha porque apoiar a candidatura Lula” (Boito Júnior, 2006a, p. 6). 
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representado pela nova política para a indústria de exportação, a chamada política de 

“caça aos dólares”. Assim, o setor agrícola, a indústria de mineração, papel/celulose, 

alimentos, começariam a ter uma posição melhor dentro do bloco no poder diante ao 

capital financeiro, pois esse último “quer que o Brasil obtenha divisas para continuar 

pagando os juros da dívida pública” (Boito Júnior, 2006a, p. 8). De forma a ser possível 

de apresentar essa questão pelo fato que  

Temos, hoje, uma aliança entre, de um lado, um setor politicamente 

subordinado, integrado pela burguesia industrial voltada para 

exportação e pela monocultura de exportação e de outro um setor 

politicamente hegemônico integrado pelo grande capital financeiro 

interno e externo (Boito Júnior, 2006a, p. 9). 

 

Encerrando a série de textos que abordam o período do primeiro governo Lula 

(2003-2006), o artigo que tem por título “A burguesia no Governo Lula” (2006b), 

apresenta posições mais definidas, e um maior aperfeiçoamento das categorias e conceitos 

que dão base para sua argumentação.  

O artigo se inicia com o destaque da demonstração de preocupação por partedo 

autor sobre a maneira com que outras análises vêm sendo desenvolvidas sobre o objeto 

que é também seu tema de pesquisa. Neste ponto, o enfoque dar-se-á no debate sobre as 

relações da burguesia com o governo Lula, especificamente, nas relações diferenciadas 

do governo com as frações da burguesia brasileira e internacional. Isso posto, novamente 

dá atenção a identificação de quais interesses de uma ou outra fração são priorizados, ou 

não, pela política econômica governamental. A hipótese do artigo relaciona–se à ideia de 

que o governo Lula “alterou a relação do Estado brasileiro com a burguesia ao melhorar 

a posição da grande burguesia interna industrial e agrária no interior do bloco no poder” 

(Boito Júnior, 2006b, p. 238).  

A partir do trecho salientado anteriormente, pode-se indicar uma diferença de 

concepção acerca das posições das frações da burguesia no interior do bloco no poder em 

relação aos dois textos anteriores. No texto de 2003 o autor aponta para uma inconteste 

hegemonia do Capital Financeiro, e no texto de 2006a volta sua análise para a busca da 

Grande Burguesia Interna, ou industrial, por uma melhor posição dentro do bloco no 

poder. Agora, o autor define que o governo Lula foi o responsável pela melhoria dessa 

posição, e essa argumentação seria legítima a partir da política econômica, em especial, 

a política voltada para a exportação, já mencionada nos textos de 2003 e 2006a. 
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Após alguns pontos da introdução, Boito Júnior dá centralidade para uma breve 

explicação dos conceitos de bloco no poder e frações burguesas. O Bloco no poder está 

relacionado a uma unidade contraditória entre as frações burguesas, conforme 

apresentado no texto anterior (2006a), em que a grande burguesia industrial e o grande 

capital financeiro buscam uma maior articulação ou redução de suas diferenças políticas. 

O autor explica que essa unidade é contraditória, pois os capitalistas  

[...] estão distribuídos, de acordo com a posição particular que ocupam 

no processo de produção num momento e num país determinados, em 

setores economicamente diferenciados que poderão se constituir em 

frações de classe perseguindo interesses específicos (Boito Júnior, 

2006b, p. 240). 

 

Aponta para três (3) elementos que seriam potenciais no sentido da divisão da 

classe burguesa em frações: 1) as fases do ciclo de reprodução do capital (divisão entre 

capital dinheiro, produtivo, comercial); 2) o tamanho (grande, médio, capital 

monopolista); 3) as relações da empresa com a economia internacional e a origem do 

capital. O primeiro e o terceiro ponto são fundamentais para este trabalho, pois consistem 

nos objetivos da análise que é proposta (sobre a divisão entre setores e a origem do capital 

das grandes empresas). Dentro da estrutura de Estado, ou do bloco no poder, pode-se 

visualizar uma dominação de classe e a hegemonia que exerce uma fração dessa classe. 

É dessa forma que se estrutura os “interesses gerais da burguesia priorizando, ao mesmo 

tempo, os interesses específicos de uma determinada fração burguesa frente aos interesses 

das demais frações” (Boito Júnior, 2006b, p. 240). 

Como já dito, a política social e de trabalho neoliberal é de consenso entre as 

frações da burguesia. As privatizações foram favoráveis a diversos grupos da Grande 

Burguesia (interna ou internacional). Por fim, é na política de abertura comercial e de 

desregulamentação financeira em que se encontraria o centro dos conflitos, e isso se daria 

pois “o setor industrial, setor importante do grande capital, teve seus interesses 

negligenciados ou preteridos em proveito do grande capital financeiro nacional e 

internacional” (Boito Júnior, 2006b, p. 242). O autor reitera a separação entre o setor 

industrial e o grande capital financeiro7 acerca dos interesses da política econômica. Pela 

primeira vez, começa a nomear quais seriam os representantes de cada uma das frações 

ou setores da burguesia. Explana que o grande capital financeiro consistir-se-ia nos 

                                                           
7 Não somente nos interesses mas também na composição das frações da burguesia: “No Brasil, grandes 

bancos e grandes grupos industriais mantém-se relativamente separados [...]” (Boito Júnior, 2006b, p. 243). 
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grandes bancos comerciais nacionais ou estrangeiros como o Bradesco, o Itaú, o 

Unibanco, o Santander, o HSBC, o Bank Boston. Outros membros dessa fração seriam 

os bancos estrangeiros e comerciais sem redes de agências no Brasil. Mas estes possuem 

investimentos e participação em fundos de pensão nacionais e internacionais. 

Retomando a centralidade, inicialmente dada à novidade propiciada pelo governo 

Lula, no terreno das acomodações das frações no bloco no poder, a principal diferença 

deste período em relação ao anterior, de acordo com o autor, é que neste teria ocorrido a 

“promoção de uma operação política complexa que consistiu em possibilitar a ascensão 

política da grande burguesia interna industrial e agrária voltada para o comércio de 

exportação” (Boito Júnior, 2006b, p. 247). De forma repetitiva, o autor descreve a 

diferenciação entre a grande burguesia interna industrial e agrária e as finanças.  

No tocante, o autor salienta, repetidamente, o papel central da FIESP e da sua 

associação com algumas organizações de trabalhadores, como a CUT, em oposição a 

política econômica do governo FHC (1994-2002). Após isso, o autor mostra-nos três (3) 

fatores que poderiam ser destacados para a ocorrência de tal mudança: 1) a pressão da 

grande burguesia industrial – a FIESP; 2) a pressão convergente, neste sentido por parte 

dos sindicatos; 3) a eleição de Lula em 2002. 

Aponta que se trata de uma vitória parcial da GBI, pois ela permaneceu como 

secundária dentro da dinâmica do bloco no poder e, em contraposição ao capital 

financeiro, “o governo Lula ofereceu a ela uma posição bem mais confortável na 

economia nacional” (Boito Júnior, 2006b, p. 250), dando referência destacada ao 

comportamento da FIESP a partir de 2004 com a eleição de Paulo Skaf8. 

Mais uma vez, o autor enfatiza os integrantes da chamada Grande Burguesia 

Industrial Interna, isto é, os setores que processam recursos primários como as empresas 

de minério, papel e celulose, produtos alimentícios. Além disso, também, indica a sua 

aproximação com a tese da desindustrialização9 na América Latina, e em especial no 

Brasil, fenômeno que estaria se acentuando a partir dos anos 1990, e que proporcionou 

                                                           
8 As questões que envolvem a eleição de Paulo Skaf e o comportamento da FIESP com o governo Lula 

ficam mais evidentes no texto A nova burguesia no governo lula (2012). O autor também aponta para uma 

fração em termos da burguesia industrial interna que não teria uma posição tão próxima com o governo 

Lula. Este setor estaria concentrado no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) e no Instituto 

de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (IEDI).  
9 Embora não se constitua objetivo deste trabalho, há grande controvérsia sobre os fenômenos da 

desindustrialização e/ou da reprimarização da economia brasileira. 
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alterações nos próprios arranjos produtivos e na inserção internacional das empresas que 

compõem essa fração burguesa.  

A amenização para tal situação é explicada pela política de exportação 

denominada novamente de “caça aos dólares” que supostamente “atende aos interesses 

do grande capital nacional e estrangeiro vinculado à agroindústria, à extração mineral e 

aos produtos industriais de baixa densidade tecnológica” (Boito Júnior, 2006b, p. 252). 

Assim como no já referido texto “2006a”, destacam-se algumas empresas que 

seriam componentes da grande burguesia brasileira, inseridas no setor financeiro e no 

setor industrial. Isso é feito a partir de um quadro que contém as vinte empresas que 

demonstraram os maiores lucros do primeiro trimestre de 2005. As empresas listadas são: 

Vale do Rio Doce, Bradesco, Banco Itaú, Usiminas, Companhia Siderúrgica Nacional 

(CSN), Gerdau, Itaú/SA, Companhia Siderúrgica Tubarão (CST), TELESP, Unibanco, 

Banespa, Gerdau Metalúrgica, Telemar, Aracruz, Copesul, Acesita, Tractebel, CPFL 

Energia, Votorantim, Ambev10. Ao indicar cinco (5) que fazem parte do setor financeiro, 

sete (7) do setor de siderurgia e metalurgia, duas (2) do setor de telecomunicações, duas 

(2) do setor de papel e celulose, uma (1) da indústria química, duas (2) do setor de energia 

elétrica e uma (1) do setor de alimentos e bebidas, expõem a importância das empresas 

do setor exportador – siderúrgicas, papel/celulose – e do setor financeiro, através de um 

“indicador de importância da política de exportação do Governo para esse setor da 

burguesia” (Boito Júnior, 2006b, p. 253). 

Seguindo as novidades que compreendem esse texto, o autor introduz também a 

importância dos policymakers11na identificação das frações hegemônicas no bloco no 

poder. Assim como fez no texto anteriormente mencionado (2006a), salienta sobre a 

suposta existência de uma ala “neoliberal moderada” e outra, “extremada”, durante o 

governo FHC. Identifica também que no governo Lula, entre os anos 2004 e 2005, existia 

certa tensão entre o Ministério da Fazenda e o Banco Central em relação ao Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Isso ocorreu nas figuras de 

seus dirigentes, os quais seriam reflexos da luta entre as frações burguesas em que se 

observaria o “BNDES agindo como representante da grande burguesia industrial interna 

                                                           
10 (Boito Júnior, 2006b, p. 252-253). 
11 O termo policymakers (em tradução literal aquele que faz a política) se refere as pessoas, ou agentes 

econômicos, que tem por função a determinação e a execução de determinada política. No caso referido, 

seria em relação à política econômica 
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e da declinante burguesia nacional de Estado e o Banco Central, por sua vez, como 

representante do grande capital financeiro” (Boito Júnior, 2006b, p. 255). 

Nas conclusões deste texto, outras questões interessantes são levantadas pelo 

autor. Uma dessas é a preocupação com a nova conjuntura e os desafios que são 

desencadeados para a esquerda e o movimento operário-popular (preocupação essa que 

já havia aparecido no texto inaugural de 2003). 

Ainda adverte que o governo Lula estava de fato comprometido com o grande 

capital e que “quem ascendeu politicamente sob esse governo foi a grande burguesia 

industrial e agrária” (Boito Júnior, 2006b, p. 260). Ao fazer isso, confirma a inflexão 

incisiva em relação aos outros textos quando primeiramente referia-se apenas a uma 

hegemonia do capital financeiro e depois, apontava para essa nova acomodação da grande 

burguesia industrial no bloco no poder. A principal questão apresentada nessa seção do 

texto é que pela primeira vez o autor aponta para a questão do desenvolvimentismo neste 

período. Além disso, manifesta que nesta nova fase, iniciada a partir do 2º mandato de 

FHC e acentuada no primeiro governo Lula, é possível falar em um projeto de 

desenvolvimento que se encontraria mais próximo do que se considera por liberal-

desenvolvimentismo e que mais à frente receberá o nome de neodesenvolvimentismo. 

 

 

Neodesenvolvimentismo e o Bloco no Poder: a grande burguesia interna e a 

burguesia compradora 

 

Ao que corresponde ao período específico do segundo governo Lula, o texto 

“Estado e Burguesia no Capitalismo neoliberal” (2007), apresenta novidades em relação 

às assertivas do autor, assim como aspectos de maturidade e solidez nos argumentos 

apresentados. 

Inicialmente evidencia que o tema de estudo sobre as classes proprietárias teve 

bastante repercussão no Brasil, com destaque entre os anos de 1930 e 1964 até meados 

da década de 1980. E naquela época, de acordo com o próprio Armando Boito Júnior,  

[...] o debate sobre a burguesia industrial concentrou-se na questão de 

averiguar se existia no Brasil, uma burguesia nacional com interesse em 

participar de uma ampla frente de classes por um desenvolvimento 

nacional autônomo (Boito Júnior, 2007, p. 57). 

 

Ademais, destaca a importância do Marxismo como influência para esses estudos 

e o esquecimento deste tema e dessas pesquisas durante quase duas décadas. É neste 
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sentido que o autor se apresenta com o objetivo de retomar essas pesquisas a partir deste 

mesmo referencial teórico (Boito Júnior, 2007, p. 58). Ao introduzir seu objeto de estudo, 

apresenta três pontos que serão norteadores de todo o texto.  

O primeiro é a apresentação da representação do empresariado como banqueiros, 

industriais, fazendeiros e comerciantes, e que no conjunto fariam parte, como integrantes, 

da classe capitalista. Em seguida, o Estado, que pode ser entendido para o autor como 

uma “entidade moldada, pelas suas instituições e pelo uso pessoal que as ocupa, para 

seguir aos interesses fundamentais dessa classe social” (Boito Júnior, 2007, p. 58). Esse 

ponto é importante, pois destaca que o sentido da política de Estado seguirá o interesse 

de classe daqueles que ocupam as posições institucionais, ou que possuem influência 

significativa neste âmbito. 

Por último, a respeito do Bloco no Poder, define duas questões fundamentais que, 

em sua opinião, devem orientar o pesquisador nessa temática. Do ponto de vista do 

entendimento do conceito, define-o como a forma de se pensar a classe burguesa enquanto 

a unidade (a classe social). Mas isso se daria diante de um espaço do diverso, aferindo a 

existência de frações de classe, como ocorre, a partir dessa diversidade, as relações das 

frações de classe com o Estado e o restante da sociedade. Ao que tange as questões que 

se referem ao conceito, à primeira é justamente detectar as frações de classe que tem 

algum destaque perante as outras em uma dada conjuntura. Ou seja, se ater a busca sobre 

“[...] os interesses econômicos setoriais burgueses que ensejam, diante da política de 

Estado, a formação de grupos diferenciados que perseguem, no processo político, 

objetivos próprios”(Boito Júnior, 2007, p. 58-59). 

A segunda é localizar os interesses de qual fração de classe que está sendo 

priorizada pela política econômica do estado em determinada conjuntura. Além disso, 

objetiva-se saber a relação entre a política econômica e a fração de classe dominante no 

âmbito do bloco no poder, e sua repercussão na dinâmica do sistema partidário brasileiro. 

Uma novidade que aparece logo na introdução do texto é a apresentação de uma 

nova categoria, que não havia sido demonstrada nos artigos anteriores. Além do bloco no 

poder, é introduzido o conceito de Burguesia Interna, também elaborado por Nicos 

Poulantzas, tendo importância no que se refere aos objetivos dessa agenda de pesquisa 

“para entender boa parte do que ocorre hoje com a burguesia brasileira nas suas relações 

com o Estado e com o capitalismo internacional” (Boito Júnior, 2007, p. 60). O referido 

conceito serve para o autor indicar que tem críticas às posições de alguns autores 
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marxistas, os quais afirmam que o processo de mundialização extinguiu as burguesias da 

periferia, e que aquilo que de fato ocorreria nesses países, é um conflito entre o que se 

chama por burguesia compradora e a burguesia interna. 

Nesse texto, o autor volta-se para duas hipóteses de trabalho que são: 1) a 

existência de uma hegemonia, exercida pelo grande capital financeiro junto dos grandes 

bancos brasileiros (que funcionariam como burguesia compradora no âmbito do bloco no 

poder); 2) o governo Lula, mesmo que sem romper com essa hegemonia, promoveu a 

ascensão política da grande burguesia brasileira no interior do bloco no poder.  

Assim como nos outros textos, expõe uma perspectiva histórica do bloco no poder 

no chamado período neoliberal. A novidade surge diante da ideia de que ocorreu uma 

alteração na composição da classe burguesa nos anos das décadas de 1980 e 1990. Ou 

seja, ocorreu concomitantemente com o surgimento de uma nova burguesia de serviços e 

a redução de um setor que até então funcionaria como uma burguesia nacional de Estado.  

A novidade do governo Lula em relação aos governos anteriores seria a de que 

este “promoveu a apuração política complexa que consistiu em possibilitar a ascensão 

política da grande burguesia interna industrial e do agronegócio” (Boito Júnior, 2007, p. 

64). 

Outra questão destacada por Armando Boito Júnior são as mudanças no setor 

industrial, as quais seriam aquelas que compõem agora a grande burguesia industrial. 

Reafirma que essa fração seria representada, particularmente, pelas grandes empresas que 

“processam recursos naturais, minérios, papel e celulose, do setor de gêneros alimentícios 

e etc” (Boito Júnior, 2007, p. 66). Tal processo consolidaria uma vitória parcial da grande 

burguesia industrial interna e do agronegócio, configurando esses setores como os 

componentes do que seria a força secundária no bloco no poder. 

Portanto, o que ocorre é uma ascensão política de uma fração da burguesia sem a 

conquista da hegemonia no bloco no poder. Por isso, a pergunta da penúltima seção do 

texto é colocada pelo autor da seguinte forma: 

Por que então, apesar do estímulo governamental ao setor exportador e 

da alta lucratividade que esse setor está apresentando, entendemos que 

o grande capital financeiro nacional e internacional permanece 

hegemônico no interior do bloco no poder no governo Lula? A resposta 

é a seguinte: Porque esse governo estimula a produção, mas no interior 

dos limites permitidos pelos interesses fundamentais do Grande Capital 

Financeiro (Boito Júnior, 2007, p. 67). 

 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
“Nova Burguesia Nacional” nos Governos Lula e Dilma? Uma crítica às teses de Armando 

Boito Júnior (2003-2013) 
 

 

13 

Neste trecho, coloca novamente a questão em torno do conflito entre um setor 

vinculado a produção e outro as finanças, acrescentando, logo em seguida, a problemática 

em relação a produção para a exportação em contraposição ao mercado interno. 

Na última seção, o autor levanta um ponto importante, que volta a aparecer nos 

textos seguintes, e que consiste no reflexo das disputas em torno do bloco no poder no 

sistema político brasileiro. Indica que o Ministério da Fazenda e o Banco Central são “os 

locais privilegiados nesse esquema de concentração do poder em benefício da fração 

hegemônica” (Boito Júnior, 2007, p. 68). Quando comparado ao primeiro governo Lula, 

o Ministério da Fazenda apresentaria uma mudança de orientação da política econômica, 

tendo significado, em especial, a posição do Ministro Guido Mantega e também da 

elaboração do chamado Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. E que por isso, 

tratar-se-ia: 

[...] de uma inversão em relação ao conjunto do período FHC quando o 

ministério mais importante permaneceu sob controle de um economista 

ortodoxo, restando aos neodesenvolvimentistas o secundário ministério 

do desenvolvimento (Boito Júnior, 2007, p. 69). 

 

Aqui aparece, pela primeira vez, o termo neodesenvolvimentismo, que já havia 

sido chamado no texto de 2006(b) por liberal-desenvolvimentismo. O curioso de tal 

apontamento é que, simultaneamente a este período, muitos economistas associavam o 

segundo governo Lula com as premissas que representam o termo. 

No sentido dos conflitos do bloco no poder e de seus reflexos no sistema político 

partidário brasileiro, o autor aborda a existência de uma dicotomia entre o Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB) e o Partido dos Trabalhadores (PT). O primeiro 

seria a “vanguarda eleitoral do neoliberalismo no Brasil, representante do grande capital 

financeiro internacional e dos interesses dos empresários e banqueiros brasileiros 

estritamente ligados a esse capital” (Boito Júnior, 2007, p. 69)12. Já o PT, mesmo com 

toda a sua história e identificação com o movimento operário e popular, “vem realizando 

um movimento em direção a grande burguesia interna” (Boito Júnior, 2007, p. 69). Dessa 

forma, a disputa que existe em torno da hegemonia no bloco no poder, extravasa para o 

plano político partidário. E, esse bloco pode, ainda, ser dividido em três (3) frações: 1) a 

hegemônica representada pelo grande capital financeiro; 2) a intermediária, representada 

                                                           
12 E que, portanto, seu movimento de oposição seria “uma ação do partido do capital financeiro contra um 

governo que promove os interesses da grande burguesia interna industrial e do agronegócio” (BOITO 

JÚNIOR, 2007, p. 70). 
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pela grande burguesia interna industrial e o agronegócio; 3) a marginalizada, representada 

pelas pequenas e médias empresas. 

O artigo seguinte, “governos Lula: a nova burguesia nacional no poder” (2012a), 

inicia a fase que consiste nos últimos textos de uma série de escritos que o autor produziu 

no período que compreende os anos de 2003 a 2013.  Por isso, parece ser o mais definido 

em termos tanto teóricos quanto, e principalmente, históricos. Dentro da temática de 

pesquisa que permeou o pensamento do autor no período, este texto apresenta algumas 

das principais conclusões alcançadas ao longo dessa trajetória de discussão. 

A tese a qual se apoia o artigo pode ser encontrada no primeiro parágrafo do texto 

quando diz que “assistimos, no Brasil da década de 2000, à ascensão política de uma nova 

burguesia nacional no interior do bloco no poder vigente no Estado brasileiro” (Boito 

Júnior, 2012a, p. 67).A partir deste trecho, podem-se colocar duas questões importantes. 

Primeiro, quem faz parte dessa nova burguesia nacional? Segundo, ocorreu uma ascensão, 

ou seja, um descenso de alguma outra fração da burguesia? 

Pela primeira indagação, pode-se destrinchá-la em outras duas. Inicialmente que 

essa nova burguesia nacional não se trata da chamada velha burguesia nacional que 

supostamente existiu entre os anos 1930 a 1964. Trata-se, e daí se extrai a segunda 

questão, "de uma nova burguesia nacional, uma fração da classe burguesa a qual se aplica 

sob medida o conceito de burguesia interna elaborado por Poulantzas (1978)" (Boito 

Júnior, 2012a, p. 67). Neste ponto, o autor novamente reafirma que trabalha com a 

perspectiva de frações de classe, focando-se para o entendimento da classe burguesa, que 

é o objeto de sua pesquisa, direcionando a análise para a categoria burguesia interna. Essa, 

conforme sua perspectiva, ocuparia uma posição intermediária entre o que se chama 

“antiga burguesia nacional” e a “velha burguesia compradora”, buscando “ao mesmo 

tempo associar-se ao capital imperialista e limitar sua expansão no interior do país" (Boito 

Júnior, 2012a, p. 68). 

De acordo com o autor, a grande burguesia interna nunca esteve fora do bloco no 

poder. O que ocorre é que, no período em que ele escreve, ela teria melhorado a sua 

posição no interior do Bloco no Poder. Aponta, ainda, o ano de 2002, com a eleição de 

Lula, o marco inaugural desse processo e, de forma mais evidente, o ano de 2006, a partir 

do 2º mandato, com a adoção de uma política econômica chamada de 

neodesenvolvimentista. 
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Neste sentido, são apresentados os dois objetivos do texto: 1) estabelecer com 

precisão quais são os segmentos econômicos organizados como frações da classe 

burguesa; 2) Comparar as medidas de governo que compõem a política econômica do 

Estado. Para os fins a que este texto se propõem será dado maior foco ao 1º objetivo do 

autor referência. 

Partindo do entendimento que existem duas frações da grande burguesia, o autor 

salienta que tanto a GBI, quanto a GBC - associada ao capital financeiro internacional - 

compõe o chamado "mundo do grande capital". Ambas revezariam no âmbito do bloco 

no poder, "não promovendo alterações de fundo na política econômica e social e sem 

provocarem rupturas institucionais no Estado ou no regime político" (Boito Júnior, 2012a, 

p. 74).  

O autor explora uma questão relacionada ao que distinguiria uma burguesia da 

outra. Isso é posto para o leitor no sentido de que, a partir deste entendimento inicial, 

haveria condições para que uma pesquisa nestes termos e referenciais, seja possível. A 

principal distinção levantada encontra-se nos limites referentes ao imperialismo13. Ou 

seja, enquanto a GBC é voltada ao interesse de uma expansão sem limites do 

imperialismo, em termos da economia brasileira, a GBI, embora também se associe a este, 

tem como interesse colocar limites a essa expansão, no sentido de preservar e ampliar 

suas posições no espaço econômico interno e externo. A inexistência desses limites, em 

termos históricos, poderia ser encontrada através das políticas neoliberais, principalmente 

nos anos 1990, novamente reiterando o argumento de que a GBI apoiaria a política social 

nessa perspectiva, mas não toda a política econômica neoliberal. 

O autor aponta que a GBI teria duas contradições, uma principal e outra 

secundária. A principal estaria na relação entre a GBI e o CFI, no espaço econômico 

interno e externo. Ou seja, "a grande burguesia interna teme ser engolida ou destruída 

pelos grandes grupos econômicos estrangeiros" (Boito Júnior, 2012a, p. 77). 

As contradições secundárias podem ser entendidas no sentido da composição da 

GBI estar entre um "setor produtivo" e um "setor bancário", um setor voltado para as 

demandas do "mercado interno" em contraposição ao "setor exportador". Logo, a GBI 

teria 2 adversários: 1) no bloco no poder, a GBC; 2) no cenário econômico interno e 

externo, o CFI. Para finalizar este ponto, são apresentadas as definições dos setores 

econômicos que comporiam essas frações.  

                                                           
13 O autor não faz nenhuma definição ou indica com alguma precisão o seu entendimento acerca do termo. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
“Nova Burguesia Nacional” nos Governos Lula e Dilma? Uma crítica às teses de Armando 

Boito Júnior (2003-2013) 
 

 

16 

O autor indica que a GBI comportaria as empresas voltadas para o setor industrial 

(em especial dado o papel da FIESP), bancos (embora adiante faça ressalvas a esse setor 

no conjunto da GBI), agronegócio e construção civil. O CFI comportaria os 

"conglomerados que unificam indústrias, bancos, serviços, sob o comando das finanças" 

(Boito Júnior, 2012a, p. 75)14. A GBC seria composta pelos grupos financeiros nacionais, 

empresas nacionais associadas à estrangeiras, empresas de importação e o próprio capital 

estrangeiro. 

Em seguida compara as medidas de governo que compõem a política econômica 

do Estado. Como este ponto não se trata do objetivo central deste trabalho, serão descritas 

apenas breves análises que o autor explora na tentativa de conectar com oobjetivo de 

fato.Uma atenção especial é dada aos aspectos históricos e a atuação, e natureza, da GBI. 

Em quesitos históricos, Armando Boito Júnior procura fazer uma distinção clara 

entre os mandatos de governo FHC (1994-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), 

especialmente em termos da política econômica e da atuação da GBI. 

O autor mostra que durante os anos 1990, as políticas neoliberais executadas pelo 

Estado podem dar uma característica aos mandatos de FHC como "governos que 

priorizaram o interesse da grande burguesia compradora e do capital financeiro" (Boito 

Júnior, 2012a, p. 78). Exemplos de políticas que favoreciam essas frações seriam as de 

abertura comercial, com a redução de alíquotas de importação15, tendo como principal 

indicador de referência para essa questão os saldos da Balança Comercial no período, e 

as privatizações. Essas ações geravam um "aumento da insatisfação em setores do 

movimento popular" (Boito Júnior, 2012a, p. 78). Além disso, "provocara insatisfação e 

protesto em setores da burguesia brasileira, como era o caso da grande burguesia 

industrial acossada pela suspensão do protecionismo ao mercado interno" (Boito Júnior, 

2012a, p. 80). 

Nos anos 2000, a política econômica do governo Lula propiciaria uma alteração 

no sentido da posição das frações burguesas no bloco no poder. Dividindo os dois 

mandatos, o autor adota o discurso de que no primeiro momento, o novo governo teria 

assumido uma postura de cautela para não hostilizar o capital financeiro internacional, ou 

seja, optou por uma plena manutenção da matriz neoliberal da política econômica, e no 

                                                           
14 Parece estranho, pois se pensa que na GBI não se tenha esses conglomerados, e também não se determina, 

no que consistiria, este comando das finanças. 
15Ver: Burle (1993). 
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segundo mandato, promoveria uma "tática ofensiva na implantação da política 

neodesenvolvimentista da GBI" (Boito Júnior, 2012a, p. 90). 

Essa política neodesenvolvimentista abarcaria um conjunto de medidas de política 

econômica que tenderia a priorizar os interesses da GBI em detrimento dos interesses da 

GBC e do CFI. E a “ponta de lança” dessa política seria a atuação do BNDES com o 

objetivo de fortalecimento e criação dos "grandes grupos econômicos nacionais", 

ocupando o banco, dessa forma, a posição de "fomento ao grande capital 

predominantemente nacional" (Boito Júnior, 2012a, p. 81).O autor então lista uma série 

de empresas as quais tem participação direta do BNDESPAR (vinculado ao BNDES para 

participações acionárias) e também dos fundos de pensão vinculados ao Estado, em 

especial a dos funcionários do banco do Brasil, a PREVI, e a dos funcionários da 

Petrobrás - PETROS16. 

Assim como nos anos 1990, a política econômica e a forma de atuação do Estado 

nos anos 2000 haviam desagradado uma das frações da burguesia, o CFI, gerando 

"insatisfação do capital financeiro com tais medidas e as aspirações dos grandes bancos 

internacionais a volta do PSDB ao poder" (Boito Júnior, 2012a, p. 84). Isso evidencia, 

novamente, a relação entre o sistema partidário brasileiro com a questão das disputas em 

torno do bloco no poder entre as frações burguesas. O centro da disputa mencionada 

estaria novamente na FIESP. O próprio autor denota isso quando se volta para seus 

objetivos de pesquisa. Neste sentido, diz que "indicar que a relação que se estabelece 

entre tal governo e essa burguesia é uma relação de representação política reconhecida de 

parte a parte" (Boito Júnior, 2012a, p. 86).Assim, o ano de 2004 seria fundamental, pois 

representa a posse de Paulo Skaf como presidente da FIESP, sendo um "indicador da 

consolidação do novo arranjo no interior do bloco no poder em que a grande burguesia 

industrial interna afirmava-se como base de classe do governo Lula" (Boito Júnior, 2012a, 

p. 88). 

A centralidade da FIESP permite identificar três importantes pontos de disputa 

política entre as frações da burguesia: 1) no interior do próprio governo, identificando 

dois setores distintos que seria a) monetarista, associado à política neoliberal, e outro b) 

desenvolvimentista; 2) no interior da própria GBI, contrapondo a indústria, o sistema 

bancário nacional (devido à política de taxa de juros do Banco Central) e o agronegócio 

(pela abertura comercial); 3) dentro da chamada frente neodesenvolvimentista, com 

                                                           
16 Essas empresas serão destacadas na segunda parte do texto. Ver: (BOITO JÚNIOR, 2012a, p. 82-83). 
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movimentos sociais, sindicais e o funcionalismo público, base política do governo 

Lula.No item 2 a GBI se esforça no sentido de garantir uma unidade que assegure a 

proteção do Estado a fim de resguardar a posição econômica dos setores que a compõem. 

O penúltimo texto, desta fase que se inicia com o 2º mandato do ex-presidente 

Lula, intitulado “As bases políticas do neodesenvolvimentismo” tem como tema as 

relações entre o processo político e o desenvolvimento capitalista em determinada região 

em um determinado período histórico. O autor localiza o seu trabalho no Brasil, nas duas 

primeiras décadas do século XXI, sem desconsiderar a importância da participação dos 

trabalhadores no processo de desenvolvimento brasileiro em outros períodos históricos, 

assim como as disputas em torno do bloco no poder, nos anos de 1930, 1932, 1946, 1954, 

1964 e nas décadas de 1980 e 1990. Os anos 2000 possuem particularidades por se 

apresentarem enquanto período onde foi17 

[...] com a ascensão à presidência da república de candidatos oriundos 

do partido dos trabalhadores que o capitalismo brasileiro voltou a 

apresentar taxas um pouco mais altas de crescimento. Entendemos que 

temos aí um novo episódio em que a intervenção política dos 

trabalhadores propicia um novo impulso ao capitalismo brasileiro 

(Boito Júnior, 2012b, p. 2). 

 

Um dos objetivos do texto é o de desenvolver um entendimento de que neste 

período se formou no Brasil uma frente política a qual o autor denomina de 

neodesenvolvimentista, e que “foi a base ampla e heterogênea de sustentação da política 

de crescimento econômico e de transferência de renda encetadas pelos governos Lula da 

Silva e Dilma Roussef” (Boito Júnior, 2012b, p. 3). A chamada frente política 

neodesenvolvimentista, teria 5 características: 1) é dirigida pela grande burguesia interna 

brasileira; 2) envolve classes trabalhadoras que se encontram excluídas do bloco no 

poder; 3) mantém uma relação de caráter populista com as classes marginalizadas do 

bloco 4) é o principal recurso político do qual se valeu a grande burguesia interna para 

ascender politicamente no interior do bloco no poder; 5) enfrenta no processo político 

nacional aquilo que denomina “campo neoliberal ortodoxo”, campo que representa - essa 

que é a hipótese de trabalho do autor – o capital financeiro internacional, a fração 

burguesa brasileira perfeitamente integrada e subordinada a esse capital (os grandes 

proprietários de terra e a alta classe média também se incluem). 

                                                           
17 O PT “foi um partido criado pelo movimento sindical e popular, que retomou a proposta da intervenção 

do Estado em prol do desenvolvimento do capitalismo brasileiro” (Boito Júnior, 2012b, p. 3). 
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A ideia do texto, portanto, é centrada no fato que tanto a GBI quanto o CFI/GBC 

ocupam o bloco no poder.  Nos anos de 1990, com uma aproximação da primeira fração 

com a classe trabalhadora (que está fora do bloco) conseguiu obter vantagens em sua 

posição, neste âmbito, nos anos 200018. Diante da pressão entre os estados imperialistas 

e as economias dependentes, e da classe capitalista e os trabalhadores, e principalmente 

no fato que o novo-desenvolvimentismo é “ dirigido por uma fração burguesa que perdeu 

toda veleidade de agir como força social nacionalista eantiimperialista” (Boito Júnior, 

2012b, p. 6), o autor aponta que é no programa neodesenvolvimentista e na frente ampla 

de sustentação a esse, que resulta a oportunidade dessa fração de classe ascender 

politicamente ao bloco no poder. 

Mais uma vez Armando Boito Júnior salienta que a grande burguesia interna seria 

composta por diversos setores da economia como a mineração, a construção pesada, o 

agronegócio, a indústria de transformação e em certa medida os grandes bancos privados 

e estatais de capital predominantemente nacional, sendo verificada uma mudança em 

relação aos textos anteriores na sua posição acerca dos bancos privados. 

“Brasil: Classes sociais, neodesenvolvimentismo e política externa nos governos 

Lula” é o último texto que o autor busca abordar aspectos de seus temas e objeto de 

pesquisa tratados nos artigos que foram apresentados ao longo desse capítulo. O autor 

fora bastante repetitivo em diversos pontos em relação aos textos anteriores, embora ainda 

apresente algumas questões novas. 

Os governos Lula e Dilma teriam logrado duas novidades em relação às disputas 

no interior do bloco no poder e em relação à política nacional. Em termos dessas duas 

mudanças, o autor expõe que: 

A grande burguesia interna brasileira, fração da classe capitalista que 

mantém uma base própria de acumulação de capital e disputa posições 

com o capital financeiro internacional, ascendem politicamente em 

prejuízo dos interesses desse capital internacional e de seus aliados 

internos [... ] Isso porque a ascensão da grande burguesia interna só foi 

possível graças a constituição de uma frente política que revive, além 

dessa fração burguesa, os principais setores das classes populares 

(Berringer; Boito Júnior, 2013, p. 31). 

 

Assim, pela primeira vez afirma, de fato, a inflexão na composição do bloco no 

poder em que “o grande capital financeiro internacional e seus aliados internos [...] foram 

                                                           
18 “A grande burguesia interna é a força que mais ganha com a política neodesenvolvimentista” (Boito 

Júnior, 2012b, p. 8). 
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deslocados da situação de hegemonia inconteste que usufruía nos anos 1990 e foram para 

a posição de oposição ao governo” (Berringer; Boito Júnior, 2013, p. 31). 

Da mesma maneira que nos textos de 2012, mostra-se a frente 

neodesenvolvimentista como a responsável por esse movimento de mudança na estrutura 

do bloco no poder. Representando-a no plano político pelo Partido dos Trabalhadores, e 

partidos que compõem a chamada base aliada, e compreendendo a Grande Burguesia 

Interna brasileira. A força dirigente da frente, base política de sustentação do programa 

econômico referenciado no novo-desenvolvimentismo, seria composta pela a baixa classe 

média, o operariado urbano, o campesinato, mais uma massa marginal de trabalhadores 

não organizados ou desempregados.  

No plano político, essa frente enfrentaria o chamado campo político conservador, 

de orientação neoliberal ortodoxo e representado pelo PSDB. Sua composição em termos 

das frações de classe seria estruturada pelo grande capital financeiro internacional, a 

fração da burguesia brasileira plenamente integrada a esse capital, a maior parte dos 

proprietários de terra, e parte da classe média. 

Concluindo, o autor traz também uma breve definição sobre o 

neodesenvolvimentismo, que poderia ser definido como “o desenvolvimentismo da época 

do capitalismo neoliberal” (Berringer; Boito Júnior, 2013, p. 32), ou uma orientação 

teórica que busca o crescimento econômico sem romper com os limites dados pelo 

modelo neoliberal que ainda estaria vigente no país.  

Dessa forma, assim como no texto “A nova burguesia no governo Lula” (2012a), 

pretende-se agora estabelecer com precisão quais são os segmentos econômicos 

organizados como frações da classe burguesa. Para tanto será apresentada os resultados 

da pesquisa empírica acerca da composição acionária das empresas destacadas pelo autor 

enquanto representantes da nova burguesia nacional, ou da Grande Burguesia Interna. 

Dar-se-á isso com o objetivo de apresentar a caracterização dessas empresas conforme a 

nacionalidade, propriedade pública ou privada, e a área de atuação das controladoras 

dessas empresas, como forma de se buscar uma problematização da perspectiva 

apresentada pelo autor de referência. 

 

 

Análise empírica das empresas que constituem a “nova burguesia nacional”. 
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Identificado os pressupostos que o autor de referência fundamenta o seu 

pensamento, direciona-se agora à apresentação de resultados da pesquisa empírica a fim 

de testar a hipótese acerca do caráter nacional, com participação de empresas estatais, e 

de vinculação aos setores industrias e à agropecuária, das empresas que representam a 

“nova burguesia nacional”.  

Em termos metodológicos, a pesquisa se tornou possível a partir da análise dos 

dados de composição acionária disponíveis nas homepages da BM&F-BOVESPA e das 

próprias empresas. A análise da propriedade de uma empresa que ése organiza sob a 

forma de sociedade anônima, deve ser feita diante da identificação de quem são os 

proprietários das ações que são ativos financeiros que dão direito a seu detentor a uma 

parte da empresa que é a emissora dessa ação. Este direito pode estar relacionado ao poder 

de decisão sobre a empresa (as ações ordinárias), ou a prioridade de recebimento de 

dividendos. As empresas foram analisadas a partir das ações ordinárias, que concedem 

poder de decisão, e de forma individual e em conjunto, para que então fosse possível 

apresentar os resultados considerando o setor empresarial e enquanto “nova burguesia 

nacional”. Isso é feito considerando a média da participação acionária percentual (%) de 

cada empresa controladora identificado o perfil nacional ou estrangeiro, público ou 

privado, e a área de atuação que as controladoras, e as próprias empresas controladas, 

estão vinculadas. 

Analisada de forma conjunta, dos três parâmetros adotados, dois se contrapõem a 

ideia do autor, e um supostamente atesta para sua veracidade. Além disso, os dados de 

composição acionária demonstram a consistente participação das ações em livre 

circulação de mercado (denominada por freefloat-outros), que se caracterizam por não 

estarem em propriedade de investidores institucionais, limitando ainda mais o escopo de 

definição dessas empresas pelos parâmetros apontados na argumentação do autor. 

Conforme já mencionado, em dois textos o autor lista nominalmente as empresas 

que comporiam a “nova burguesia nacional”. Seriam aquelas denominadas "campeãs 

nacionais", isto é, as grandes empresas industriais e vinculadas ao agronegócio, com 

atuação no espaço econômico nacional e com forte expansão internacional durante o 

período analisado. Boito Júnior (2006b, p.252-253), apresenta-as a partir de um quadro 

que contém as empresas que tiveram os vinte maiores lucros do primeiro trimestre de 

2005. No texto de 2012, muda a forma de apresentação ao elencar, enquanto 

representantes da “nova burguesia nacional”, empresas que possuem participação 
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acionária de estatais como o BNDES, o BNDESPAR, e os fundos de pensão (PREVI, 

PETROS, FUNCEF, etc.). As empresas listadas pelo autor nestes dois textos podem ser 

vistas organizadas conforme se apresentam na tabela 1: 

 

Tabela 1 - Classificação por setor econômico, subsetor e segmento, das empresas 

apresentadas nos textos de 2006 e 2012 

Texto – A burguesia no governo Lula (2006a). 

Empresa Setor Econômico Subsetor Segmento 

Acesita (Aperam 

South América) 

Materiais Básicos Siderurgia e 

Metalurgia 

Siderurgia 

Ambev S.A. Consumo não cíclico Bebidas Cervejas e 

Refrigerantes 

Aracruz Celulose 

(Fibria) 

Materiais Básicos Madeira e Papel Papel e 

Celulose 

Banco Itaú Financeiro e Outros Intermediários 

Financeiros 

Bancos 

Banespa (Santander) Financeiro e Outros Intermediários 

Financeiros 

Bancos 

Bradesco Financeiro e Outros Intermediários 

Financeiros 

Bancos 

CSN Materiais Básicos Siderurgia e 

Metalurgia 

Siderurgia 

CST (ARCELOR) Materiais Básicos Siderurgia e 

Metalurgia 

Siderurgia 

COPESUL Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 

Extração e 

Refino 

CPFL ENERGIA Utilidade Pública Energia Elétrica Energia 

Elétrica 

Gerdau Materiais Básicos Siderurgia e 

Metalurgia 

Siderurgia 

Tractebel Utilidade Pública Energia Elétrica Energia 

Elétrica 

USIMINAS Materiais Básicos Siderurgia e 

Metalurgia 

Siderurgia 

Unibanco (Itaú) Financeiro e Outros Intermediários 

Financeiros 

Bancos 

Vale S.A. Materiais Básicos Mineração Minerais 

Metálicos 

Votorantim S.A. Vários Vários Vários 

Texto - Governos Lula: A nova burguesia nacional no poder (2012). 

Empresa Setor Econômico Subsetor Segmento 

Ambev S.A. Consumo não 

Cíclico 

Bebidas Cervejas e 

Refrigerantes 

Aracruz/Votorantim 

Celulose (Fibria 

S.A.) 

Materiais Básicos Madeira e Papel Papel e 

Celulose 
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Braskem S.A. Materiais Básicos Químicos Petroquímicos 

Bertin Vários Vários Vários 

CEMIG Distribuição 

S.A. 

Utilidade Pública Energia Elétrica Energia 

Elétrica 

Companhia Brasileira 

de Petróleo Ypiranga 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 

Comércio e 

distribuição 

Centrais Elétricas 

Brasileiras 

(Eletrobrás) 

Utilidade Pública Energia Elétrica Energia 

Elétrica 

Embraer S.A. Bens Industriais Material de 

Transporte 

Material 

Aeronáutico de 

Defesa 

Gerdau Aços Longos 

S.A. 

Materiais Básicos Siderurgia e 

Metalurgia 

Siderurgia 

Gerdau Açominas 

S.A. 

Materiais Básicos Siderurgia e 

Metalurgia 

Siderurgia 

Globo Comunicações 

e Participações S.A. 

   

JBS S.A. Consumo não cíclico Alimentos 

Processados 

Carnes e 

Derivados 

Petrobras S.A. Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 

Exploração e 

Refino 

Petrobras 

Distribuidora 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 

Petróleo, Gás e 

Biocombustíveis 

Comércio e 

Distribuição 

Perdigão 

(BrazilFoods S.A.) 

Consumo não 

Cìclico 

Alimentos 

Processados 

Carnes e 

Derivados 

Sadia S.A. 

(BrazilFoods S.A.) 

Consumo não cíclico Alimentos 

Processados 

Carnes e 

Derivados 

Tam Linhas Aéreas 

S.A. (Latam) 

Construção e 

Transporte 

Transporte Transporte 

Aéreo 

USIMINAS Materiais Básicos Siderurgia e 

Metalurgia 

Siderurgia 

    
Fonte: Boito Júnior (2006a, p. 252-253; 2012, p. 82-83); BM&F-BOVESPAb: Classificação Setorial. 

Nota: Dados adaptados pelo autor. 

 

 

Do ponto de vista do primeiro parâmetro, capital de tipo nacional ou estrangeiro, 

os dados analisados evidenciam que as empresas que constituem a “nova burguesia 

nacional” apresentam capital de tipo majoritariamente nacional com 52,88% de ações 

vinculadas a empresas de capital nacional, 12,62% a capital estrangeiro e 34,5% em livre 

circulação. Entretanto, com base nos outros dois parâmetros apontados, se verifica que 

essas empresas não evidenciam participação consistente do setor público, considerando 

em termos percentuais, e também as controladoras não apresentam vinculação com a área 

de atuação das empresas controladas.  
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Do ponto de vista do caráter público ou privado, conforme o Gráfico 1, 

apresentado abaixo, apenas o setor de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (representado pela 

Petrobrás S.A.) é constituído por capital majoritariamente público. Os dados referentes 

aos demais, e ao conjunto dos setores, demonstram o predomínio do setor privado 

Gráfico 1 - Composição Acionária (%), Pública x Privada, Setores “Nova 

Burguesia Nacional” 

 

Fonte: BM&F-BOVESPAb. 

Nota: Elaboração do autor. 

 

Em termos da área de atuação das empresas controladoras, o que se percebe com 

os dados é a evidente participação de empresas vinculadas a setores que não aqueles de 

atuação das empresas controladas, em especial vinculadas a atividade de holding e 

participações. Quando se observa os setores em forma conjunta, se apresentam onze (11) 

setores ás quais as empresas controladoras se vinculam, e isso considerando que as 

empresas analisadas que constituem a “nova burguesia nacional” são divididas, de acordo 

com os critérios da BM&F-BOVEPSA, em seis (6) setores. 
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Gráfico 2 – Composição Acionária (%), empresas controladoras e vinculo setorial, 

“Setores Nova Burguesia Nacional” 

 

Fonte: BM&F-BOVESPAb. 

Nota: Elaboração do autor 

 

Dessa forma, considerada a composição acionária, as empresas representantes da 

“nova burguesia nacional” apresentam capital predominantemente nacional, privado e 

diversificada quanto aos setores de atuação das empresas controladoras. E, com os 

resultados obtidos a partir da pesquisa empírica, se abre a possibilidade de se questionar 

teoricamente os pressupostos do autor, inclusive as hipóteses que foram supostamente 

confirmadas de acordo com a pesquisa proposta. 
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acontece com os mercados nacionais e os Estados nacionais, também 

as diversas burguesias tendem a unificar-se. E isto em dois sentidos. 

Primeiro, a burguesia perde seu caráter setorial: ela deixa de ser 

industrial ou comercial ou bancária etc. para converter-se em burguesia 

"global", cuja característica principal é o fato de ela manter seu capital 

sob a forma financeira e investida em múltiplas atividades. Segundo, a 

burguesia também aplica (especialmente através do mercado de títulos) 

seu capital em diferentes países e assim se internacionaliza. Isto não 

quer dizer que as empresas se unificam e a concorrência entre elas se 

reduza na medida em que a burguesia se globaliza e internacionaliza 

(MIGLIOLI, 1998, p. 5-6). 

 

Considerando os elementos encontrados na revisão bibliográfica e na pesquisa 

sobre a estrutura acionária, é possível apresentar questões críticas às teses de Armando 

Boito Júnior. Para tanto, o horizonte teórico dessa crítica advém dos escritos de autores 

como François Chesnais (et. al), dado o entendimento da financeirização como atual 

estado de desenvolvimento histórico do capitalismo, e Caio Prado Júnior, dado o juízo 

deste autor em relação ao sentido da colonização do país, e os impactos desse processo 

na formação econômica, política e social do país, evidenciando manifestações 

contemporâneas dessa condição colonial.  

Para o primeiro caso, foram utilizados como referências para essa discussão os 

livros: “A mundialização do capital”, de François Chesnais; “A mundialização 

financeira: gênese, custos e riscos”, do mesmo autor em parceria com Suzanne de 

Brunhoff e outros; “Uma nova fase do capitalismo?”, e “Finança mundializada: raízes 

sociais e políticas, configuração e consequências”, ambos organizados pelo mesmo 

autor. 

O ponto de crítica se expressa na forma como a globalização financeira altera a 

dinâmica da estrutura acionária e a estratégia de investimento das empresas 

internacionalmente, assim como o desenvolvimento de novas instituições financeiras e 

das novas práticas de atuação de outras já então existentes, como por exemplo, os fundos 

de pensão que passam a se especializar como investidores institucionais. De acordo com 

o autor, “a entrada de fundos de pensão e de investimentos financeiros no capital de 

grupos conduziu a mudanças importantes nas formas de relação e nas modalidades de 

entrelaçamento entre a finança e a grande indústria” (Chesnais, 2003, p. 50)19. 

                                                           
19“Nos termos dessas transformações, instituições especializadas (antes pouco visíveis) tornaram-se, pela 

intervenção dos mercados bursáteis, as proprietárias dos grupos: proprietários-acionistas de um tipo 

particular que tem estratégias inteiramente submetidas à maximização de uma nova grandeza, o “valor 

acionário”. Correntemente designado pelo nome de “investidores institucionais”, esses organismos (fundos 
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Quanto a Prado Júnior, a crítica se estabelece a partir dos livros “Formação 

Econômica do Brasil Contemporâneo”, “História Econômica do Brasil”, “História e 

Desenvolvimento” e “A revolução brasileira”. A partir do autor, busca-se discutir as 

questões referentes ao caráter nacional, privado, e diversificado do ponto de vista da área 

de atuação das controladoras, assim como as implicações políticas da formalização 

teórica e prática da suposta existência de uma “nova burguesia nacional”, entre os anos 

de 2003 a 201320. Direcionam-se as críticas, que se sustentam nas evidências históricas, 

a um ceticismo acerca do caráter nacional devido às consequências históricas da condição 

colonial. Da distinção entre público e privado devido às históricas relações entre a 

administração pública e os homens de negócios. E, principalmente do ponto de vista 

político, alertando para a impossibilidade da ocorrência histórica de atritos concretos, 

entre as frações da burguesia no país. Constituídos os argumentos críticos e as evidências 

históricas, sob uma interpretação da realidade contemporânea, o que se percebe é uma 

tentativa de repetição por parte da história e do tempo, de diversos elementos da sociedade 

brasileira.  

Este início, cujo caráter manter-se-á dominante através dos séculos da 

formação brasileira, gravar-se-á profunda e totalmente nas feições e na 

vida do país. Particularmente na sua estrutura econômica. E prolongar-

se-á até nossos dias, em que apenas começamos a livrar-nos deste longo 

passado colonial. Tê-lo em vista é compreender o essencial da evolução 

econômica do Brasil, que passo agora a analisar (Prado Júnior, p. 14). 

 

Se fundamentando nessa perspectiva, o suposto caráter nacional, e a distinção 

entre setor público e privado, é observado criticamente e de forma a se contrapor as teses 

que se propõem a desenvolver argumentos favoráveis a existência de uma burguesia 

nacional no Brasil. Sobre a questão, de acordo com o autor, se pode pensar que: 

A importância relativa, no conjunto das atividades econômicas 

brasileiras, desse setor híbrido em que negócios públicos e privados se 

entrelaçam e intimamente se combinam, é considerável. Isso se prende, 

                                                           
de pensão, fundos coletivos de aplicação, sociedades de seguros, bancos que administram sociedades de 

investimento)” (Chesnais, 2005, p. 36). 
20“Há mister para a complementação daquela teoria, de uma burguesia progressista capaz de figurar como 

aliado burguês da revolução. E por isso as ocasionais coincidências entre as posições do capitalismo 

burocrático e as forças realmente progressistas da política brasileira [...] Realmente é isso que vem 

ocorrendo no que respeita a orientação política de esquerda no Brasil [...] É isso que levou o capitalismo 

burocrático à aliança e ao apoio das forças populares e de esquerda, que aceitaram essa aliança sem maior 

exame e com a simples atribuição a seus aliados, da qualidade consagradora de progressistas. Não foi, 

contudo, investigado em que consistia esse progressismo, nem se procurou analisar as reais características 

socioeconômicas e profissionais dos elementos burgueses que assim se aproximavam da esquerda. O 

simples fato da aproximação já valeu, por si só, de diploma de progressismo... Ingenuidade e inexperiência? 

Oportunismo?” (Prado Junior, 1987, p. 127). 
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de um lado, ao grande papel que o Governo federal desempenha na vida 

econômica do país, e relativamente a ela, como agente econômico e 

financeiro. E doutro, aos consideráveis poderes de que dispõe no que 

respeita à intervenção legal das atividades econômicas em geral [...] 

Essa situação deriva, em última instância, de fatores históricos que 

dizem respeito à própria natureza da organização econômica e social 

brasileira no que tem de mais profundo; e se reflete numa estrutura 

política e estatal em que também se conservam acentuados traços 

herdados de remoto passado [...] São essas circunstâncias que farão do 

Governo brasileiro um poderoso instrumento de acumulação capitalista 

privada que, pelo seu vulto e pelas condições específicas em que se 

realiza nitidamente se destaca no conjunto da vida econômica do país. 

E daí se origina uma categoria burguesa também à parte e 

suficientemente bem caracterizada, que se alimenta diretamente da ação 

estatal e das iniciativas públicas, e à custa delas se mantém e progride 

(Prado Júnior, 1987, p. 123-124). 

 

E, ao se inserir a dimensão política da discussão, o autor recorre a argumentação 

sobre a inexistência de conflitos entre as supostas frações da burguesia assim como os 

efeitos, teóricos e sociais, no âmbito da admissão da tese da burguesia nacional21. 

A burguesia nacional, tal como é ordinariamente conceituada, isto é, 

como força essencialmente anti-imperialista e por isso progressista, não 

tem realidade no Brasil, e não passa de mais um destes mitos criados 

para justificar teorias preconcebidas; quando não pior, ou seja, para 

trazer, com fins políticos imediatistas, a um correlato e igualmente 

mítico capitalismo progressista, o apoio das forças políticas populares 

e de esquerda. O anti-imperialismo tem no Brasil outro conteúdo e 

outras bases que interesses específicos da burguesia ou de qualquer de 

seus setores (Prado Júnior, 1987, p. 121). 

 

Se utilizando da argumentação do autor para uma análise contemporânea, o que 

se observa é que, de fato, a teorização, assim como a assunção, acerca da existência de 

uma nova burguesia nacional, em especial sobre o papel que ela assume durante o período 

presidencial de governos caracterizados por progressistas e de suposta orientação aos 

interesses sociais, acabou por induzir a práticas políticas que resultaram em ilusões acerca 

das possibilidades de se levar adiante uma série de reivindicações, em especial por parte 

dos trabalhadores, dos movimentos sociais e sindicais, dentro da frente 

neodesenvolvimentista, tendo essa forma de organização política se encerrado em 2016, 

com a deflagração e consumação do processo de Impeachment a presidente Dilma 

Roussef entre Abril e Agosto do referido ano. 

                                                           
21 “Antagonismo esse que vem representando importante papel na política brasileira, e que se tem mostrado, 

de certa forma, altamente negativo do ponto de vista revolucionário, pois tem, senão impedido, pelo menos 

embaraçado a polarização das forças e tendências políticas brasileiras no plano das reformas e 

transformações econômicas sociais e políticas que se trata de levar a efeito” (Prado Júnior, 1987, p. 122).  



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
“Nova Burguesia Nacional” nos Governos Lula e Dilma? Uma crítica às teses de Armando 

Boito Júnior (2003-2013) 
 

 

29 

Por isso, o que se coloca enquanto tarefa científica e política hoje, é a necessidade 

de se realizar um profundo entendimento sobre o que representou o período referente aos 

governos Lula e Dilma assim como as consequências políticas e sociais no âmbito dos 

direitos sociais e dos partidos identificados como progressistas e de esquerda. O que este 

texto buscou realizar é uma crítica à ideia da existência de uma “nova burguesia nacional” 

que teria emergido neste período, assim como a sua suposta funcionalidade dentro da 

frente neodesenvolvimentista, enquanto partícipe dos grupos sociais que sustentaram 

estes governos entre 2003 e 2016. 
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