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EMPRESARIADO E POLÍTICA EM MINAS GERAIS 

RESUMO 
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FAFlCH. UFMG 

O artigo aborda a questão do papel poiltlco do empresariado com referência ao caso 
de Minas Gerais. Apresenta, Inicialmente, uma revisão do problema na bibliografia 
brasileira, passando em seguida à bibliografia mineira. O desenvolvimento industrial de 
Minas é comumente atribuldo à ação do Estado e de sua tecnocracia, devido à suposta 
ausência de um empresariado regional ativo. Todavia, estudos recentes indicam que o 
empresariado mineiro tem sido subestimado como ator político. Colocando-se na 
perspectiva desses estudos, o autor explora alguns aspectos do tema cujo tratamento 
emplrico permite evidenciar a relação entre o empresariado, a polftica e o Estado: a 
presença de empresários em cargos governamentais; o Intercâmbio de quadros entre o 
setor público e o setor privado; a conexão empresariado/partidos pollticos; a atuação 
corporativa da classe empresarial; e as origens sociais e núcleos de formação de suas 
elites. 

ABSTRACT 

The srticle deals with the problem of the po/Jticsl role of the 
entrepreneurlsl class. The Brazilian debate on lhis subject ls revlewed In 
order to analyze lhe Minas Gerais experience. The industrial development 
of Minas Gerais is often viewed as co"espondlng to a state·led model, 
given lhe alleged absence of an aclive regional bourgsofsle. Yet some 
recent sludies have Shown that the Minas' entrepreneurs have been /argely 
underestimated as politlcsl sctors. The author dlscusses some sspecls the 
emplrlcsl trealment of whlch provides evkJence of the connectlon 
entrepreneurs/polltlcs and state: the presence of entrepreneurs In 
governmentsl posts; lhe interchsnge of high cadres between lhe publlc and 
the private seclor; the relalionshlp between entrepreneurs and the political 
part/es; the corporatíve action o f lhe entrepreneurial class; its social origlns; 
and the /nffuence oi educationaf centers In shaping economia elites. 

O tema da relação entre o empresariado, o Estado e a polltica vem ocupando 
crescente atenção no Brasil. É natural que assim seja, pois, à medida que se constitui 
um sistema capitalista moderno, a empresa e o empresário se tornam elementos 
centrais de qualquer apreciação da realidade polftk:a. Contudo, considerável margem de 
divergência subsiste a respeito do papel do empresariado no processo de modernizaçao 
do pafs, ou seja, do processo pelo qual a economia e a sociedade se diversificam, em 
direção a uma estrutura predominantemente urbano-Industrial. Indaga-se se o 
empresariado tem sido, em principio, sujeito ou objeto do projeto modernlzador, e essa 



tem oonatltuldo uma queatlo critica para a lnterpretaçlo do Brasil a partir dos anos 30, 
aobre a qual se debruçam a Historiografia tanto quanto a Sociologia e a Ciência 
Potruca. 

A dlacuaslo ganha densidade na medida em que está relacionada com a análise do 
oar6ter da evoluçêo aóclo-pol!tloa do pats, e ar já não mais circunscrita ao perlodo 
moderno. Isso porque a história do Brasil tem sido frequentemente examinada em 
termos de dualidades (ordem prlvada/estamento burocrático, centro/periferia. 
latifúndio/capitalismo, Brasil arcalco/Brasll moder11o, etc.), de tal forma que o •problema 
do empresariado" de fato se Inscreve como um dos elementos dessa polêmica 

Ao lado disso, o tema envolve outra dimensão Importante. Tem a ver com o 
tratamento teórico do Estado capitalista, algo que se tornou objeto. de grande atençio 
noa últimos vinte anos, sobretudO a partir da controvérsia entre Milliband e Poulantzas. 
O problema principal, quanto a Isso, ·é o da conexlo classe dominante/Estado: em que 
termos o Estado, numa sociedade de classes, exprime relações de dominação? E, por 
outro lado, em que medida o estado, como locus do poder público, á autOnomo face 
aos grupos sociais? 

Em terceiro lugar, esta discussão apresenta considerável Interesse prático, num 
momento em que o .Brasil caminha para consolidar um novo regime polftlco. Se 'se 
admite, acompanhando a literatura, que a suposta dependência do empresariado em 
face do Estado tem relação com a vlg~ncla do autoritarismo, em que sentido, nesse 
caso, o processo de transição democrática abre caminho para a redefinlção dos termos 
da equaçio empresariado/Estado? Correeponderá a abertura polrtlca à oonsoll~çAo da 
hegemonia polftlca da burguesia, em funçio do maior peso que adquire a Sociedade 
Civil em detrimento do Estado? Quais os fatores condicionantes dessa redefinlção? 

O presente trabalho procura abordar o assunto através do exame da experiência de 
Minas Gerais. O caso mineiro é comumente apresentado como um exemplo de 
modernização empreendida primordialmente pelo Estado, devido a certas condições 
peculiares, entre as quais a falta de um empresariado ativo. Entretanto, essa 
Interpretação subestima em larga medida a força e a atuação da burguesia regional, seja 
no campo econ6mlco, seja no campo polftlco., É o que se procurará ~Vgumentar e 
evidenciar ao longo do texto, com base em Informações de uma pesquisa que estamos 
desenvolvendo no Departamento de Sociologia da UFMG sobre as conexões entre o 
empresariado e a elite polltlca em Minas, acrescentando, por outro lado, dados de 
alguns estudos relevantes que apontam nessa mesma dlreçAo. 

AS PRINCIPAIS INTERPRETAÇ0ES 

Convém, primeiro, localizar o campo da discussão, sumariando as principais 
abordagens ao tema. 

Falamos atrás em dualidades e, com efeito, observa-se a predominância de uma 
visão dualista no exame do papel do empresariado, discernlvel nas duas teses básicas 
em torno das quais se construiu o debate da questão. 

A primeira tese, de sabor mais clássico, por assim dizer, atribui ao empresariado 
posição hegem6nica no processo de modernização do pais, de acordo com um cenário 
que contrap6e os setores sociais desenvolvlmentlstas • tendo à frente a burguesia 
nacional • aos Interesses tradicionais, sobretudo os da oligarquia agrária e do capital 
externo. Essa tese está ancorada em duas antlnomlas que se entrecruzam: 1) setores 

modernlzantes versus setores tradicionais e 2) naçAo versue lmperlallamo. Su11 
elaborações mais consistentes, datando dos anos 50 e da primeira metade da djoada 
aegulnte, tiveram como fontes o ISEB, a CEPAL e a corrente manclata •ortodoxa", 
através de autores como Hélio Jaguarlbe, Celso Furtado e Nelson Werneck SodN, nlo 
obstante a variação de ênfases e aspectos abordados nas obras de cada um delel' 

O grande prestigio de que desfrutou a seu tempo essa lnterpretaçlo • constituindo 
não apenas um roteiro analftlco para a lntelectualldade nacionalista e as esquerdas, maa 
também uma espécie de modelo oficioso a Inspirar o Estado pré-64 • cedeu lugar a 
profunda tevisão a partir da ruptura em 1964. As antinomias referidas fo~em 

gradualmente questionadas, submetendo-se a severa critica tanto o dualismo cepallno 
quanto a Idéia do papel emanclpador da burguesia naclonal.2 O projeto de avanço 
capitalista acelerado e excludente, Implantado pelas torças vitoriosas de 1964, vinha 
alterar a fundo as concepções até então prevalecentes. 

Dlan~e do novo quadro, emergiu outra leitura do processo. O autoritarismo 
modernlzante do novo regime punha em destaque o papel do estado na condução do 
processo de modemlzaçio do pais. O foco das atenç6es desloca-se para as elites 
estratégicas vinculadas ao aparelho estatal (a tecnoburocracla, os militares, os quadros 
polftlcos). A interpretação seminal de Raymundo Faoro sobre a centralldade do 
"estamento burocrático• na hrstória brasileira é resgatada e torna-se um novo ponto de 
partlda.3 Surgem as contribuições de Boris Fausto, Luciano Martins, Slmon 
Schwartzman, Nathanlel Leff e Octavlo Velho, entre outros, que, trabalhando sobre· 
distintos objetos, coincidem na caracterizaçio do papel decisivo do Estado e das 
categorias sociais a ele associadas na promoção do crescimento econOmlco e na 
formulaçêo de decisões polltlcas~ A afirmação de tal primazia Implicava, nos termos dos 
estudos dessa fase, considerar o empresariado como ator polftlco menor, quando n6o 
irrelevante, que se havia beneficiado historicamente de Iniciativas externas ao seu 
campo de ação. 

Por esse breve esboço, jé se vê que a proposlçAo de ambas as teses refletia 
preocupaçOes correspondentes a dois momentos pollticos bem distintos de nossa 
história recente. A tematlzação da um objeto nas ciênciAS sociais obedece 
frequentemente (quase diria, Inevitavelmente) às Inspirações de uma realidade dinâmica 
e contraditória como é a realidade das relaçOes sociais. Assim é que, na segunda 
metade da década de 70 • quando a Sociedade Civil se rearticula e tem lnfclo a 
abertura polftlca • o empresariado volta a ser contemplado como tema lmpo$nte da 
anéllse poHtlca, o mesmo ocorrendo com a classe operária e o movimento sindical. A 
presença das elites Industriais na esfera declsórla governamental, o processo de 

1, V. por eumplo, JAOUARIBI!., HQlo, O Nacionllli.mlo 11a AtJMJlidaM Brasileirll (llo: ISI!.B). 19.58: FURTADO 
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OfganlzaQlo da classe, suas relaç6es com o mundo do trabalho, seus valores, 
percepçOea e atitudes, sAo analisados por Ell Dlniz, Renato Boschl e Ligia Leite Pereirlf. 
ao paaao que René Drel1uss e Maria Antonieta Leopoldi Investigam a ação polltlca do 
emp~eaarlado, o exerclcio de recursos de poder pela classe em face das demais forças 
aoclals.t Observa-se a preocupação em superar a camisa-de-força do dualismo, ao lado 
do objetivo de dotar o estudo do tema de fundamentação emprrlca rigorosa. 

Mais recentemente, com o avanço da transição polftioa, o debate se encaminha para 
a questão da posslvel construção de uma hegemonia burguesa no pais. Autores como 
Fernando Henrlejue Cardoso, Bresser Pereira e Elf Diniz expressam posições diferentes 
acerca do comportamento polltico do empresariado nessa nova fasa.1 Suas 
contribuições, assim como outras que vêm surgindo a respeito, dão saliência à 
atualidade do assunto, apontada na Introdução deste artigo. 

O CASO MINEIRO: CONTROVÉRSIAS 

A literatura sobre Minas reflete até certo ponto as inflexões descritas. Contudo, há 
algumas particularidades que convém reter. Elas se relacionam sobretudo ao fato de 
que, enquanto o perfodo da Primeira República tem sido satisfatoriamente coberto 
pelos estudiosos • o que também se aplica em certa medida às fases Imperial e colonial 
• o perfodo posterior, de 1930 em diante, tem sido muito pouco estudado. A história 
desse periodo s6 agora começa a sa fazer. Assim, o processo de modernização em 
Minas tende a ser abordado ou de maneira relativamente Impressionista, por carência 
de dados abrangentes, ou sob a ótica das distintas Interpretações que tratam da 
Primeira República, em virtude da ênfase que se tem conferido à fase anterior a 1930. 
Ambas as tendências levam, a nosso ver, a subestimar a presença do empresariado no 
processo. 

Com efeito, a leitura Impressionista do processo não é capaz da dar visibilidade a um 
ator, o empresariado, que não aparece de maneira clara e definida a não ser através de 
pesquisa especifica de sua trajetória. O Estado, as elites politico-partidárlas, mais 
recentemente o capital multlnaclonal, ocupam toda a cena aparente. Quanto ao 
segundo viés, o que ocorre é que, se as Interpretações do perfodo moderno são 
influenciadas pela discussão do momento anterior, elas vão destacar em primeiro lugar 
os protagonistas centrais do sistema tradicional, a oligarquia territorial e a elite polftlca 
tradicional. Os elementos de continuidade sobrepõem-se excessiVamente na análise 
aos fatores da mudança, obscurecendo o papel dos atores emergentes e as 
caracterrsticas de sua Inserção no quadro polítloo. 

5, [JJNIZ.Illl. EmJ?rtsário, Estlldo e Capitalismo 110 Brmil (1930·1945) {Rio: Pn e Tem), 19711; BOSCHT, Renato 
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~tranaet lll81Mil (1956-t\177), Tes• de Dautondo, Parls,l!..PHI!, 1975. 
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O debate sobre a Primeira Aepóbllca se dé em torno de três grandll teau. uma 
breve apresentação delas poderá ser útil para a compreensêo do perlodo poaterior 

Uma primeira vertente pode ser associada à análise do ·coronellamo•, noa termoa 
fundados por Victor Nunes L.eaf.B O sistema polltico tradicional 6 visto como uma reiiQlO 
de com~romlsso entre o poder privado local, que se enfraquece gradualmente, e o 
poder publico em expansão, resultando na cooptaçêo das oligarquias pelo Eatedo, 
através do clientellsmo. Essa perspectiva está presente nos diversos estudos de poder 
local que se fizeram em Minas desde a década de 50 e, de modo geral, nos trabalhos 
que têm como eixo a relação centro/peri1erla. 

Uma segunda tese sustenta a idéia da representação dos interesses econOmiooa 
dominantes como base da ação do Estado. No parlodo em questão, tratar-se-la da 
hegemonia. dos interesses cafeeiros na polltlca mineira, à qual se relacionam os 
deslocamentos lntra-ollgárqUicos de poder e a força das regiões cafeeiras (a Mata e o 
Sul de Minas) em face das demais regiões do estado!J Variantes dessa tese afirmam o 
caráter de representação dos Interesses agropecué.rfos como um conjunto (nesse caso, 
o Estado não privilegiaria propriamente o café) ou ainda a maior importância da produção 
para mercado, Interno em relação à agro-exportação como determinante do jogo pol!tico 
estadual. 10 E Importante frisar que, na maioria dos autores que se filiam a essa 
corrente representacional, por assim dizer, a hegemonia dos interesses agrários não é 
Incompatível com o alientellsmo; ambos os elementos aparecem combinados na 
explicação do processo. 

Por fim, temos a tese patrlmonlalista, que nega as duas anteriores a ressalta a 
centralldade de um Estado acentuadamente autônomo em relação a Interesses privados 
debilmente articulados. Aqui o clientelismo assume papel de máxima importância na 
e>cplicação, uma vez que as unidades locais o os grupos de Interesse, fracos a 
atomlzados, têm o Estado e seus recursos políticos como objetivo fundamental. Em 
outras palavras, o acesso ao Estado não seria importante como forma de promoção de 
Interesses privados, de classe, mas como melo de utilf:tação patrlmoniallsta dos bens 
públicos. O jogo polftlco é um jogo estruturado em clientelas, em que a classe 
dominante e suas frações não se colocam enquanto tais, pela deslmportância dos 
Interesses econômicos na determinação das ações do Estadd.1 

Pois bem, vamos encontrar na literatura sobre o perlodo pós·30 • que, como foi 
acentuado, é ainda escassa - uma tendência predominante a enfatizar a centralidade do 
Estado e a irrelevância do empresariado, assim como de outros grupos de interesse, na 
Iniciativa e na execução de um projeto modernlzante que em Minas foi de fato um 

1• UV .. t, Victor Nuna. Coro11elismo, E11.mda ~ Voto (Sio l'auln: Alra·Ome,a), 2' ed~ 197S. 
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Nutoo PR.M (1 Ga9-1906) (Belo Horizonte: UFMQJPROCD), 1982; SILVA V era Allec O.rdol!a 'A f'olllla Reaionalil~ c 
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prolfto, a aobre Isso nêo há maiores divergências. O Estado é identi1icado como uma 
categoria de pollUcos profissionais (o adjetivo é Importante), amplamente autOnoma 
face a Interesses de classe, à qual se agrega com o tempo um corpo tecnoburocrátlco 
que vai dando forma e operacionalidade ao projeto de modernização. 

Esse modelo encontrou formulação já clássica no Diagnóstico da Econom,. 
Mineira, 12 um estudo elaborado pelo grupo técnico do Banco de Desenvolvimento de 
Minas Gerais na década de 60. Empreendendo uma análise abrangente dos 
fundamentos e daa caracterfstlcas do subdesenvolvimento mineiro, o Diagnóstico 
destacava entre os fatores do atraso a Incapacidade empresarial dos mineiros. Por 
outro lado, não chegou a ser publicado um capitulo do estudo que tratava doa 
obstáculos Institucionais ao desenvolvimento econômico de Minas, no qual se 
desenvolvia um exame c:rftico do comportamento do polftlco mlnelro,13 Diagnosticada a 
Incapacidade empresarial e a Inadequação da elite polftlca para conduzir o processo de 
modernização, restava o corpo técnico, a •tecnocracia" emergente, detentora de 
competência e de Impulso polftlco bastante para assumir a tarefa. O Diagnóstico 
constitui, de fato, um esforço de legiUmação do poder da tecnoburocracla em face de 
outros atores em cena. 

Leitura semelhante do processo de moderniZação em Minas é encontrada no estudo 
de Clélio Campollna Dinlz,, 4 até agora a obra mais abrangente e Informativa sobre o 
tema. O autor procede a uma análise dos fatores econômicos do atraso relativo de 
Minas, acentuando o papel do Estado • sob a égide de uma tecnocracia que vai se 
construindo • em busca da superação dos entraves à Industrialização. Esta, tomada 
como o grande objetivo estratégico das elites modernlzantes de Minas, resulta da ação 
do Estado, como planejador e Investidor, e do capital estrangeiro, sobretudo no boom 
mineiro dos anos 70.15 Nessas condições, a presença do empresariado doméstico é 
virtualmente Irrelevante. 

A análise de Campolina Diniz explora em detalhe as razões da atrofia da 
Industrialização mineira na primeira metade do século XX. Empreendimentos industriais 
se notam já no inicio do século XIX, estimulados pelo potencial da área no setor da 
siderurgia. Mais ao final do século, Indústrias têxteis, allmentlcias e usinas açucarelras 
estão em funclonamento,notadamente no Centro e na Zona da Mata No entanto, esse 
esforço esterilizou-se desde o ln(clo do séculO XX, e Minas não logrou, sobre esses 
fundamentos, dar a arrancada econOmlca que se verificou no eixo Alo-São Paulo. O 
autor refuta noçOes comumente apresentadas para justlflçar o atraso mineiro: a Idéia da 
Incapacidade industrial dos mineiros e a Idéia paralela ·de sua vocaçlo financista, 
segundo a qual a expansão nacional de bancos mineiros canalizava para fora do estado 
os excedentes nele gerados. Para ele, as causas sAo mais profundas, relacionando-se 
com o desempenho do setor agrfcola, a baixa mercantlllzaçêo da agricultura. a dispersAo 
do sistema aeonOmlco e a Incapacidade do setor comercial exportador para engendrar 

l2, Banco de Duemalvlmento de Mlnaa0erala.Di#8ndrttco da EcoMmia Mineira (Belo Horfzaate), 19611,5 valUJ~M~. 

lJ, DIN!ZL. ClfÍio Campollna. Esrtlldo e Capít11l E.rtra11piro na llld!MtriiJilzDfdo MiMirt~ (Belo Horizonte: 
UJIMQIPRuBD), t91Jt, p.158. 

.... ld., lbld. 

15. ld., lbld., Clpl. vt e VII. .... 

as bases de acumulação de que resultaria a Indústria, tal como 11 deu em Sto PaulO'' 
Assim, o empresariado que emergiu precocemente em Minas nlo encontrou cond1Q&4•• 
para avançar. Após 1930 é o Estado (e o capital estrangeiro, cuja preaença ' tamb'"' 
antiga) o agente dinamlzador de um esforço lndustrlallzante: 

•Especificamente após 1930, houve uma polltica econ6mloa 
conscientemente orientada no sentido de promover a industrlallz~. M/,., 
lançou um sistema energético público, construiu cidade lndustrlsl • se 
Iniciou no planejamento antes de qualquer outro Estado brasileiro. A crlat;lo 
e generalização da empresa pública como complemento ou substltu/çAo da 
empresa privada também se antsc/param. Como dscorrlncla, a tecnocracia 
nasceu cedo e junto com ela as Idéias dssenvoMmentlstas. "'T 

Outro estudo que aponta na mesma direção é o trabalho de Luiz Aureliano Gama de 
Andrade sobre o papel da tecnocracia no desenvolvimento mlnelro.1s Andrade 
caracteriza o caso mineiro como uma experiência de desenvolvimento Intencional que 
se consolida através da mobilização de recursos externos. Um processo mais 
espontâneo, baseado em recursos internos, nêo se verificou tanto pela falta de capitais 
quanto pela falta dos talentos empresariais necessários. Quanto ao último aspecto, ele 
subscreve a visão do Diagnóstico. Sua análise toma como eixo a lmportAncla das 
variáveis institucionais no processo de desenvolvimento. A criac;;Ao de um setor 
Institucional modemo, a partir do fim da década de 40, teria sido o fator-chave da 
recuperação econOmica estadual. Esse setor, que amadurece e triunfa por VC?Ita de 
1970, assumindo posição estratégica na méqulna estatal, é formado pela Secretaria da 
Fazenda em aliança com a CEMIG, o BOMG e o INDI (Instituto de Desenvolvimento 
lndustrlaQ, um órgão criado pela associação dos dois últimos para promover 
Investimentos Industriais e atrair capitais. Andrade dá grande atenção à reforma da 
Secretaria da Fazenda, para ele um fator fundamental do processo. Destaca igualmente 
dois aspectos caracteristicos da ação dessa tecnocracia vitoriosa: um, o emprego de 
planejamento estratégico, ~oportunrstlco•, não-compreensivo, que lhe dava flexlbllldade 
e operacionalidade; outro, a convivência do setor. moderno com a elite polftlca 
convenciOnal do estado, que permanecia detentora de recursos e posições polftlcas 
básicas. 

O quadro que emerge dos trabalhos que estamos comentando é o de um processo 
deliberado de modernização e diversificação econômica, conduzido por um Estado em 
que ganham posições de poder setores lecnoburocrátlcos ativos, à falta de uma 
burguesia habilitada para Influenciar no sentido da Industrialização. As condições 
laboriosamente preparadas pela tecnoburocracla afinal florescem quando se logra 
canalizar para Minas um volume considerável de investimentos externos. Estes vão dar 
lmpeto a um processo cuja marca principal é a forte dependência das estruturas 
polftlcas e InstituciOnais. 

111, id.,lbid~ up. JV, 

n.1c1., lbkl. pp. 112-113 . 
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O empresariado mineiro, virtualmente ausente desse quadro, começou a ser 
estudado mais de perto por elguns trabalhos recentes. Deles emerge um cenário 
distinto do anterior. A burguesia aparece, se analisada atentamente, como um setor 
social ativo, organizado e Influente ao longo do processo de modernização de Minas. 

Evanlina Pereira VIeira, estudando a trajetória da burguesia mineira de 1927 a 1940, 
trata de demonstrar a presença significativa da classe na economia estadua~ 
contrapondo-se à tese da Irrelevância econOmlca da burguesia, geralmente aceita. 
Sintetizando sua apreciação da fase Inicial do perlodo estudado (isto é, 1927 a 1930), a 
autora assinala, em comentário válido para todo o periOdo: 

•rodas as qUNt6es debatidas pela burguesia envolvflm tomadas de poslçAo 
a r8Spelto da forma e curso das lutas no Interior do processo histórico. Por 
Isso, n~o eKiste uma lacuna ou auslncia do empresariado neste momento 
de transfç~ da base econ&nlca. Sua atuaçlio consiste, sim, num passo 
Importante em dlreçlo a uma nova organizaçlio da sociedade'' 

O foco de atenção da autora recai na estruturação e no axerclclo das formas de 
poder das classes dominantes. Os interesses empresariais se articulam multo cedo (a 
Associação Comercial de Juiz de Fora é criada em 1896 e a de Belo Horizonte em 19011 

aglutinando os Interesses do comércio, da Indústria, da lavoura e das finanças, como 
era comum na época). A Associação Comercial de Minas, sediada em Belo Horlzontl, 
eonstltul-se em centro formulador e lrradiador de ação polltk:a. Ao longo do tempfll 
estrutura-se, por outro lado, uma vanguarda empresarial que Interliga as assoelaçOU, 
quando estas passam a representar interessas diferenciados. As entidades básicas 
Incluem, além das duas citadas, a Sociedade Mineira de Agricultura (1906), o Centro 
Industrial de Juiz da Fora (1926) e a Federação das lndústrias/FIEMG (1933). De sua 
conexão surge uma elite empresarial tlastante ativa, presente na cena polftlea -Inclusive 
no plano nacional - e sustentada na base por um conslder6vel esforço de mobillzaç6o e 
organização da classe nas localidades e regiões do estado. 

Teremos ocasião de retomar alguns aspectos relativos a esse parlodo. Quanto 1\ 
fase posterior, foi alvo de exame especifico por parte de lgnacio Delgado,20 que 
documentou as ralaçoes entre o empresariado mineiro e os governos de Milton Campoa 
e Juscelino Kubitschek (entre 1947 e 1955). O tratamento emplrleo de Delgado 
assenta-se sobre uma ampla discussão histórica do discurso e da prática de classe do 
empresariado brasileiro até aquele momento. Nessa perspectiva, mostra o autor que o 
empresariado mineiro compartilhava do proJeto econômico e das concep96es políticas 
da elite Industrial do pais, ao mesmo tempo que suas entidades tratavam de 
desenvolver um projeto de Industrialização regional que tinha como eixo a siderurgia. O 
sucesso desse esforço, cujo coroamento foi a Implantação da grande siderurgia através 
da USIMINAS, teria representado, contudo, um paradoxal revés para a burguesia 
regional: no novo cenário Industrial que se erlgia em Minas, seu peso econômico 

1!1. VJiliRA., eYinllna Pereira, •Minai Gcraia; A Dominllçlo BIIIIIIICSI • Cooniloa l'ol!licoa e Formas cJc Oti~~~ÍUçlo (1927· 
1940)", Tese de Doutorada. USP, 1984, p. 61. 

20, D!!LOADO, lanKio J, Oodlnho."DIIIIIUC.ia ~ &tado • O CN0 de MínaJ Ocnis: A I!strallgia de um Revts•, Di&scrtaçlo 
de Mulnda, UFt.lO. 1989. 

tornava-se crescentemente inferior ao dos capitais estatal e multlnaclonat que davam 
austentaçêo ao "modelo mineiro•. 

No plano polltlco, porílm, o empresariado regional manteve-se apatentemente como 
força organizada, como se Infere da análise de Heloisa Starllng sobre a lneurrelçio da 
elites mineiras contra o governo Goularl21 Em sua lnvestlgaçAo, Starllng fornece eóllda 
base emp{rlca à hipótese da presença ativa da classe no processo polftlco, ainda que 
tal presença se tenha deliberadamente desenvolvido na penumbra. O alto grau de 
eficácia das elites empresariais, em aliança com setores auxiliares, nessa conjuntura, 
demonstra que a proposição de Evantlna Vieira, acima citada, aplica-se com Igual 
valldez para os anos 60. Uma das contribuições sugestivas de Heloisa Slarllng é a de 
mostrar o que havia de especifico na ac;Ao polltlca do empresariado mineiro, em face de 
outros atoras, diferentemente do que se passava no eixo Rio-São Paulo e que foi 
estudado por Drelfuss. O peso maior da máquina estatal e do sistema polltlco-partidárlc 
mineiros, ao lado do estágio de evolução capitalista da economia regional, respondem 
por diferenças que redundaram em formas organizacionais próprias, provavelmente sul 
gsneris. o que aliás põe em destaque a lnventivldade polltlca das elites empresariais 
envolvidas na conspiração. 

No que tange ao perfodo reçente, Ugla Leite Pereira e o autor deste trabalho 
empreenderam uma avaliação preliminar das orientações e da ação polrtica empresarial 
em face do processo de tranalç6o polltlcaF como parte de um estudo mais amplo ainda 
não publicado. Do exame da fase posterior a 1964, sobressai a tendência Inicial do 
empresariado a manter·se numa atitude corporativa, conferindo apolo ao Estado 
autoritário para preservar o regime Imposto apóa o golpe. A abertura polltica, contudo, 
levando à reartlculaçêo da Sociedade Civil (um ele cujos elementos foi o aparecimento 
do "novo aindicaUsmo"), compele gradualmente os empresários à açlo polrtlca. A 
polltlzaçêo acentuada da classe expressou-se mais ostensivamente com a eleição de 
grande número da ampreúrlo& para a Constituinte Federal, em 1986, e com o tipo de 
açlo que tol desenvolvido em torno da elaboraçlo da nova Carta, dentro e fora do 
Parlamento. 

A intençAo desse breve apanhado da literatura sobre o caso mineiro é apenas a de 
fixar dois modelos diferentes de interpretação do nosso tema, por melo de trabalhos 
que, de certo modo, tlpificam a controvérsia. Eles permitem que nos localizemos melhor 
e possamos discutir, daqui por diante, alguns aspectos da relação 
empresáriolpolftlcB/Estado sugeridos pelo exame da experiência de Minas. 

O EMPRESÁRIO NO ESTADO 

Uma discussão mais aprofundada de toda essa problemática e de seu tratamento na 
literatura suscita de imediato a questão do Estado, a qual permeia todas as análises. No 
primeiro modelo, o Estado promove a modernização, através de um setor tecnoorático, à 
falta de um empresariado ativo e capitalizado. No segundo modelo, o empresariado, 

lt. STARUNCi, Heloiu Mula Muracl. Os S~nhoru deu Oerai.J: O~ N01~ /nconfidmtes to Culpe de 1964 
(Pctr(tpolia; Vozca). 1986. 
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' l•tt~ ' n organizado 1 cOnsclo de seus interesses, atua politicamente em 
mtunturt mltlot para reorganizar a sociedade segundo o paradigma das "classes 

pturiulor '' •, essa reorganização passa fundamentalmente por sua capacidade de 
• lonllf o !:.atado. 

N. o havtr' quem discorde do papel primordial do Estado na Implementação do 
proc:uaao de desenvolvimento mineiro. A quéstão-ohaw, porém, é a de se analisar a 
c ompollç6o dos quadros dirigentes do Estado. Quem o conduzla? Quem o Influenciava 
cruclalmente? Em que consiste concretamente essa organização? Ao buscar respostas 
para essas questOes, encontraremos terreno mais firme para Interpretar a relação classe 
dominante/Estado. 

A elite polfUoa mineira tem sido objeto de estudos de background, assinalando-se a 
contribuição de autores como Flelscher, Wlrth e Martlns~3 Esses estudos são tomados 
como suporte emplrloo da tese da dissociação entre os quadros dirigentes do Estado e 
os Interesses de classe, na medida em que o levantamento da •ocupaç!o principal" dos 
membros da elite faz emergir um número acentuadamente majoritário de profissionais 
liberais • sobretudo advogados • e funcionários públicos, configurando um •estamento 
burocrático" que, com o avanço do processo de. modernização, teria assumido caráter 
crescentemente tecnocrátlco. Nesse· sentido, a tese tecnocrâtlca constitui um 
desdobramento da tese patrlmonlafista. 

Os referidos estudos de background, assentando-se em metodologia hoje' clássica 
na Ciência Polftlca, certamente que nos dizem muito sobre as variáveis em pauta. Mas 
levantam tantas indagações quanto as respostas que proporcionam. No que diz respeito 
ao nosso problema, a dificuldade parece residir na caracterização profissional dos 
membros da elite: toma-se a •ocupação principal" e com Isso corre-se o risco de ficar na 
informaQão conspfcua, restrita à profissão "oficial" dos lndMduos pesqulsados. 

Ora, o empresariado não é, como já sugerimos, um ator polftico de alta visibilidade. 
Para captar as conexões do empresário com a esfera polftlca é preciso adotar um 
tratamento mais qualitativo do que aquele usual nos estudos de background da elite. A 
Informação "oficial" das atividades dos membros da elite pode não refletir a realidade. 
Observa-se certo cuidado, nesse unNerso, em filtrar ou mesmo suprimir das biografias 
e currlcu/a dados relativos à atividade privada, denotando a preocupação de mut~as 
lideranças polfticas em construirem uma Imagem de devoção exclusiva ao serviço 
público. 

Seja como fôr, um dado a considerar, no caso de Minas, é o assinalável 
recrutamento de empresários para o governo, para postos de primeiro e segundo 
escalão. Trata-se de fenômeno especialmente observável após a abertura de 1945, mas 
que pode ser rastreado bem antes desse momento. Diversos dentre eles eram 
dirigentes de classe, que assumiram funções públicas em consequência de sua 
liderança ou projeção empresarial. 

Assim é que em todas as administrações mineiras desde a redemocratização vamos 
encontrar lideres empresariais de peso em c8fgos de primeiro escalão, geralmente nas 
pastas econômico-financeiras do governo. Já no Interregno entre a queda do Estado 
Novo e a posse de Milton Campos, primeiro governador eleito ap6s a ditadura, essa 

:13, FLEISCHI!R'. O.vid V. 'PoliiiCil Recrllltment In tbo St.atc or Minu Gerall, B.razll (1890·1!17Q)" Tue de Do~torado 
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conexão se estabelece. É Interessante Identificar essas Jlderançu e mencionar algo 
sobre seu campo de atuação. 

Na interventoria NISio Batista de Oliveira, que assumiu o governo estadual logo apóa 
o 29 de outubro, o Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho (na época 
uma espécie de ampla Secretaria de Economia) foi AntOnio Mourlo Guimarães, 
presidente do Sindicato dos Bancos. do Estado de Minas Gerais por dlvaraoa parlodos. 
Seu pai, Benjamim Guimarães, fundou um dos maiores grupos ec:onOmlcos de Minas, 
cuJa direção herdou. O grupo compreendia o Banco de Minas Garale, a Magnealta 
(indústria pioneira de material refratário), companhias têxtele, cortumt, mlneraçf.c. 

No perlodo seguinte -·a lnterventorta João Beraldo .. a Secretaria das Finanças foi 
oc~ada por Jair NegrAo de Lima, um advogado que desempenhou papel eetratégloo no 
meio empresarial, como consultor jurldlco da Associação Comercial de Minas e da 
Confederação Nacional do Comércio. Foi um dos principais formuladores da polltlca de 
organização e pressão desenvolvida pelas entidades empresariais nos anos 30, ugundo 
mostra Evantlna Vieira em seu estudo. 

Na curta lnterventorla Júlio de Carvalho, o Secretário da Agricultura tol José 
Salgado Scarfa, que presidiu a Associação Comercial do Rio de Janeiro (1933-1938) e 
pertenceu ao Conselho Nacional do Trabalho e ao Conselho Federal do Comércio 
Exterior, tendo também presidido o Conselho de Contribuintes. 

Examinando-se agora as administrações eleitas, e novamente limitando-nos a 
mencionar os dirigentes da classe empresarial que figuraram no primeiro escalAo, 
temos, no governo Milton Campos (1947-1951) dois Hderes de grande peao nas duas 
secretarias econOmico-flnancelras. Nas Finanças, Magalhães Pinto, que havia presidido 
a Associação Comerciai de Minas (em 1938) e ocupado uma diretoria do Banco da 
lavoura de Minas Gerais de 1935 a 1943. Afastado desse último cargo por assinar o 
Manrtesto dos Mineiros, fundou o Banco Nacional de Minas Gerais. A partir da abertura 
de 1945, Magaiháes Pinto conciliou a condição de grande empreaé110 com uma carreira 
polftlca diversificada, no Executivo e no Legislativo. 

Na Secretaria de Agricultura estava Amérlco Renê Giannettl, que Implantou nesse 
perlodo a primeira experiência brasileira de planejamento póblfoo em escala regional, 
com o Plano de Recuperação Econômica e Fomento da Produçlo (1947). Glannetti foi 
uma das personalidades mais Importantes do empresariado mineiro em seu tempo, se 
não a mais Importante: presidiu por muitos anos a Federaç4o das Indústrias, de que foi 
um dos criadores na década de 30; foi secretário da Confedarac;Ao Nacional da 
Indústria; foi um dos criadores do SESI e do SENAI; foi diretor da ACM e seu vice
presidente; presidiu o Sindicato da Indústria do Ferro. Na área federal, foi membro do 
Conselho Federal de Comércio Exterior, da Comissão de Planejamento Econômico 
Nacional e do Conselho Consultivo-TécniCo da Companhia Siderúrgica Nacional (nesse 
último caso, como compensação à burguesia mineira por ter sido preterida, em sua luta 
pela grande siderurgia, em favor do Alo de Janeiro). Em 1946 presidiu o Conselho 
Técnico da UON mineira a, após ocupar a Secretaria da Agricultura', foi eleito em 1950 
Prefeito de Balo Horizonte, falecendo no cargo em 1954. 

Na administração Kubitschek (1951·1955), o primeiro escalAo teve conotaçAo mais 
poHtlco-partldAria, mas nele figuraram pelo menos dois dirigentes empresariais. Um 
deles, Bento Gonçai'Ves Filho, foi Secretário da VfaQAo, pasta destinada ao PR. Industrial 
pollvale~ Gonçalves atuou nos ramos de beneficiamento de mármore, cerâmica, 
bebidas e construção civil, tendo Integrado a diretoria da FIEMG de 1941 a 1952. 
Deputado federal de 1955 a 1983, voltou à mesma Secretaria da VIação no final do 



~mo c:n•• l"ones \li:IOlUI· uutra personauaaae, esta de maior peso, que serviu na 
6poca foi Mauricio Chagas Blcalho, Secretário do Interior em 1954. Diretor do Banco de 
Belo Horizonte (1948), Bicalho foi também mais tarde presidente do Banco do Brasil 
(1959·196<>) e Ministro interino da Fazenda. De 1960 a 1966 foi Governador-Adjunto do 
FMI - Banco Mundial. De volta a Minas, presidiu os dois bancos estaduais que vieram a 
formar o BEMGE/Banco do Estado de Minas Gerais, cuja fusão coordenou, assumindo 
em seguida a presidência do outro banco estadual, o Banco de Crédito Real, até 1970. 
Ocupou Igualmente a diretoria da CEM IG e das Centrais Elétricas de Furnas. Sua 
participação em associações de classe se deu como diretor da ACM e da ACRJ. 

Avançando até a década de 60, temos em primeiro lugar o fato de que o governador 
eleito para suceder a Bias Fortes foi precisamente Magalhães Pinto, sobre o qual já 
comentamos. De seu govemo, que incluiu diversas personalidades ligadas ao meio 
empresarial, participou nos anos ffnais um dos principais dirigentes contemporâneos da 
burguesia mineira, Miguel Augusto Gonçalves de Souza. Dirigente de um grupo 
industrial têxtil pertencente à' sua famliia, Gonçalves de Souza presidiu a ACM e sua 
atuação empresarial se exerceu tanto na área privada (presidência do Banco COmércio 
e Indústria de Minas Gerais, ao lado das empresas da familia) quanto na área pública 
(presidêncía do Banco de Crédito Real, da Açominas). Presidiu também a Fiat 
Automóveis. 

No governo Israel Pinheiro (1966·1971), ocupou a pasta da Agricultura o llder 
ruralista Evaristo de Paula. Embora também vinculado ao setor financeiro (fundador e 
diretor do Banco Mercantil de Minas Gerais, hoje Banco Mercantil do Brasil}, Paula 
notabilizou-se sobretudo por sua atividade como dirigente da Federação da Agricultura 
de Minas (FAREM) e da Associação Brasileira dos Críadores de Gado Gyr. Como 
mostra Heloisa Starling, desempenhou papel extremamente ativo na mobilização dos 
proprietários rurais mineiros contra o governo Goulart, na condição de llder de classe. 
Ainda dessa gestão participou o empresário Luiz de Souza Uma, inicialmente como 
Secretário de Desenvolvimento Econômico e, de 1967 a 1971, como Prefeito nomeado 
da Capital. Membro ativo da FIEMG, da qual foi vice-presidente, Souza Uma teve 
atuação diversificada como dirigente de empresas de construção civil, agro-Indústrias, 
siderurgia (Ferro e Aço de Vitória), instituições financeiras (Banco Nacional do 
Comércio, Economisa, Banco Denasa), entre outras. 

Nos três governos seguintes, que se constituíram pór nomeação federal,. o mesmo 
padrão de recrutamento pode ser observado. Na gestão Rondon Pacheco (1971-1975), 
oc~ou a pasta do Planejamento, até 1973, o empresário Paulo Uma Vieira. Sucedendo 
ao pai, Alcindo Vieira, na direção de uma companhia de construção, presidiu o Sindicato 
da Construção Civil de Belo Horizonte (1955·1960) e figurou na direção da FIEMG. Em 
seguida, presidiu a Companhia Siderúrgica Nacional (1961) e a Vale do Rio Doce 
(1964). Na área privada foi diretor da CDMINCI (cimento) e conselheiro da 
Mannesmann. 

Na gestão Aureliano Chaves (1975·1978), o Secretário da Indústria e Comércio foi 
Fernando Fagundes Neto. Embora tivesse lngtessado na política partidária desde os 
anos 60 (foi eleito deputado federal em 1970 e 1974), Fagundes Neto desenvolveu toda 
uma carreira paralela como dirigente de classe: vice-presidente do Centro Industrial de 
Juiz de Fora (cidade onde se localizam as Indústrias têxteis de sua famllia), vice· 
presidente da FIEMG, vice-presidente da CNI, vice-presidente da Associação de 
Indústrias Latino-Americanas. Derrotado para o Senado em 1978, foi reconvocado por 
Francelino Pereira para o governo, comQ Secretário de CIAncla e Tecnologia. 

Outro llder da burguesia mineira aarvlu também ao govemo Franoellno Pereira: José 
Romualdo Cançado Bahia, seu Secretirlo de Indústria e Com6rclo. Empreúrlo 
importante do ramo têxtil, Bahia havia presidido a ACM de 1973 a 1 e76, lpÓI ter sido 
dirigente da mesma entidade em diversos cargos. 

Encerrado o ciclo dos governos nomeadoe por Brullla, o padrio nto parece vir a 
modificar-se. Tancredo Neves convoca para a Secretaria da Agricultura um dos mais 
conhecidos lideres do empresariado rural, Arnaldo Rosa Prata. Fazendeiro de Uberaba, 
Prata dirigiu a Associação Comercial e Industrial local, presidiu a Sociedade Rural e a 
Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, cargo em que se projetou. Foi Igualmente 
um dos fundadores da Confederação Mundial dos Criadores de Zebu. 

Hélio Garcia, que sucedeu a Tancredo Neves no governo, ' ele próprio 
repreaantatiVo do fenOmeno que estamos destacando. lngreaaou na carreira polftlca 
após ter presidido a Associação Rural de Perd6es e • o que é mala augeallvo • ocupado 
a Secretaria-Geral da FAREM de 1961 a 1962, vale dizer, numa conjuntura em que os 
proprietários rurais de Minas começaram a se movimentar polltlcamanla em faca da 
poUtlca fundiária de Goulart. 

Temos nesse levantamento uma visão do fenOmeno apontado: um número 
significativo de empresários, atuantes como dirigentes de sua classe, que se expandem 
para o campo polltlco e oportunamente ascendem ao governo. Não há dúvida de que tal 
constatação representa apenas um primeiro passo para estabelecer a conexão 
burguesia/Estado, mesmo que um passo promissor. Não se trata aqUI de propor um 
lnstrumentallsmo ingênuo: a presença de dirigentes empresariais ou da emprelérios 
importantes na alta administração do Estado nAo dá conta, por si mesma, do caráter que 
a ação desse Estado vai assumir. O problema é eminentemente empfrlco. Contudo, tal 
presença é um dado que permita sustentar 'a hipótese de que a Influência polltlca do 
empresariado mineiro foi mais relevante do que frequentemente se supOe. 

A POUVALêNCIA DAS ELITES 

Mencionamos, a propósito dos estudos de carreira das elites, a probabilldade de 
ocorrência de distorções que levam a subestimar a presença do empresariado no 
aparelho de Estado. Examinemos agora um outro problema, este de natureza 
conceitual: o problema relativo à caracterização dos quadros técnicos como categoria 
social aut6noma, como 'tecnocracia'. 

A literatura sobre esse tema é conhecida, não convindo entrar aqui em seus 
pormenores. De um lado, certo nCimero de autores, escrevendo nos anos eo, chamaram 
a atenção para os sintomas de um deslocamento de poder rumo aos detentores de 
saber especializado, movimento esse que resultaria num 'modelo tecnocrático' de 
decisão polltlca, através da hegemonia de uma nova camada que se convencionou 
chamar de tecnocracia. Essa proposição era acompanhada da idéia do 'fim da 
ideologia', hipótese aliás que voltou à tona ultimamente, segundo a qual a vida polltlca 
contemporânea se assinalaria pelo abandono paulatino dos mitos, slmbolos e crenças 
que vinham alimentando os conflitos de poder nas sociedades Industriais modernas. De 
outro lado, os fundamentos -da tese tecnocrétlca têm passado pelo crivo de crfticos 
severos. Há os que procuram verificar empirlcamente o grau efetivo de ampliação do 
poder dos técnicos, bem CC?rno a sua autonomia em face dos interesses sociais. Hé os 
que realçam a atmosfera eminentemente polltlca em que se Inserem as atividades 



técnicas de governo. Surgem, finalmente, lnterpretaçOes do sentido real da tese 
tecnocrátlca e do papel Ideológico que ela vem cumprir historicamente. 

O debate, como se vê, é Importante em si. No entanto, o aspecto a ressaltar aqui é 
mais simples: examinando-se a carreira dos componentes da 'tecnocracia' brasileira • 
ou, se se quiser especificar, da 'tecnocracia' mineira - constata-se a estreita vinculação 
desse setor com o empresariado. Talvez se deva falar de um tecno-empresariado, mais 
que de uma tecnocracia.24 Um padrão comum é o da circulação de quadros do setor 
privado para o setor público e vice-versa. Trata-se de quadros executivos que atuam 
segundo uma lógica empresarial tanto a serviço da administração pública quanto da 
administração do capital privado. 

Se Isso é correto, deve-se Incluir na categoria de empresário o empresário de 
Estado, que é às vezes um empresário privado recrutado para a empresa pública, 
outras vezes um técnico da mesma que ascende ao longo da carreira à sua direção, e 
nesse sentido se transforma num empresário. Esse ponto é digno de atenção, 
considerando-se o peso econômico e a ublquldade do setor empresarial público no 
Brasil, assim como as formas de Interação (financeira, tecnológica, potrtlca, Ideológica e 
culturaQ do setor público e do setor privado no p~ls. E, em virtude da cen,-alldade da 
ação do Estado a que já nos referimos, esse aspecto é ainda mais relevante no caso 
mineiro. 

Com efeito, encontramos nas elites mineiras um mJmero significativo de 
personagens pollvalentes • polltlcos/empresárlos/técnlcos - que vão da empresa privada 
à administração pública e/ou à polltlca partidária. Ou, alternativamente, seguem caminho 
inverso, da polltlca ou da administração pública à empresa privada. 

A primeira trajetória (do privado para o público) é Ilustrada pelas carreiras de 
Amérlco Glannettl, Magalhães Pinto e outros dirigentes empresariais ci\ados há poucas 
páginas. Os exemplos são, porém, Inúmeros, assim como a variedade de vfnculos no 
interior da elite. Recorde-se que só arrolamos no Item anterior secretários de Estado 
que foram também dirigentes de associações empresariais. Seria maçante ampliar a 
lista para Incluir outros tipos. 

Porém é Interessante mencionar alguns exemplos singulares de pollvalêncla. Um 
tipo, ilustrado pela carreira de Israel Pinheiro, é o do polftico de base local que convive 
c~m o administrador público modernizante. Ao graduar-se em Engenhar!a, Israel 
Pinheiro fiXou-se em Caeté, onde assumiu a direçáo da Indústria cerâmica criada por 
seu pai, João Pinheiro, tornando-se ao mesmo tempo o chefe da facção potrtica 
pinheirista. Foi vereador e prefeito de Caeté na década de 20. Com o movimento de 30, 
Pinheiro passa a atuar no plano estadual. Preside o Conselho Consultivo do ~stado e 
em 1933 é designado Secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, cargo 
que mantém até 1942. Durante esse perfodo, desenvolve toda uma série de açOes 
modernlzantes, que serão um marco para o processo de recuperação econômica de 
Minas, a exemplo da implantação da Cidade Industrial de Contagem. Deixa a Secretaria 
para Implantar a Companhia Vale do Rio Doce. Já está então atuando na esfera federal. 
Preside a CVRD até 1946, mas, com a abertura polltlca, ressurge na cena polltico
partldária como um dos fundadores do PSD, partido do qual se torna Secretário-Geral. 

2-4. ~o que augen DRifu.u, 11111e11 exame da c.KrulW'It polllca do lflllde capital multinacional, ao sublinhar aa modalidades 
de Clraanizaçio e açlo da intel/igent:Jia empreurial. 1964 ... , cap. 3. A prop01lçlo de Drel ruas encalxa·M bulanle bem em 
nN':~a Unha de anQI.!e e doravance farcmoa n:ferfnc:.ia ~te • ldl!la de 'IKM·cmpresariado' pa~ tratar da cXperitacia 
rt!Uielr&. 

Serve como deputado federal de 1946 até 1956, eleito sucessivamente por suas bases 
municipais. Em 1956 renuncia ao mandato para dirigir a NOVACAP, órgão criado para 
Implementar a construção de Brasllia, e ·em 1959 toma-se Prefeito de Brasllla. Não 
retornou ao Parlamento, mas elegeu-se em 1965 Governador de Minas e em seu 
qulnquênio deu continuidade à polftica desenvolvimentlsta dos antecassores, polltlca 
essa de que havia aliâs sido um dos Iniciadores na década de 30. Ao mesmo tempo 
marca seu comando poiltlco pela coordenação escrupulosa dos Interesses das facçOes 
pollticas estaduais, quer dizer, ao grupo a que ele próprio pertencia: para viabilizar a 
ARENA, Israel Pinheiro Introduz o sistema do direito ao mando em cada municfplo pelo 
deputado eleitoralmente majorttérlo; ou seja, um esquema neo-coronelista à feição da 
Velha República, cujo êxito realça as raizes pollticas tradicionais que sustentaram sua 
diversHicada vida pública. Ressalte-se aqui, para completar esse perfil, que a Cerâmica 
João Pinheiro continuou sob sua supervisão e que em certo sentido as açOes 
desenvolvimentistas de Israel Pinheiro sempre revelaram a marca do tecno-empresérlo 
que ele efetivamente foi. 

Ainda considerando o tipo de pollvalêncla que vai do privado para o público, 
tomemos um outro padrão: o do empresário que ingressa na polltlca •por cima•, Isto é, 
sem tradição municipal, frequentemente após passar pela administração pública não
eletiva. Trata-se aqui de personalidades algo especiais. Dois exemplos, retirados da 
história mineira, são os de Sebastião Paes de Almeida e de San Thiago Dantas. 

Paes de Almeida era um mineiro que construiu uma carreira de Industrial em São 
Paulo, sobretudo no ramo do vidro plano, tendo também dirigido o Banco Nacional do 
Comércio e a Real Transportes Aéreos, que fundou em 1947. Nos anos 50, preside o 
Banco do Estado de São Paulo e prossegue no setor póbllco estadual como Secretário 
da Fazenda, do Governo e da Agricultura do governo paulista. Com a ascensão de 
Kubitschek à presidência, é convocado para presidir o Banco do Brasil e, de 1959 a 
1961, serve como Ministro da Fazenda. Decide então Ingressar na polltica pelo voto. 
Elege-se deputado federal pelo PSD mineiro em 1962, através de uma campanha 
milionária que o faz o candidato mais votado do estado. Em 1965 lança-se a um projeto 
ambicioso • o governo estadual • mas sua candidatura foi Impugnada pelas forças 
vitoriosas em 1964. Israel Pinheiro o substituiu na campanha, vencendo o pleito. Paes 
de Almeida, cassado, faleceu em 1975. 

San Thiago Dantas, como se sabe; foi um grande jurista e um lntelactual prolffico. 
Mas foi também um advogado militante cuja carreira processou-se em conexão com a 
grande empresa, além de ter sido empresário propriamente dito. lnie;rou as diretorias 
do Banco Moreira Sales (de 1952 a ·1957) e do grupo petrollfero Mangulnhos. Em 1957 
adquiriu o "Jornal do Comércio", do Rio de Janeiro, Já em função do objetivo de Intervir 
no cenário polltico. De fato, San Thiago tivera uma experiência marcante de militância 
polltlca na juventude, como Secretário Nacional de Imprensa da Ação lntegralista e 
como membro do Conselho Jurldico Nacional dessa organização, até 1937. Em 1951, 
com a volta de Vargas ao poder, torna-se seu assessor. Fllla-se ao PTB e se elege 
deputado federal por Minas em 1958, através de uma campanha cara, uma vez que não 
dispunha de bases locais. Candidata-se a vice-governador em 1960, na chapa de 
Tancredo Neves. Ambos são derrotados. Durante o governo Quadros é designado para 
embaixador brasileiro junto à ONU, mas logo é nomeado ministro das RelaçOes 
Exteriores, com a formação do gabinete Tancredo Neves. Reelege-se deputado em 
1962 e volta ao ministério, na pasta da Fazenda, após o plebiscito que restaurou o 
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p,.eiGenoJanamo. o golpe de 1964 encontra-o trabalhando por uma recomposlçlo 
polltlca em tomo de Goulart. Já estava gravemente doente e faleceu no mesmo ano. H 

Os dois últimos exemplos Ilustram o tipo de empresário atraldo pela açlo polltlca 
aem contudo pertencer à elite polfllca tradicional. Talvez por isso tanto Paes de Almeida 
quanto San Thiago Dantas nunca passaram de outsiders no jogo polftico estadual, a 
despeito de sua influência no cenário federal, particularmente a do segundo. 

Uma variante desse lip~ é a do empresário que ocupa lqllcamente funç6es pl.tbllcas, 
em virtude de suas ligaçOes polfllcas, sem entretanto encetar uma carreira pollllca corno 
nos casos acima. Um exemplo de parllcipaçlo tópica na administração é dado pela 
carreira de Walter Motelra Sales, principal dirigente do atual Unlbanco e do grupo 
empresarial correspondente. Sucedendo a seu pai na direção de um banco que 
começou como simples casa bancária sediada em Poços de Caldas, Moreira Sales 
transformou-se gradualmente num dos principais nomes do grande empresariado 
brasileiro, com expressivas conexões Internacionais. Ao mesmo tempo serviu como 
embaixador de Vargas nos Estados Unidos, tendo atuado em mlss6es dlploméllco
flnancelras do governo brasileiro em momentos posteriores e OCI.4)ado por algum tempo 
a pasta da Fazenda na fase parlamentarista de Goulart. O vinculo de Moreira Sales 
com a elite polftica mineira • especificamente com o PSO • conferia-lhe sustentação 
adicional em suas funçOes públicas. Por outro lado, estas lubrificaram suas conexOes 
estratégicas com o sistema financeiro e corporativo internacional. 

Invertamos agora o nosso ponto de vista para examinar o modelo oposto, Isto é, a 
trajetória que parte do setor pl.tbllco para o setor privado. 

Analogamente à exposição que acabamos de fazer, podemos IdentifiCar um padrão 
de carreira que se origina na polltlca de base local e outro que não apresenta essa 
relação. O primeiro padrão é referente a membros da elite polltica tradicional que 
dlversHicam seu campo de atuação • transformando-se em polftlcos-empresértoa - sem 
contudo abandonarem a presença continua na miiMncla poHtlca. Exemplos 
Interessantes, para o caso de Minas, são os de Arthur Bernardes Filho, VlrgHio de Melo 
Franco e Daniel de Carvalho. São homens que se Iniciam cedo na carreira polftlca, 
como membros da oligarquia. Vicglllo de Melo Franco, por exemplo, é eleito deputado 
estadual ainda jovem, mas nunca se Interessou pela carreira poHtlca como meio de 
vida, dHerentemente de seu pai e de seu Irmão Afonso Arinos, que constituem, estes 
sim, Ilustrações do polftico/funcionário público que os adeptos da tese patrimoniallsta 
vêem como predominante na elite poUtlca mineira. Virglllo esteve sempre ligado a 
empreendimentos privados, embora não tenha sido um empresário tlpico: foi sobretudo 
um planejador e um organizador polftlco voltado para a construção de um projeto 
democrático-burguês no pafs, particularmente nos anos 40. Mas, ao mesmo tempo, foi 
um articulador eficiente a nfvel local, como mostra o seu trabalho de estruturação da 
UON mineira, concorrendo para desalojar do poder em Minas os estadonovistas do 
PSO em 1947.28 

25• Sobre 1 Cllrreln de 5111 Thi1ao Dant11, v. MOREIRA, MmDio Muqaes (OIJ.}. San Tiago Danttu: DiscMfiU/1 
P•rllfm~llltlrG, Pelfla Pal1ameallru, n• 21 (Bnallla: Clmm doi Deputados), 1983; e SIVI Tlngo Danlru: Um 
S~~~r~útdrlo 114 Uniwrsidad~ d~ Brullia(BruCII: lld. UnB), 1518.!. 

21• V, ~0010. Sbclla Brandio "VIr&lllo de Melo Pnnco o 1 Polfllca em Minu•, Diuerta~o de Mulrldo. UPMO, 15185; 
NABUCO. Carollnl. A Vid# ü ~!· r11io tk M~ Franco (Rio: 1016 Olymplo). 1 962; MI!LO FRANCO, Afanao Arinos 
ele. UM ElttMIUta d4 Rf!J!4blka : JOI6 Oll~~~ 1!1.5.5; e CAMAROO, Alpilla et 111~ 0 llatelet:IIUII ~o Polltico: 
E~t~t:DIJIIW comAftmroJtrliWU ( lo: FOV/Crooq. 19&3. 
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Passemos agora ao padr~ de clrculaçlo entre as esferas pública e privada a partir 
de projeçAo adquirida na adminiStração pCibllca. Essa seria talvez a modalidade mais 
evidente de tacno.mpreúrlo, que pode ser exempllflcada pela carreira de Lucas 
Lopes. AI temos uma comprovaçlo significativa do nosso ponto de vista a respeito da 
'tecnocracia' não só em Minas como no plano nacional. 

Lucas Lopes Iniciou-se como engenheiro ,na Rede Mineira de Viação, um começo de 
carreira usual na época. Engenheiro voltado para a área de eletrificação, trabalhou 
depara algum tempo em companhias desse setor, até que for recrutado, ainda jovem, 
para o cargo de Secretérlo da Agricultura (1943). Nele deu prosseguimento ao trabalho 
de Israel Pinheiro e sua equipe, assinalando-se sua tentativa de preparar um plano de 
eletrlficaçio para Minas. Com a queda de VargaaNaladares, sal do governo mas a ele 
volta como Secret6rlo da Vlaçio em 1946, na fase das lnterventorlas. Em seguida 
encontrAmo-lo na érea privada. Foi o orientador geral do Plano de Eletrificação de Minas 
Gerais, preparado em 1950 pela CBE/Companhla Brasileira de Engenharia por 
encomenda do governo Milton Campos. Da equipe faziam parte, como consultores (e 
redatores de capftulos do plano) Mauro Thtbau, John Cotrlm e Paulo Assis R~o. Com 
exceção do último, eles acompanharão Lucas Lopes quando, com a volta db PSD ao 
governo, Kubitschek dá consequêncla ao Plano encarregando-o de Implantar a CEMIG. 
Lopes tunda a empresa e permanece por muitos anos como presidente de seu 
Conselho de Administração. Simultaneamente Integra a Comissão Mista BrasiVEstados 
Unidos. No governo Café Filho é falto Ministro da Viação, representando o PSD mineiro 
no ministério. Em 1958, junto com Roberto Campos · seu colega na Comissão Mista· e 
outros tecno-empreúrlos, funda a CONSULTEO, uma empresa de consultoria e 
promoçio empresarial que se tornou extremamente Importante como canal entre o 
grallde capital e a administração federal. Entre outras razOes porque Lopes era ao 
mesmo tempo o presidente do BNDE e Campos um dos diretores, de 1956 a 1958. 
Nesse último ano vai para o Ministério da Fazenda, para execlAar umq polltlca de 
estabilização financeira mediante acordo com o FMI. 

Lucas Lopes teve papel fUndamental na consolidação do modelo econ6mico 
juscellnlsta, de absorção de capitais externos, como principal elaborador do Plano de 
Metas, como presidente do BNDE e como Ministro da Fazenda. Neste último posto, 
porém, não permaneceu por multo tempo, uma vez que o Presidente, cedendo à opinião 
naclonallsta, rompeu o acordo com 9 FMI e sLbstítuiu a equipe econômica. A partir de 
entêo, LOpes nio voltou mala ao governo. Era já, a essa altura, um exetutlvo da linha de 
frente do capital multi nacional: representou a Hanna Mlning Co. na !onga pendência que 
esta corporação manteve com o governo brasileiro a respeito da posse e exportação do 
minério do Quadrilátero Ferrffero de Minas Gerais. De fato, os Interesses da Hanna jé 
estavam a cargo da CONSUL TEC desde antes; o governo Kubitschek havia criado em 
1957 o Grupo de Exportação de Minério de Ferro (um dos órgãos de sua administração 
paralela), do qual Lopes participava; através desse Grupo, o problema foi encaminhado 
favoravelmente às pretensOes da Hanna. Quadros e depois Goulart alteraram essa 
polltica, apesar dos esforços de Lopes, presidente da empresa no Brasil, e de sua 
equipe de assessores e advogados administrativos. Somente com a mudança de 1964 
o assunto, foi revisto e um arranjo se estabeleceu. Estavam então no poder Roberto 
Campos e Mauro Thlbau, os velhos parceiros de Lucas Lopes. 

A experiência da CONSUL TEC é sugestiva para o nosso tema no sentido de 
mostrar a lmbrlcaçlo do público e do privado. Lopea e Campos, consultores e 
promotores dos Interesses do . grande capital enquanto membros de uma flnna 
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- ..... --·- .. - - .. , - ........... oo .. .., _.,..,.... u•:n.;R~~un:s:,; utt ~u~tslo~t& nas qua1s o granae Capital 
tem Interesse vital, na qualidade de membros da cúpula econOmlca do govemo. Pode· 
se dizer que foi, svant la lettre, um estratégico anel burocrático, nos termos analisados 
por Fernando Henrique Cardoso para o perfodo pós-64.27 

Nossa Intenção, ao descrever em linhas gerais as carreiras de certos membros da 
elite, foi a de repensar seus. papéis e acentuar sua mult~unclonalldade. Personagens 
como Israel Pinheiro, Lucas Lopes, Amérlco Giannettl, são frequentemente 
mencionados como geradores de uma tecnocracia que emergiu em Minas a partir dos 
anos 30. Ora, é questionável caracterizar a eles próprios como 'técnicos' no sentido e 
com as lmplicaç6es que esse conceito possui politicamente. Mais que uma nova classe, 
como querem os proponentes da tese te<:nocrática, a 'tecnocracia' revela-se a um 
exame cuidadoso como braço polftlco de um sistema de Interesses que tem na 
burguesia o seu foco. 

Não avançamos até o perfodo posterior a 1964, que se toma como a fase de 
afirmação da 1ecnocracla' na cena política brasileira. Pode-se Indicar, todavia, que após 
o golpe os deslocamentos poHticos subsequentes constiturram o triunfo do tecno
empresariado. As caracteristicas empresariais do novo regime, mesmo mantendo no 
proscênlo sua face militar, tornaram-se evidentes desde logo, com as Importantes 
raformulaç6es Institucionais do governo Castelo Branco. O mesmo sucedeu em Minas, 
Já que é nessa fase que se dé efetivamente o take-offindustrlal no estado. 

Para Ilustrar o fenômeno apresentamos no Quadro I uma amostragem de alguns 
dos mais Influentes quadros técnicos da administração mineira desde os anos 60, 
discriminando suas funçOes de governo (em alguns casos também no Legislativo) e 
suas vinculações empresariais, tanto no setor público quanto no setor privado. 

O quadro evidencia as caracterfsticas de pollvalência a que aludimos nesta seção. 
Os doze administradores que selecionamos ocuparam cargos de direção em empresas 
públicas ou equivalentes, sendo que a maior parte esteve ligada ao aparelho público de 
apolo à industrialização (Banco de Desenvolvimento de Minas GeraiS/CEMIG/Instituto 
de Desenvolvimento lndustrlaVCompanhla de Distritos Industriais). Em segundo lugar o 
quadro mostra a presença desses administradores em funçOes estratégicas de governo, 
normalmente as pastas econômico-financeiras, que são ôcupadas sucessivamente por 
eles em diferentes perlodos governamentals.Em terceiro lugar, temos ar uma noção do 
fenômeno da circulação entre as funções públicas e a empresa privada a que demos 
ênfase, que, a nosso ver, é um dos componentes fundamentais do sistema de •anéis" 
que assinala a organização polltlca brasileira. Em quarto lugar, os nomes de nossa 
amostra perpassam diversas fases polltlcas, levando a considerar o grau de 
estruturação do tecno-empresariado em face de circunstâncias polfticas cambiantes na 
sociedade. Esse último aspecto nos proporciona um comentário um pouco maior, que 
apresentaremos a seguir. 

27
• CARDOSO, Fernando Henrique. Autoritlzrl.rmo e ~lfl«rati:Dçtlo {RJo de Janeiro: PIZ e Tem). 197$, p. 181-184 e 

2118-209. Sobre a CONSULTEC e 1 atuaçlo de Lucaa Lopu no pemo, v, bREJFUSS, Renl, 196-# ... 
1 
e~peclllmente p. 86-Pl. 
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1930 6 convencionalmente tomado como o momento inicial do processo de 
modemlzaçêo de que tratamO& neale texto. Dease ano até hoje o pala conheceu uma 
••rle de regimes polltlcos: o governo provlaórlo, o regime constitucional de 1934·37, o 
Estado Novo, o regime de 1948, o regime de 1964 e o atual. Diferentes sistemas 
partidários, por sua vez, foram montados e desmontados. 

Analisando-se a conexão empresariado/Estado em termos dessas mudanças 
polltlcas e partidárias, pode-se estabelecer uma sucessão de formas assumidas por 
essa relação, da qual se pode extrair uma tipologia. Esboçaremos esses Upos com 
referência ao caso mineiro, ressalvando porém que em linhas gerais caberia ampliar 
esse esboço para o nlvel nacional. 

Tomando os anos 30 como ponto de partida, vemos nessa fase constituir-se um 
setor dasenvolvimentlsta no aparelho estatal mineiro. O tipo correspondente é o do 
politico com visão modernizante, que, dadas as caracterfsticas da época, é um alto 
funcionário "polltlco•, não se assumindo como "técnl~o·. Membro da elite tradicional, ele 
serve como ponte entre um sistema polltlco ainda fortemente oligárquico e os 
Interesses emergentes. Israel Pinheiro, Secretário da Agricultura, esté. em ligação direta 
com as •classes produtoras•: vêmo·lo atuante no IV Congresso Comercial, Industrial e 
Agrlcola {1935), mobilizando o empresariado para o aparelhamento econômico do 
estado que sua pasta buscava promover,28 Ovfdio de Abreu, Secretário das Finanças, é 
o elo entre o governo estadual e o sistema bancário em expansá~ 

A Implantação do Estado Novo cria condlç6es para o surgimento de uma tecno
burocracla da qual vai surgir a primeira geração de tecno-empresArlos. propriamente 
ditos. O padrAo corporativo do regime, a ênfase que atribui à produção e ao trabalho, são 
aspectos que reforçam a posição do empresariado e lhe abrem acesso ao sistema 
decls6rio, embora por via corporativa, •apolftlca•. E que limitam a Influência da elite 
tradicional, em baixa pela proscrição das lnstllJ,Jições eleitorais e parUdérlas. Ademais, a 
lndole raclonallzante do regime conduz a um Inicio de tecniflcaçêo do governo e à 
prática, ainda tentativa, do planejamento. O tipo de tecno-empresárlo de primeira 
geração é bem representado por Lucas Lopes, e também, com caracterfstlcas mais 
empresariais, por Euvaldo Lodi e Américo Glannettl. ' ' 

A abertura de 1945 resulta em Minas na consolidaçãO de uma dupla tendência. De 
uma parte, com a restauração da polltlca aberta, a volta de partidos e de governos 
partidários. Mas, de outro lado, o aprofundamento da estratégia desenvolvlmenti_sta, a 
Introdução do planejamento mais integrad,o, a conquista de maiores espaços pelo tecno
empresariado. As duas tendências, com efeito, se acoplaram, redundando na formação 
de agrupamentos tecno-empresarials altemativos, correspondentes à blpolaridade 
partidária da polltica mineira. Os administradores e empresários ativos no Estado Novo 
vAo formar no PSD, enquanto a abertura gera um setor alternativo, alinhado com a UDN. 
O grupo tecno-empresar~al do PSD compõe-se de Israel Pinheiro, Ovidlo de Abreu, 
Lucas Lopes, Amaro Lanarl Júnior, Euvaldo Lodl, Mauricio Bicalho, Demerval Pimenta, 
Joio QuadrO&, Jofre Gonçalves de Souza, Odilon Dias Perelr~ Joubert Guerra, Edison 
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Alvares da Silva. o grupo da UON reúne América Glannettl, Magalhães Pinto, C&ndldo 
Naves, Jonas Barcelos Corr&a, José Cabral, Darcy Bessone, Celso Melo de Azevedo, 
Paulo Lima VIeira, Paulo Camllo Pena, Caio Mário da Silva Pereira. 

É interessante notar que ambos os dois grandes partidos se articulam com o melo 
empresarial, através de polftlcoa-empresárlos ou polltlcos-teeno-empresários. O mesmo 
ocorre com os dêmals partidos, sendo que destes destacavam-se em Minas o PR e o 
PTB como agremiações de peso, embora secu~árlas em face do PSD e da UDN. É 
curioso, a propósito, o fato de o PTB ter abrangido em seus quadros um número não 
negltgenclável de empresários. FenOmeno, aliás, observével em vá.rtos estados e desde 
a fundação do partido. Se em São Paulo o PTB começa com Hugo Borghl, em Minas seu 
primeiro grande nome é Otaclllo NegrAo de Uma. É verdade que ambo~, por razOes 
distintas desligaram-se do partido ainda em seus pr1m6rdlos, mas a presença de 
empresários no PTB continuou ao longo da vida do partido, tanto como dirigentes 
quanto como representantes no Parlamento e mesmo no ministério. No caso de Minas, 
dentre os representantes do PTB no Congresso Nacional figuraram Lúcio Blttencourt. 
san Thiago Dantas, Márlo Palmério, Walter Atalde, Mendes de Souza. Ap6s 1979, o 
partido é reorganizado em Minas por dois empresários, Aquiles Dlnlz e José Hugo 
Castelo Branco, ambos ex.par1amentares. 

A conexão partidos/empresários pode ser estudada também em outro n fvel. Nas 
elelçOes para Prefeito de Belo Hortzonte entre 1950 e 1962, a UDN lan~u 
seguidamente a candidatura de lideres empresariais expressivos: em 1950, Am~nco 
Giannetti; em 1954, Celso Melo de Azevedo; em 1958, Renato Falei; e~ 1962, Nllton 
Veloso. Todos dirigiram entidades de classe. Em Juiz de Fora, um colégto eleitoral d~ 
caracterrsticas •modernas•, o mesmo ocorria em diversos partidos. Os grandes elas 
empresariais do Interior do estado se alinhavam partidariamente, por razões ao mesmo 
tempo de domlnlo local e de espaço polltico-econOmlco no plano estadual e federal. 
Exemplo disso é dado pelos Peixoto, de Cataguazes, e pelos Junqueira, de Leopoldlna, 

estudados por Juarez Brandão Lope~o 
Ao longo desse perlodo observa-se o aparecimento de um novo tipo de 

administrador póbllco, que é aquele designado como 'tecnocrátloo' em diversas 
análises. Podemos considerá-lo como o tecno-empresárlo de segunda geração. Em 
Minas esse tipo começou a se estruturar em torno da CEMIG, fundada em 1952; com a 
criação do BDMG, em 1962, e posterlórmente do INDI, o seu perfil se consolida, para 
ganhar contornos definitivos com a modernização da Secretaria da Fazenda (a que Luiz 
Aureliano Andrade atribui jusllflcada ênfase) e com a racionalização de todo o sistema 

governamental nos anos 70. 
Essa categoria difere dos tipos anteriores sob vé.rlos aspectos. Primeiro, assume 

uma Identidade técnica por oposição à polltlca convencional (tida como 'Irracional'~ ou 
seja, antag6nlca a critérios de racionalidade que norteiam a perspectiva técnica). 
segundo, não está organicamente ligada à polltlca partidâria, embora seus membros 
possam estar pessoalmente ligados a lideranças polltlcas especificas. E, além disso, 
sua origem é frequentemente acadêmica; entre os engenheiros da CEMIG e os 
economistas do BDMG estão nomes destacados de uma nova geração de professores e 
pesquisadores que procuram levar· à prática conl'lecimentos adquiridos através de 
preparo acad,êmlco sistemático. Não se trata ai de algo totalmente novo, uma vez que 
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desde a fundação da Escola de Minas de Ouro Preto (1875) tal fluxo tinha lugar no 
campo da Engenharia. O que é novo é a perspectiva de planejamento, que vai além de 
limites setoriais para atingir uma escala macro-econômica. o corpo tácnlco da CEMIG, 
por exemplo, Incumbiu-se de superar o atraso energético de Minas • sua missão 
especifica· mas foi logo além, tratando de induzir a Industrialização do estad~1 Dessa 
preocupação nasceria o INDI, uma agência politécnica de promoção de investimentos e 
captação de capitais, sobretudo externos~:z O BDMG, por seu turno, Inclui desde logo 
em sua estrutura um Influente Departamento de Estudos e Planejamento que se volta 
para pensar a economia regionai.33 

A segunda geração de tecno-empresárlos se afirma politicamente em circunstâncias 
históricas que reproduzem em estágio mais avançado certos traços do processo do 
Estado Novo a que fizemos menção.O regime de 1964 buscou de Inicio construir o que 
o Marechal Castelo Branco denominou •capitalismo maduro• e isso pressupunha um 
vasto esforço de racionalização • tecnlflcação - do Estado e da própria sociedade. o 
saneamento ou "limpeza" a que o regime se propôs não se voltava apenas contra as 
esquerdas e os setores populares organizados: tratava-se também de remover a 
irraclonalidade que se atribula à gestão dos poHticos. O regime fracassou em criar um 
novo padrão de polltica 6 de quadros polftlcos, mas criou condições para a expansão de 
quadros técnicos que Iriam ocupar espaços Importantes no aparelho de Estado. Esses 
quadros se encarregaram de operar o modelo segundo uma lógica empresarial (vale 
dizer, racional, "apolitica"), uma vez que seu ponto de referência maior era a articulação 
Estado/grande capital, sobre a qual repousava o projeto de transformar o Brasil num 
pafs de economia avançada com status de potência pelo menos Intermediária no 
cenário Internacional. Dadas as caracterfsticas da gestação e da Inserção desses 
quadros técnicos no sistema, eles são aproveitados em múltiplas funções públicas ao 
longo do tempo, alternando-as frequentemente com funções do setor privado. Eles 
como que personificam em si mesmos e em suas carreiras a relação de 
complementariedade do Estado com o grande capital. 

O processo de abertura velo a relntroduz:ir o Ingrediente polftlco e a atençao para as 
demandas sociais, a que o Estado tecnificado é alheio por definição. Entretanto, 0 
caráter da abertura, que se reflete na presente reconstrução Institucional, é o da 
transição pactuada: um jogo intrincado erure uma oposição expansiva e um regime 
envelhecido mas ainda capaz de determinar condições estratégicas da mudança. Na 
medida em que o atual regime é fruto desse arranjo, ele apresenta fortes traços de 
continuidade Institucional, e um deles reside na estrutura tecno-empresarlal. Assim 
como se poderia falar de um tecno-empresarlado da ARENA/PDS, pode·se falar hoJe 
de um tecno-empresarlado do PMDB e do PFL, situacionistas da atualidade. 
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No caso de Minas, a ascensão do PMDB ao governo estadual em 1963 armu 
caminho para uma nova convivência entre poiiUcos, técnicos e empresátioa. Os últimos 
mantiveram o controle do aparato econl!lmico-finanoelro, Incluindo as empresas 
estatais, as agênclaso(:have e os bancos estaduais. Aos quadros herdados do perlodo 
anterior (o tecno·empresarlado da ARENAIPDS), em grande parte conservados, 
somaram-se novos person'agens, que ascenderam com a transiçAo, cujas 
caracterfsticas básicas equivalem às de seus antecessores. Tancredo Neves, 
governador de março de 1983 a agosto de 1984, procurou estabelecer o novo arfi!njo, 
cuidando para que não ocorresse uma ruptura com o statu quo ante. Assim, convocou 
para as pastas do Planejamento e da Fazenda respectivamente Ronaldo Costa Couto e 
Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite, ambos egressos de administrações da ARENA em 
Minas. e no Rio de Janeiro (governo da fusão, entre 1975 e 1979). Para os bancos 
recrutou tecno-empresárlos ligados ao seu partido ou ao setor liberal do PDS, liderado 
por Aureliano Chaves, que se transformaria na Frente Liberal. E para a CEMIG, Mário 
Bherlng, que presidira a empresa e a Eletrobrás no perlodo p6~64. A gestão Hélio 
Garcia, que sucedeu à de Tancredo Neves, apresentava marca mais definldamente 
empresarial. Indicaria essa feição do governo de Minas o aparecimento de um novo tipo 
em nossa classfflcaçêo, correspondente à presença mais ostensiva do empresariado no 
governo? Essa indagação ganha relevância se retomamos a Idéia, aventada no Inicio 
deste trabalho, da relação entre a transição polltica e a construção de uma ,Mgemonla 
burguesa no pais. É provavelmente pramaturo arriscar qualquer afirmaçãô nesse 
sentido, mas há sinais que permitem contemplar tal possibilidade. 

A AÇÃO DA BURGUESIA ORGANIZADA 

Convém considerar ainda doia outro• aspectos relativos à conexão 
empresarfado/potrtlca: o papel das organlzaçOaa de classe e o tema da formação das 
elites empresarlals. 

Comecemos pelas organlzaçOes de classe da burgueela. Como vimos atrás, as 
primeiras associações mineiras datam da virada do século. Sua história, Jé. longa, 
oferece uma perspectiva do crescimento da classe empresarial, de sua visão da 
realidade e da formulação de seus obletivos no plano da polltlca e da sociedade. 

Assim, de um papel Inicialmente limitado e precário, tais assoclaçoes vão assumindo 
maior consistência ao longo da Primeira República e já nos anos que antecedem 1930 
sua ação polltlca é bastante nltlda. Evantina Vlelra chama a atenção para o tato de que 
nos anos 20 constituiu-se uma vanguarda empresarial em Minas que interligava as 
assooiaçOes (Associação Comercial, Sociedade de Agricultura, Centro tias lndástrlas, 
ate.) e alguns dos mais Importantes grupos econômloo-f1nancelros:34 Composta por 
lideranças das organizações de classe, tal vanguarda começou a traduzir em objetivos 
polltlcos as necessidades do t1mpresariado.O sentido geral era o de ampliar o campo 
das elites reconhecidas • que politicamente eram confinadas ao âmbito do PRM, a 
máquina oficial ·para comportar novos e especrficos Interesses: aqueles do comércio, 
da Indústria e da agricultura, organizados ~omo classe. É importante frisar este ponto, 
pois o que se observa nessa fase é algo como a afirmação da burguesia como classe 
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que até então os homens de negócio se ligavam de forma difusa. Essa busca de 
autonomia é sintoma de dificuldades no relacionamento da burguesia com o Estado tal 
como se vinha processando, e vai conduzir a uma nova concepção do Estado por parte 
da burguesia e a uma nova concepção de seus objetivos face ao Estado. 

A ação da burguesia organizada, a partir de então, desenvolve-se em dois planos. 
Um, Interno, de mobilização e agregação dos interesses da própria classe, com vistas ao 
seu fortalecimento e ao aumento de sua Influência. Outro, externo, de afirmação desses 
Interesses no Amblto da sociedade e sobretudo no do Estado. 

Ao longo da década de 20, as elites empresariais se esforçam por atuar nos dois 
nrveis. Internamente, tratam de expandir ao máximo o âmbito de sua organização, 
estimulando a criação de entidades nas diversas regiões do estado, buscando consolidar 
a união das frações empresariais e Intensificando o alistamento eleitoral de seus 
membros. Externamente, 'buscam Instrumentos de promoção de seus objetivos. Um 
deles é a eleição de lideres empresariais para cargos de representação polltica. ·em 
1927 foi lançado o empresário Lauro de Oliveira Jacques, da Associação Comercial, 
para uma vaga de deputado federal na chapa do PRM. Sua eleição adquiriu valor 
simbólico como marco da Infiltração polltica da burguesia organizada no sistema de 
poder, • 

Outro Instrumento Importante foi a realização de Congressos das "classes 
produtoras•. No final da década. de 20 realizaram-se dois desses conclaves, que de 
certa forma constitulam o prosseguimento de uma iniciativa pioneira tomada em 1903 
por João Pinheiro; o I Congresso Comercial, Industrial e AgrlcolaiJ5 O 11 Congresso, 
realizado em 1928, e o 111 Congresso, de 1930, serviram para reforçar uma estratégia 
de frente única na defesa dos irrteresses da classe e para promover sua Intervenção 
polltica frente ao Estado. Desses Congressos participavam a nata do empresariado 
estadual é Importantes quadros polltlcos ligados ao partido oficial, Inclusive membros da 
administração. Obtinha-se vasta cobertura de Imprensa, transmitindo-se assim as teses 
e proposições apresentadas no decorrer dos trabalhos. 

A partir da ruptura de 1930, o cenário se modifica. A década de 30, particularmente 
em sua primeira metade, foi um perfodo de transição e de Incerteza para todos os 
atores, Inclusive para a burguesia. Se, de um lado, a queda do velho regime 
representava a desobstrução do caminho para a modernização, de outro lado os 
embates ideológicos da época criavam uma realidade nova. Pode-se discernir, nas 
manlfestaçOes do empresariado mineiro, uma ênfase na promoção de uma •cultura• 
capitalista, empresarial, como veiculo para o desenvolvimento do pars. Fala-se 
reiteradamente da produção e do trabalho, analogamente aliás ao discurso oficial. E 
vlsuallza-se a modelagem de uma nova sociedade, impregnada dos valores das 
"classes produtoras•. 

Na primeira metade da década de 30 o problema organizacional básico se referia ao 
enquadramento no esquema corporativista lnstltuldo pelo Governo Provisório. De uma 
resistência Inicial • que caracterizava a busca de um status priVIlegiado de autonomia 
em relação ao proletariado • passou-se em certo momento à sindicalização massiva dtt 
organlzaçOes empresariais. A causa principal disso tinha provavelmente a ver com os 
critérios de escolha dos representantes classistas na Constituinte de 1934; só 
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participariam entidades ofiCialiZadas. Por outro 11ao, aennJU·M uma TeiÇ8o 
organizacional que persiste até hoje, com o enquadramento de entidade• chave no 
modelo oficial e a manutenção da autonomia de outr11. Alllm, a Federação das 
Indústrias (sucedAn'a do Centro das Indústrias de Minai Gerall) torna·H uma entidade 
sindical nos moldes oficiais, ao passo que a Alloclaçlo Comercial 11 mantém como 
associação civil. Esse formato tem resultado• lmportant11, fruto que era de uma visão 
estratégica Essas duas entidades, provavelmente as mais lmportantea da burguesia 
mineira, atuam de forma diferente e complementar: FiEMG funciona mais 
Internamente, organizando o setor industrial e armando o para 01 conflltol com outros 
setores (particularmente com o · operariado organizado). A AUoclaçao Comercial 
funciona mais externamente, como forum de debatea e deilbtriQOII 1obre polftica 
econOmloa, como lobby em face do Estado e como centro d1 convergfncla do que se 
poderia chamar de projeto empresarial, assim como de núcleo de dlvulgaoto 1oclal do 
pensamento empresarial. A Federação do' Comércio, o Slndic1ato doi Bancos e a 
Federação da Agricultura, criadas posteriormente, vieram completar o aparato alndlcal 
da burguesia, reportando-se todos porém à Assoclaçto Comercial como o IOcus de 
organização e ação autOnoma no plano polltlco mais amplo. 

A defesa da representação classista, por parte do emprtllrlado, correepondla tanto 
aos seus Interesses quanto à sua visão do mundo enfatizada nos anos 30. AI entidades 
mineiras levaram à Constituinte de 1934 uma repreeentaçlo de tr61 membros, 
entretanto forte pela sua expressão: Euvaldo Lodl, Joio Pinheiro Filho e Joio Jacques 
Montandon.38 Lodl, em especial, foi participante ativo da Conetltulnte, tendo Integrado a 
Comissão dos 26, o organismo-chave dos trabalhos. 

As frentes de ação polftica nesse momento alo múltiplas. Defende-se a 
representação classista. Apola-se candidatos dos partido• prlnclpall comprometidos 
com os Interesses empresariais. Merece destaque, contudo, um elforço de organização 
partldérla tipicamente empresarial: a fundação do Partido Eoonomlltl em 193~7 Criado 
no Rio de Janeiro, esse partido logo tem seu núcleo formado em Mlnae. A chapa que 
apresenta para a Constituinte é uma espécie de listagem exaustiva da liderança 
empresarial mineira no que ela tinha de mais expressiVo. Nenhum de seus candidatos 
foi eleito, e a experiência de organização partidária autOnoma nlllo foi avante. Insucesso? 
As poucas lnformaçOes sobre essa tentativa não permitem ver claro, mas é possfvel 
pensar que não era objetivo realista naquele momento fazer frente aos grandes partidos, 
o PRM e o nóvel Partido Progressista, da situação. Talvez o grande objetivo da 
campanha do Partido Economista fosse servir de canal para a organlzaçêo da classe e 
para a divulgação de seus objetivos, afirmando por outro lado a vanguarda empresarial 
como Interlocutora polltloa do sistema. 

O ambiente de relativa incerteza gerado pelo movimento de 1930 começa a 
dissolver-se com a reconstituclonallzação. Em pouco, um processo de fechamento 
polltico vai se desenrolando até culminar com o Estado Novo. À medida que tal ocorre, 
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obaerva-se crescente convergência do empresariado com o Estado. Este, por suas 
manlfestaç6es, responde positivamente aos objetivos polltlco-ldeol6glcos da burguesia, 
endossando a construção de uma sociedade renovada com base na produção e no 
trabalho. Para tanto, o regime autorltérlo significa uma garantia de paz e ordem. 

Por outro lado, a Incorporação de metas modernlzantes pelo Estado, para fazer face 
é. crise econllmlca, acentua essa convergência uma vez que os empresários se vêem 
como agentes fundamentais desse processo.38 Em Minas, um momento Importante 
dessa articulação é o IV Congresso Comercial, Industrial e Agrlcoia (setembro de 1935), 
que foi talvez a mais consistente de todas essas reuniões, dado o momento histórico. 
Preparado por uma comissão organizadora que reunia os presidentes das três grandes 
associações classistas (ACM, FIEMG e SMA), o Congresso foi precedido da criação de 
comissões técnlcas permanentes de que faziam parte vultos expressivos à época ao 
lado de membros que se notabilizariam mais tarde na vida naclonal.39 Reitera-se, no 
decorrer do Congresso, o tema da união da classe e o entrelaçamento de suas 
organlzaçOes, rumo a urna nova correlação de forças polltlcas. Mas o grande tema foi o 
da industrialização, sobretudo no tocante à defesa do projeto da grande siderurgia, o 
maior sonho da burguesia mineira, desfeito com a localização da CSN em Volta 
Redonda anos depois. A discussão do assunto aponta para uma nova visão do .papel do 
Estado no desenvolvimento da Indústria. Posição nova, de defesa da ampliação do 
intervenclonlsmo, que reflete, segundo Evantlna VIeira, a progressiva aproximação com 

o govemo.-40 
A articulação burguesia-Estado fica cada vez mais clara traduzindo-se na 

participação empresarial em órgãos técnicos, que serviam à classe como. canais de 
Influência corporativa na polltlca e na administração. A criação de órgãos técn1cos foi uma 
reivindicação do IV Congresso dirigida ao governo de Minas, o qual, nesse particular, 
estava defasado em relação ao governo federal. De resto, tal preocupação por parte do 
empresariado revelava o seu abandono da via polftico-parUdárla e o seu engajamento 
em objetivos alternativos, que a]udaré a pavimentar o caminho para. o autoritarismo. 

o eixo assim estabelecido entre a burguesia e o Estado consohda·se e se expande 
nas fases posteriores. Já fizemos menção ao carétar deliberad~. do processo de 
diversificação econômica de Minas. Foi Implementada uma pohbca relativamente 
coerente, em etapas sucessivas, sem que a altemência de partidos no governo 
Implicasse solução de continuidade. Os marcos desse processo foram: 

1) a implantação da Cidade lndustrlai (infclo dos anos 40); 
2) a lntroduçêo do planejamento econOmico global (fim dos anos 40); . 
3) a superação de obstáculos Infra-estruturais, com a criação da CEMIG e a expansão 

da rede viária (anos 50); 
4) a Implantação da USIMINAS (fim dos anos 50 e começo dos 60); 
5) a montagem do aparato estatal de apolo à Industrialização, através da criação do 

BDMG, do INDI e outros órgãos (anos 60). 

31. a . Vlll!RA, Evanlina P. op. cit., up. ltl. 

» UA&rt "'membto& daa co111lwea t.ienlcu estavam: A.m&fc:A) Olannettl, .Alberto Deodllo, Afanao Ari,nc.. Athoa de Lemot 
Rad!o. CNtfaao Oulmartell, Demerval Pimenta, Eunldo L.odi, JOIIII da Silva Brandlo, Maplhlea Pilllo, TancRdo Ncvaa. 
Ool8olllo N11t10 de Uma 1 Olnlel de OIYalllo. ld., lb., up. 111. 
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O que Importa a sinalar~ sobre Isso, é o papel ativo do empresariado, sobretudo 
através das suas asr :>cíaçóes de classe, no avanço desse processo. A Idéia da Cidade 
Industrial já havia Sido ventilada no Congresso de 1935. A criação da CEMIG deveu-se 
em boa medida ao concurso do empresariado em suporte ao governo estadual. A 
construção de estradas, por sua vez, representava a oportunidade de crescimento para 
as empreiteiras mineiras, que tiveram nas administrações Kubitschek (a estadual e a 
federal) um momento de grande Impulso. A implantação da USIMINAS representou uma 
espécie de resgate, por parte do govemo federal, da esperança depositada pela 
burguesia mineira no projeto da grande siderurgia. Foi uma déclsAo potrtica, que 
respondia a Intensa pressêo da burguesia regional~, A criação do BDMG originou-se de 
uma campanha da FIEMG para que o BNDE criasse agências regionais, e foi preparada 
por estudos da equipe técnica da FIEMG.42 O mesmo se pode dizer do projeto 
AÇOMINAS, que reproduziu em Unhas gerais a história da USIMINAS (definição polftica 
do governo Geisel, respondendo a pressões do governo estadual que, por sua vez, se 
fazia porta-voz do empresariado organizado). 

Por outro lado, já especificamos de que maneira a administração mineira, ao longo 
desse perlodo, passou a contar sistematicamente com a · presença de dirigentes 
empresariais em cargos-chave, ou seja, as pastas do setor econômico-financeiro. Além 
dessas lideranças, os. quadros técnicos que se expandiam no Interior do Estado eram, 
via de regra, organicamente ligados ao setor empresarial, como também procuramos 
evidenciar na seção anterior. 

Em outras palavras, a ação da burguesia organizada se processou tanto pela 
Iniciativa bem sucedida de pressões e campanhas desenvolvimenUstas, quanto pela sua 
presença direta no sistema decisório (através de líderes empresariais recrutados para o 
governo) ou ainda pelas conexoes Indiretas com um corpo técnico governamental 
identificado com as demandas e as necessidades da classe. 

Consideremos ainda um outro nlval de ação poiltlca da burguesia, Ilustrado pelo 
movimento de 1964. Como mostra Heloisa Starllng, verificou-se nessa conjuntura uma 
estruturação de forças de longo alcance, em que o papei da burguesia organizada foi 
crucial para o desenlace da crise a favor dos interesses do grande capital. Num 
momento-chave como esse, a vanguarda empresarial assume a natureza de um 
verdadeiro estado-maior da burguesia, configurado no eixo IPES - "Novos 
Inconfidentes" estudado pela autora.43 AI temos uma outra faceta de sua ação: aquela 
voltada para a apropriação do Estado enquanto tal, face a antagonismos de classes 
'perigosas• e à Inadequação dos quadros pollticos convencionais para continuarem a 
conduzir o processo. 

A recomposição de forças produzida por essa crise, se resultou em prejulzo do 
empresariado mais tradicional, Impotente para proteger-se do avanço da oligopollzação, 
foi por outro lado multo favorável ao grande e médio capital, o qual iria dentro de algúns 
anos experimentar as benesses do boom industrial mineiro da década de 70. TraduçÃo 
regional do "modelo brasileiro• adotado em 1964, esse boom representou o cllmax do 

41. D!NlZ, C. Qlmpollna, op. cit .• pp. 85-8& 

4~. ld.,lb., PP• 149·150. 

f.l. STARLING, Helofn M. Murici· ap. cit. 



processo que vimos discutindo. É certo que a crise econômica desde o final dos anos 
70 velo pôr um freio ao notável crescimento que se vinha verificando,.,. mas nao se deve 
Ignorar que a essa altura a fisionomia do parque Industrial mineiro já estava 
significativamente modificada, de tal modo que a conexão empresariado/Estado • 
suporte de todo o processo • podia Já considerar-se bem sucedida quanto à recuperação 
econômica do estado e ao aumento de seu peso no sistema produtivo nacional. Que, 
por seu turno, é fator Importante do peso de Minas no cenário poUtico federal, aspecto 
que constitui preocupação constante das elites mineiras, Inclusive em função da 
possibilidade de Incrementar o próprio crescimento econômico do estado. 

A FORMAÇÃO DO EMPRESARIADO 

O último tema que nos propomos a examinar relaciona-se com a formação do 
empresariado mineiro. Formação entendida duplamente, como origem social e como 
socialização. Os dois aspectos podem ser vistos articuladamente e por Isso vamos 
inclui-los nesta última seção de nosso trabalho. 

Qual a extração social da burguesia mineira? Diferentemente de São Paulo, onde a 
Imigração desempenhou papel Importante na constituição tanto do empresariado quanto 
do operariado, Minas Gerais era e. é uma região de emigrantes, cujo saldo migratório é 
pronuncladamente negativo. A fonte social principal do empresariado é a própria 
oligarquia tradicional, através de um processo de diferenciação funcional de seus 
membros componentes. Uma evidência desse fato reside no cruzamento dos nomes de 
empresários, tecno-empresárlos e dirigentes de classe com a relação de "familias 
governamentais" sugerida por Cid Rebelo Horta,45 Essas são grupos de parentela que 
abrangem parte substancial do poder polfilco em Minas ao longo do tempo. 

A segunda fonte Importante do empresariado é a classe média proflsslonallzada, 
que ascende ao patamar da classe dominante em virtude de qualificação especifica. 
Entre os empresários compreendidos nessa categoria estão inclusive alguns 
descendentes de Imigrantes, os Giannettl, os Lodi, etc. A refert\ncla a essa categoria 
nos levará a contemplar a função das escolas formadoras de quadros técnicos em 
Minas. Antes, porém, examinemos um pouco mais a questão do vinculo 
oligarqulatt>urguesla. 

Trata·se de questão relevante para se dlscuUr o exo entre a classe dominante e o 
Estado. As raizes oligárquicas do empresariado, uma vez constatadas, levam a Indagar 
sobre a inserção prévia da oligarquia em atividades econômicas. Recordemos, a 
propósito, que é sobre este ponto que se centra o debate da tese patrimonlallsta contra 
a tese representaclonal, ambas referidas à Primeira República. 

Nessa fase mesma, que corresponde ao apogeu do 'coronellsmo', encontramos 
multas conexOes da elite polftica com o setor produtivo. E não só com a cafeicultura ou 
mesmo com a agropecuária de modo geral, que são os setores usualmente relacionados 
por muitos autores à oligarquia. Claro, resta estabelecer o grau em que sua ação refletia 

"· "No perfodo tmm,MIIIu Oenia ablorveu 25-. doa bwetümenlasindlllllriala do 11•11. (-.)o craciiiiCIIIo lnclllllrlal do 
l!llado Mllou ele 6,K 10 MO liA clo!cada ele 11160 .,.1116,$ .. DO p1rfoclo 1970M.• DINJZ, C. Campollna., Dp. cft., p. 243. 

U, HORTA, 04 Rebelo. "P1mnlu Govemameac.la de Mlnu O.raia", In Se11U1do ~mindrio de &tudo.t Mineiro~ 
';Del~ Horil_!!nfe: llllfll** ela Utllvei'Jidlclc ele Mlnu Guala). 11156. 

tais vlnculaçOes, ou, Inversamente, o grau em que essa elite, no Estado, seguia outra 
lógica, sobretudo a lógica do clientellsmo, apartada de Interesses sócio-econômicos. 

Seja como f6r, em muitos casos a fronteira entre oligarquia polrtlca e empreurlado 
não é muito nitlda. Um desses casos é o de Ribeiro Junquelra, um llder polltloo da Zona 
da Mata que Wlrth rotula de "supercoroneJ•, ativo de 1895 a 1937, e que foi um dos 
principais empresários de Minas: cafeicultor, banqueiro, Industrial, Junquelra foi 
inclusive diretor de uma companhia carbonifera em Santa Catarlna • .ce 

Outro caso é o de AntOnio Carlos, para ficarmos com exemplos nacionalmente 
conhecidos. Embora não fosse ele próprio um homem de negócios, sua articulação com 
a elite empresarial de Juiz de Fora sempre esteve na base de sua carreira polltlca. 
Naquela cidade, editou o Jornal do Comérclo(que adquirira em 1897) e Jundou, em 
1912, o Diário Mercantil. Em 1902, promoveu uma reunião das classes produtora! 
mineiras em Juiz de Fora, o primeiro evento do gênero no estado. Seus laços pessoais 
com os Tostes e com o grupo Assls-Penido (controlador da pioneira Companhia Mineira 
de Eletricidade e de outros interesses) se desdobravam em uma espécie de Integração 
com o mundo empresarial, sobretudo o cafeicultor, que constituiu uma das marcas 
principais de sua ação e de seu discurso polltlco~'T 

Wlrth chama a atenção para o fato de que 'alguns dos chefes mais proeminentes do 
PRM dividiam seu tempo entre a prática legal, administração de fazendas e gerência de 
bancos e pequenas fábricas•. 48 Com efeito, o vinculo com atividades privadas a nível 
municipal ou micro-regional não era de modo algum raro entre os membros da elite 
polftlca. Wenceslau Braz, por exemplo, presidia o Banco de ltajubá, a Companhia 
Industrial Sul-Mineira e uma fábrica de tecidos. Artur Bernardes foi proprietário de uma 
usina de açúcar em Ponte Nova, próximo a Vlçoaa, sua base eleitoral. 

Há pelo menos um caso • clássico - em que a relação elite politlca/empresarlado se 
refletiu em uma visão "moderna• de governo. Foi a gestão JoAo Pinheiro no governo de 
Minas (1906·1908), momento de desenvolvlmentlsmo por antecipação. Pinheiro, ele 
próprio um Industrial de projeção (que presidira o I Congresso Agrícola, Comercial e 
Industrial de 1903) tinha a secundá-lo, como Secretário do Interior e das Finanças, 
Carvalho Brito, que foi um grande empresário minelro.49 

Um conhecimento mais profundo do ralo de ação da oligarquia permitirá avaliar 
melhor as interpretaç6es existentes e definir a natureza do vinculo Estado/Interesses 
privados, particularmente sob a Primeira República, sobre a qual estamos comentando. 

Dissemos atrâs que uma parte do empresariado formou-se fora dos quadros da 
oligarquia tradicional. Em linhas gerais, tratava-se de membros da classe média que, 
através de qualificação técnica superior, Ingressavam na Iniciativa privada. Talvez a 
maior parte do Que designamos por tecno-empresárlos tenha também essa origem. 

'"· WIRTH. op. clt., pp. 231·222. 

41• Sobre a aluaç&o ele AntOnio C'lriN em l11il ele Fo.., v. Pauhno ele Ollvclr~, História d* Jul: d* Fora (Iuiz de Fora: 
aa. Dlu Canl010). 1!1.53. 

"· WIRTH, op. clr., p. 183. 

''· C'lrvalho Brllo dlrl&l~ o BanClO do Comlrcio, a aa. de ArlcfiiN de Bo~racha c Pneua do Brallil, 1 aa. lnd111lrial 
SabanmiC c 1 Cia. de Teddoa Lelle de Mlnu. Foll&mb6m diretor do Bang) do Bruil. Tendo apoiado 1 tllldldatu111 de Jllllr 
Prulea em 1930, con1111 • maci;. maioria ela eUic mineira, alut"U·IC da pollllca 114 r1lecer em 1952. 



Para melhor compreender o fenômeno, convém localizar a sua relação com o sistema 
de formação de quadros superiores desenvolvido prematuramente em Minas. . 

Um dos aspectos mais Interessantes no estudo das elites mineiras é o da 
constilulçlo de uma série de estabelecimentos de ensino cuja Influência multo tem a ver 
com a tlpologla de empresários e tecno-empresárlos que esboçamos em seção anterior. 
Diversos autores têm acentuado ·a perspectiva Iluminista com que se procurou em 
Minas vencer os obstáculos ao "progresso· através da ciência e da técnica. Esse 
aspecto é discutido por Carrato a propósito do Caraça, por José Murilo de Carvalho· a 
propósito da Escola de Minas de Ouro Preto e por Fernando Corrêa Dias ao estudar a 
criação da Universidade de Minas Gerais90 As pollticas de ensino fundamental de João 
Pinheiro e de Antônio Carlos também podem ser vistas sob esse ângulo. O primeiro, em 
especial, positivista convicto, deu grande ênfase à questão do ensino técnico e 
profissional como requisito para o progresso. 

Com referência ao nosso objeto, o primeiro estabelecimento a ser Indicado é a 
Escola de Minas de Ouro Preto, criada em 1875. Essa escola exerceu grande Influência 
na formulação de obJetivos desenvolvimentlstas a nfvet nacional, através da ação da 
engenheiros por ela formados, sobretudo no campo da polftlca mineral. Essa Influência 
foi mais sensfvel do começo do século até os anos 40. Além disso, ela contribuiu para 
forjar um senso de valorização da ciência e da técnica, um apreço pela competência, 
que eram ainda raros no ambiente bacharelesco do Império e da Primeira República. 
Nesse sentido, a Influência da Escola de Minas foi sobretudo ideológica, de desafio à 
mentalidade reinante no âmbito das elites. Da Escola safram muitas personalidades de 
peso nacional. Para ficarmos nos exemplos mineiros, ali se graduaram América 
Glannettl, Amaro Lanarl, Euvaldo Lodi, Israel Pinheiro, Francisco Sá, Pandlá Cal6geras 
(este um não-mineiro radicado em Minas a partir de sua estadia em Ouro Preto). Em 
nossa tipologla, anteriormente apresentada, corresponde bem às caracterlsticas da 
Escola o tipo do polftlco modernlzante representado por Israel Pinheiro, assim como o 
do empresário atuante no setor público (o tecnoempresárlo de primeira geração), como 
Glannettl. 

A criação da Escola antecedeu de certo modo a exlstêncla de um mercado de 
trabalho para os seus graduados, como mostra Carvalho.51 A Engenharia, por outro 
lado, não era o canal mais valorizado de formação das elites. Éste era por excelência o 
Direito. Isso explica um pouco do papel da Escola de Minas - assim como de outros 
centros eminentemente técnicos • na preparação de uma camada emergente de 
administradores não originários da oligarquia tradicional. Uma parcela relativamente 
grande de graduados, por sua vez. se dirigia para o setor privado. E dentre estes 
diversos se tornaram empresários em seu setor de especlallzaçâoti2 A siderurgia, tanto 
a privada quanto a estatal, desen~oiVeu-se ao longo do século com o concurso dos 
engenheiros formados em Ouro Preto. 

58, CAJlRATO JOif Femrra. /grtja l111111ínismo t Escola MinefrtU (Sio Paulo: NKional}, 19611; CARVALHO. Joá 
Murllo de, A Exola de MllltU tÜ Õwro l'reto: o puo dtJ gldria (Slo Pwlo: NaclonaJ/FINl!P), 1978. Fem111do Cllrrta 
Dlu apra•nto11 no B' Enc:omro An~•l da ANPOCS (1984) doia trabllhaa relltlvos 1 aw tema; um 10bre Joio Pinheiro e o 
enlllno, 0\llro 10bre 01 fu.ndament01 da erla~ da Unlvenúdade de Mina& Genla. 

f1. CARVALHO, 1oá Mutilo de., op. ciL, PP• 411 u. 

!2, lb~ lb., pp. 98-104. 

No inicio do século XX foram criadas outras escolas de engenharia em Minas: a da 
Belo Horizonte, em 1911; a de Juiz. de Fora, em 1913; o Instituto Eletrotéc;nlco de 
ltajubá, também em 1913. Sua Inspiração era a mesma, ou seja, criar condlçOee para o 
crescimento econOmlco através da formação de quadros superiores. NAo por acaso, 
essas escolas se localizavam em centros dinâmicos da economia mineira (ao contrário 
de Ouro Prato). A Escola de Engenharia de Belo Horizonte sucedeu à Escola de Minas 
de Ouro Preto, a partir de certa época, como principal núcleo gerador do lecno· 
empresariado mineiro. Os técnicos e empresários mais ativos nos anos 50 foram em 
sua maior parte ali formados, a exemplo dos que constitufram a CEMIG e dos que se 
engajaram na programa de expansão rodoviária de Kubitschek. 

Outr{il área multo enfatizada, dentro da perspectiVa Iluminista/positivista que 
prevaleceu em Minas, foi a do ensino agrfcola, uma vez que o estado era 
eminentemente agrlcola e ainda tem na agropecuária uma atividade econômica 
fundamental. Criaram-se ao longo do tempo escolas agrícolas de nfvel médiO (Florestal, 
Barbacena, Rio Pomba, etc.)1 mas a grande Iniciativa nesse sentido foi a fundação da 
Escola Superior de Agricultura de VIçosa, em 1922. Essa escola desempenhou em sua 
área papel similar à de Ouro Preto no campo da engenharia de minas e metalurgia. 
Mais tarde surgiu a Escola Superior de Agricultura de Lavras. De ambas, porém 
sobretudo da de VIçosa, foi emergindo o tecno-empresarlado no campo da 
agropecuária, ativo em empresas rurais, na admloistraçâo estadual e em organismos 
estatais diversos. 

Coube aos engenheiros a primazia da arrancada modernlzante, e em Minas Isso 
ocorreu, primeiro através dos de Ouro Preto, depois principalmente através dos de Belo 
Horizonte. Porém, desde o final dos anos 50, a presença dos economistas se faz sentir. 
Para tanto, foi relevante a Influência da Faculdade de Ciências Econômicas da U.M.G. 
como núcleo formador dos quadros tecno-empresariais de uma fase mais recente, dos 
anos 60 em diante. De seu corpo docente nasceu a direção do Banco ~e 
Desenvolvimento e diversos de seus professores transformaram-se em tecno
empresárfos. Após 1964, o treinamento em Economia e Admlnlst~ação de Empresas 
confere grande prestigio para o acesso às posições tecno-empresarlais. As elites se 
diversificam ainda mais para abranger esses quadros emergentes, detentores de 
conhecimentos que adquirem enorme reputação com a mudança de regime. 

A reconstituição desse processo de organização sucessiva de centros de formação 
técnica e profissional em Minas nos auxilia a compreender tanto a diversidade de 
origem do empresariado e do tecno-empresarlado (pois esses centros foram ao mesmo 
tempo formadores da elite tradicional e núcleos de mobilidade social para as classes 
médias) quanto a substância e natureza da preparação das elites moderniZantes através 
do tempo. 
NOTA FINAL 

Este trabalho constitui uma tentativa de explorar o tema da relação 
empresariado/polftlca a partir da experiência mineira. Procuramos reunir evidências em 
favor da Idéia de que a referida relação precisa ser considerada como um dos elementos 
Importantes · na análise da polilica es~ua~. Por outro lado, buscamos tematizar b 
assunto de forma a ressaltar certos aspectos dessa problemétlca que nos parecem 
merêcedores de atenção .. O primeiro diz respeito à presença empresarial no governo, 
frequentemente em cargos de primeiro escalão da área econômica. O segundo 
relaciona-se com a polivalêncla das elites: vimos como é diversificado o Intercâmbio de 
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funçoas a papéis empresariais, polftlcoa e "técnicos•, configurando uma extensa 
interface entre os setores público e privado. -0 terceiro é a conexão 
empresariado/partidos poHtlcos, observável sobretudo nas 1ases de jogo polftlco aberto, 
pluralista. O quarto aspecto refere-se à organização lntema da classe empresarial 
através do tempo. O quinto, finalmente, tem a ver com a influência de centros 
formadores de quadros e de estilos de pensamento da elite tecno-empresarlal. 

Esses diversos pontos podem ser tomados como sugestões para uma lnvestlgaçlo 
mala profunda do tema. Tratando-se de assunto amplamente debatido, que admite 
várias lntarpretaçOes,somente através do esforço de pesquisa sistemática alcançaremos 
uma perspectiva mais clara que nos permita formar juizos sobre os pontos 
controvertidos. É no sentido de contribuir para esse esforço que o presente texto se 
apresenta à leitura crftlca de todos os Interessados. 

FONTES 

Para o levantamento biográfico da elite, além das obras especificas mencionadas 
nas notas, foram utilizados: 

• Centro de Estudos Minsiros da UFMG, 
Dicionário BlogrAflco de Minas Gerais (Perfodo 
Republicano), no prelo; 
~ lsraFJi Belcx;h & Alzlra Alves de Abreu (coorrJ.}, 
Dicionário Hfst6rlco-BiográfiCO: 193CJ-1983 (fRio: 
Forenss-Universnárla), 1984. 

A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA EM MINAS: COMENTÁRIOS SOBRE 
OS DEPOIMENTOS DE ANTONIO OLINTO DOS SANTOS PIRES 

Slrtila Brandlo B«JIIo 
Profeuora do Depe!Uimenlo de HlllórllltJFMO 

RESUMO 

Anéllse de dois textos escritos por AntOnio Oiirito dos Santos Pires, primeiro 
presidente interino do Estado de Minas Gerais, após a Procla!'llçlo da República. Os 
depoimentos contém lnformaç6es sobre a Idéia republicana em Minas, a organização do 
Partido Replblicano Mineiro, e tatos Hgados é proctamaçAo da República em Ouro 
Preto. 

ABSTRACT 

Anslysls of two texts wrltten by Ant~nio 0/lnto dos Santos Pires, lhe first 
provfslonal presidem of Minas Gerals, after the Republ/c's Proclamallon. 
The testlmonles glve lnformation about Republlcan ldeas In Minas Gerais, 
lhe organfzalion of the Partido Republicano Mineiro and facts related to the 
Republic's Proclamallon In Ouro Preto. 

INTRODUÇÃO 

No presente trabalho, procuraremos fazer uma ieilura critica do testemun/Jo de 
figura de relevo na propaganda e proclamação da República em Minas - o engenheiro 
AntOnio Olinto dos Santos Pires~ que, em 17 de novembro de 1889, por deslgnaçAo do 
Ministro da Justiça do Governo Provisório da República, recebeu o governo de seu 
Estado das mãos do VIsconde de lblturuna. 

Utilizaremos dois textos de AntOnio Olinto publicados pela Revista do Arquivo 
Público Mineiro em 1927. São eles: "A Idéia mpublfcana em Minas; sua evoluç4o; 
organlzaçlo definitiva do Partido Republicano• e "A proclamaçáo da República em 
Minas Gerais. O 15 de novembro em Ouro Preto".1 

Nossas considerações pretendem atingir dois objetivos distintos. O primeiro será a 
procura das explicações dadas pelo autor a respeito ·da proclamação da República 
aliadas às representações existentes em torno desse acontecimento. O segundo será a 
tentativa de avaliar o significado e os !Imites desse depoimento. 

l, A lrilun .e anlltse deuea documenlaa se deveu a lnfo111119Õe& contidas rm: RI!ZI!NDI!, Maria E!lgfnia 1.. Fo17Mf.tlo e 
eslrwtwr~A l"k dominaÇlfo tm Ml11as Gtr~is: o nm•o I'RM (1886-1906). Belo Hllrizonte, UFMO/PROilD, 1982 .• 61 p. 
Ambos 01te:áoa foram pvblícadoapasl morttnt ptla Revista do Arquivo Plibllco Mineiro. 

12.S 
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