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Pretendemos, ao elaborar este artigo, abotdar alguns traços do corporativismo, 
atendendo às especificidades de seus sub-tipos - o corporativismo de Estado e o 
societal - através do exame de uma pequena. parte da literatura relativa ao tema, 
Pretendemos ainda, examinar pressupostos de análise de fom1as comportamentais 
dos setores subalternos sob o corporativismo societal visando determinar questões 
explicativas do comportamento da classe trabalhadora em contextos definidos pelo 
corporativismo de Estado. 

A importância da análise do corporativismo não é sem razão# Por um lado, 
implantado em detenninados países latino-americanos, sob regimes autoritários,. 
moldou o comportamento dos setores da sociedade frente ao Estado, em especial 
do operariado e suas organizações. Por outro, em sua vertente "associativa"'· 
societal, é tema de discussões muito atuais. Discute-se hoje, por exemplo, a 
validade e a utilidade da im.plantaçã'Q de detenninadas estruturas corporativas nos 
EUA, tendo em vista os problemas gerados pela falência dos mecanismos criados 
pelo New Deal e do liberalismo reformista Keynesiano e pela política econômica de 
Reagan. Discute-se a existência e a perfonnance de traços corporativo-associativos 
na URSS e o desenvolvimento de fonnas representativas funcionais como alternati
vas ao sistema representativo partidário, erodido em suas bases e incapaz de satisfa
zer as exigências do eleitorado em vários países da Europa Ocidental 

No Brasil, a compreensão do corporativismo é fundamental na medida em 
que estrutu.rou, a partir do imediato pós--30, a vida associativa do país, definindo 
um padrãÕ organizacional dependente e penetrado pelo Estado, responsável por 

Este trabalho deve ser vifto como umo revisêo bibliográfica que busca delinear algunr 
caminhos no tratamento do tema em questa~o. 
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novos tipos de comportamento e por estratégias alternativas de ação política por 
parte dos setores da sociedade civil 

Deve ser ressaltada a dificuldade no tratamento da bibliografia relativa ao 
tema que, quanto mais vasta, mais difícil toma a compreensão do fenômeno em sua 
totalidade devido ao fato de os autores buscarem, em suas análises, a adequação do 
corporativismo a situações extremamente particulares. Ao se considerar o corpora
tivismo como organizador de relações entre o Estado e a sociedade civil, instituin
do vínculos muito peculiares entre estas duas instâncias, derivam do entendimento 
do grau e do tipo de vinculação, da referência sis~emãtica das principais caracterís
ticas do Estado e da sociedade que se interligam através do corporativismo e 
fundamentalmente, da defmição do conceito de Hstado, concepções distintas da 
origem, objetivos e performance das estruturas corporativas. 

TIPOS DE REPRESENTAÇÃO CORPORATIVA 
O CORPORATIVISMO DE ESTADO E O CORPORATMSMO SOCIETAL 

Para o exame do corporativismo é fundamental, como ponto de partida, 
tratar do trabalho de Manoilesco (1938), base para diversas anãlises recentes sobre o 
tema. Muito embora o autor tenha visualizado o corporativismo como 4 'uin fator 
integrado nas condições da epoca atual e destinado a pronlover a creação de uma 
sociedade futura, · · na qua1 a preponderância do capital será substituída pela. 
ascendência do trabalho e da faculdade organizadora" (Prefácio, grifo nosso) o que 
ao longo do nosso século m.ostrou ser cada vez menos verdadeiro, alguns de seus 
pressupostos de análise e sua tipologia do Estado Corporativo contribuíram, signifi
cativamente, para o desenvolvimento da literatura sobre o corporativismo. 

Entendendo o corporativismo como uma resposta político-institucional às 
transformações que ocorriam na Europ~ Manoilesco considerou-o o único instru
mento eficaz para a reestruturação da divisão internacional do trabalho e da distri· 
buição mais equitativa dos benefícios que dela decorriam. O aspecto "intemaciona· 
lizado" do corporativismo é facilmente percebido na ênfase do autor nas relações 
entre os povos em detrimento das relações entre as classes em um território naci~ 
nalmente delimitado. 

A falência dos mecanismos políticos e econômicos do século XIX, defmído 
como Hdescontínuo, desarticulado e amorfo" (p. 17), a impotência do liberalismo 
e do individualismo face às novas situações, as evidências da convivência impossível 
entre o capitalismo e a democracia apontavam a necessidade de um novo arranjo 
institucional que desse conta dos imperativos do século XX.. O nacionalismo, o 
idealismo, a organizaçã'o, a paz, a colaboração internacional e a descapitalização, 
os novos imperativos da época, somente poderiam vir a ser viabilizados pelo corpo
rativismo, "organiza~ão autônoma das forças sociais,t, que propiciaria~ através dos 
direitos funcionais das corporações~ a descentralização do Estado, considerada por 
Manoilesco, como "a pluralidade do poder públicou. Esta descentralização aliviaria 
o Estado de múltiplas atribuições não essenciais transferindo--as às corporações.. 

O processo de divisão do trabalho havia engendrado "dife.rentes categorias de 
indivíduos exercendo funções bem definidas"' (p.44), categorias funcionais que 
transformar-se-iam, gradualmente, nas corporações que teriam o papel de intenne- . 
diar as relações entre o Estado e o individuo. Por corporação, entendeu Manoilesco, 
'\!ma organização coletiva e pública composta pela totalidade de pessoas (físicas ou 



jurídicas) que desem~nham em conjunto a mesma função nacional, e tendo por 
objetivo assegurar o exercício desta no interesse supremo da Nação, através de 
regras de direito impostas aos seus membros'' (p. 126). 

A posição das corporações face ao poder legislativo, consíderado o poder 
primordial, permitiu ao autor a construção de uma tipologia do Estado Corporativo. 
As variações na constituição do poder legislativo supremo (quando exercido por 
todos os membros da Nação) pennitiram a defmiçlo de três tipos de corporatiVismo; 
(1) o corporattrismo subordinado - quando a. corporação e o Parlamento não são · 
frutos do poder legislativo supremo; (2) o corporativismo misto - quando a corpo
ração e o Parlamento dividem com outras fontes o poder legislativo supremo; (3) o 
corporativismo puro - visto . como a única solução para o século XX e defmido 
como "'um sistema político em que a fonte do poder legislativo supremo é constituí
do pelas corporações" (p. 116). 

A análise de _ Manoilesco é fruto da descrença de a democracia ou o socialismo 
serem capazes de atender às novas necessidades geradas pelas transfonnaÇóes ocorri· 
das na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Defendeu o imperativo da descapita
lização, negando uo grande capitalismo'') responsável pelas disputas interna~ionais. 
O progresso do século XX, o século do corporativismo, só poderia se dar através 
da paz e da colaboração internacional A análise 'cinternacionalizadan do autor não 
impossibilitou a ênfase concedida ao nacionalismo. As corporações; enquanto 
órgãos organizadores da sociedade, deveriam atuar no interesse supremo da Nação. 
Seriam intermediadoras das relações entre o Estado e o indivíduo, uniformizando 
interesses díspares em. seu interior. Os conflitos classistas passaram ao largo da 
análise do autor. 

A preocupação acentuada com .a ordem internacional faz com que o exame 
dos objetivos do corporat ivismo, realizado por Manoilesco, se comparado âs 
posições de Saint-Simon~ Comte e Durkheim, pareça um retrocesso. No século XIX, 
o etos corporativo apareceu na sociologia como uma estratégia de reconstruçio 
social Para Saint-Simon e Comte, o tratamento das crises sociais na sociedade 
moderna requeria a transferência do poder para uma elite científic~industrial. Este 
argumento é desenvolvido por Durkheim que acreditava que as crises, numa socieda
de complexa, diminuiriam com o estabelecimento de corporações ocupacionais 
reconhecidas pelo Estado. Acreditavam ·estes autores que o corporativismo seria um 
antídoto para os conflitos de classe (Heam, 1983). 

Atualmente, o tenno corporatívisrno tem sido aplicado a uma grande varieda
de de fenômenos incluindo modos de participação e tipos de ação política,. 
ideologias e tiadições culturais. A amplitude do conceito reside no fato de ser o cor
porativismo um sistema de representação de interesses que é compatível com os 
mais variados tipos de regimes adequand~se a diferentes sistemas partidários, 
diversos níveis de mobilização política, etc. 

Segundo Offe, o corporativismo pode ser entendido, genericamente, como um 
sistema de representação funcional mais adequado para assegurar as condições de 
acumulação. Tem se caracterizado pela "desparlamentarização de formas territoriais 
de representação substituídas por fonnas funcionais'', combinando o processo de 
representação de interesses de atores coletivos com a implementação de policies 
(Offe, 1981, p. 11). Sclunitter o deflniu como '\lm sistema de representação de 
interesses no qual as unidades constitutivas são organizadas em um nÚlllero limitado 
de categorias singulares, compulsórias, não competitivas~ hlerarquicamente ordena
das e funcionalmente diferenciadas, reconhecidas e pennitidas (se não criadas) pelo 
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Estado, garantindo um monopólio representativo dehllerado dentro de suas 
respectivas categorias em troca da observação de certos controles na seleção de 
líderes a articulação de dem.andas e apoios(Schm.itter, 1974, p. 93/94). 

Dada a amplitude do fenômeno11 fica clan a necessidade de especificu os 
sulJ.tipos de representação corporativa. 

Schmitter~ apoiando~se na perspectiva de Manollesco da existência de um 
corporativismo puro, onde a legitimidade e funcionamento do Estado eram primária 
ou exclusivamente depende.ntes das corporações:. e de outro,. subordinado, onde as
mesmas foram criadas e mantidas como ótgãos áuxiliares e dependentes do Estado 
que fundava sua legitimidade em bases altemativ~ utilizou, para a análise do 
fenômeno em conjunturas políticas liberais ou autoritária~ a classifteaÇão 
corpomtiwismo societal e. corporativismo de Estado. 

A distinção em sub-tipos não envolve somente a natureza do poder que se 
estabelece mas também as condições que propiciam o aparecimento do corporati
vismo. 

O nível da força organizacional e a unidade ideológica das elites de Estado, o 
grau de desenvolvimento dos partidos políticos e grupos de interesse~ o grau de 
polarização da sociedade civü e a esfera e capacidade do Estado pam o uso de 
recursos coercítivos. econômicos e ideológicos, em .relação à demandas da sociedade, 
são as variáveis utilizadas para a compreensão do sutgimento de tipos diferenciados 
de políticas corporativas. Estas variáveis devem ser consideradas para cada caso 
particular. 

Nwna perspectiva abrangente, que atende a origem de ambos os sub-tipos de 
representação corporativa, pode-se afumar que a liberal-democracia, entendida 
como a soma da democracia de massa (defmida corno sufrágio igualitário e universal 
e parlamentarismo ou presidencialismo como fonna de governo) e das liberdades 
burguesas (definidas como a produção basead_a na propriedade privada e no trabalho 
assalariado), não tem sido capaz de conciliar os interesses diversos da sociedade e de 
impedir crises econômicas e/ou políticas constantes. A forma de participação da 
massa na política, que é canalizada atrav;ês do sistema partidário e representação 
parlamentar, teria exaurido, em grande medida, sua utilidade na reconciliação do 
capitalismo e da política de massa. A crescente inabilidade dos partidos políticos 
e parlamentos em preencher suas funções, a fraca capacidade do pluralismo em 
produzir consenso e formular policies apontam pata uma tensão irreconciliável 
entre formas políticas pluralistas e os requisitos do capitalismo na fonnula.ção e 
implementação de medidas necessárias para a racionalização da economia. Gradual
mente, a política de massa tem. sido ultrapassada e substituída por outras práticas 
e procedimentos de participação e representação política entre as quais destaca-se a 
representação corporativa (Offe, 1981; Heam, 1983). 

O CORPORATIVISMO DE ESTADO 

. O corporativismo de Estado é considerado um sistema de representação de 
interesses subsidiado e controlado pelo Estado que deve promover a ·"colaboração"· 
entre o trabalho e o capital. Consiste em uma estrutura hierárquica funcionando 
como uma extensão da burocracia estatal (Cohen, 1982, p. 42). · 

Este sub-tipo é visto como uma saída para. as crises p_olíticas impeditivas do 
processo de modernização em países dependentes, fundamentalmente da América 
Latina; constituindo-se em um fenômeno relativamente recente, fruto dos processos 

4 



de urbanização e industrialização põs--1930. o corpÓrativismo como-uma resposta às 
crises, momento em que as elites tentam reestruturar determinadas relações entre a 
sociedade e o Estado, é a altem,tiva c~onsiderada determinante para a implantação de 
estruturas eorporativo-autoritãrias (Setepan, 1978; Schmitter. 1974; O'Donnell, 
1977). . . 

O suigimento do corporativismo de Estado, na visão d.e Schmitter., "')larece 
intimamente ligado às nece~dades de reforçar -a "'páz sociar, não ·pela cooptação 
ou incorporação, mas reprimindo e excluindo a articulação autônoma das demandas· 
da classe trabalhadora numa situação onde a burguesia é significativamente fraca, . 
internamente dividida, externamente dependente e/ou destituída de recursos para 
responder efetiva e legitimamente a estas demandas nos limites de um Estado 
liberal-democrático" (p. 108). Podem existir outros fatores para a implantação do 
-corporativismo de Estado mas o ponto fundamental reside ~"nos problemas gerados, 
pelo desenvolvimento capitalista atrasado, dependente, ·e nas relações de classe não 
hegemõnicas~' (Schmitter, p. 108). 

Na perspectiva de Stepan (1978)., o corporativismo autoritário deve ser 
examinado à luz do modelo orgâniccrestatal. Trata-se de um modelo que pode ser 
buscado pelas elites em conjunturas de crise dos sistemas pluralistas e de falência 
dos mecanismos auto-reguladores da economia de mercado. Embora o modelo 
orgânico-estatal e o corporativismo não sejam equivalentes, o primeiro pode ser 
um guia para o uso das políticas corporativas através da utilização do aparelho de 
Estado. Como colocado em prática, o modelo do estatismo orgânico tendeu para 
um controle maior dos grupos funcionais, em especial dos subalternos. Este 
controle pôde ser efetivado através do recurso às políticas corporativas que 
·propiciaram melhores condições para a reprodução das relações capitalistas de 
produção e instituíram regimes autoritários. 

Em seu trabalho, Stepa:n critica o tratamento dispensado por Sdunitter à 
representação corporativa autoritária. Pant Stepan, Sclunitter agruparia sistemas 
políticos díspares como o Brasil põs-64, o Chile p()s..73,. o .México de Cãrdenas e o 
Brasil soh Varga~ nlfo levando em conta as diferenças das policies aplicadas em 
cada conjuntura específica. Stepan sugere o tratamento do corporativismo de 
Estado através da análise de dois polos diferenciados; o corporativismo excludente 
e o includente. O último ocorreria quando as elites forjassem um novo equilíbrio 
Estado-sociedade com o funde submeter grupos d·a classe trabalhadora em um novo 
padrão político e econômico. O exclud.ente, por sua vez, procuraria o equilíbrio 
através de policies coercitivas visando desativar e reestruturar grupos ·mais reivindi
cativos das classes subalternas. Tanto um quanto outro são policies- orientação 
polítíca dominante das elites- e não regimes como a análise do co.rporativismo de 
Estado de Schmitter poderia levar a crer (Stepan) ... '0 corporativismo excludente e 
o includen te são respostas das elites .à percepção de crise de participação e de 
controle e ambos endossam o uso do poder do aparato estatal para forjar um novo 
equilíbrio Estado-sociedade'., (Stepan, p_ 78). 

A tendência includente pressupõe, para seu surgimento, a erosão da dominãn
cia oligárquica por pressões modemizador~ uma mobilização política lhnitada e 
não instifficionalizada e um nível incipiente do processo de modernização. Tal 
conjuntura propiciaria alianças, com wn viés acentuadamente nacionalista, entre 
setores da burguesia e a classe trabalhadora. O excludente surgiria em contextos 
de mobilização política mais intensa e ideologicamente diferenciada onde as elites~ 
face a conflitos internos mais agud.os, tenta~ expandir a esfera e capacidade de 
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coerção do aparato estatal para impor uma nova ordem reintegrando a classe 
trabalhadora em organizações designadas e controladas pelo Estado. As alianças se 
fariam entre setores da burguesía-e grupos transnacionais. 

A capacidade de o corporativismo de Estado abrigar regimes políticos díspa
res; erro em que teria incorrido Schmitter, não nos parece problemática Ao
trabalhar com wna macrohipótese - a corporatização estaria ligada a certos impera
tivos básicos ou necessidades do capitalismo para reproduzir·se e acumular 
continuamente mais recursos - Schmitter garante maior abrangência ao seu conc~i
to de corporativismo de Estado.* A existência de um corporativismo includente é 
inviável na perspectiva de Schm..itter na medida em que afinna que o corporativismo 
de Estado atua "não pela cooptação ou incorporação, mas .reprimindo e exduindo a 
articulação autônoma das demandas da classe trabalhadora"(p. 1 08) Para Schmitter;. 
o corporativismo de Estado será sempre excludente. 

Na mesma linha de Stepan (1978) pod.e ser situada. a análise de O'Donnell 
( 1977). O declínio do clientelismo, caracterizado como uma forma política particu
lar da América Latina, a partir do momento em que a sociedade civil articulou suas 
relações e ligou-as ao Estado fazendo desaparecer as condições sociais da hegemonia 
oligárquica, teria favorecido o surgimento do corporativismo. Este apresentou duas 
fonnas distintas: a do período populista e a característiCa do Estado 
burocrático·autoritário. A fonna populista coincide com o modelo includente de 
Stepan. O corporativismo do Estado BA é definido, por O'Donnell, como bifrontal, 
ou seja, encerra dois componentes que devem ser cuidadosamente diferenciados: o 
componente estatizante, caracterizado pela subordinação das organizações da 
sociedade civil ao Estado e que pode ser aproximado ao ·modelo excludente de 
Stepan~ e o componente privatista, caracterizado pela abertura de áreas institucionais 
do Estado à representação de interesses organizados da sociedade civil. O compo
nente privatist~ embora possa aparecer em contextos autoritário~ é mais usual em 
conjunturas poJíticas liberais. 

Concretamente, na América Latina, a base na qual se apoiaram as estruttuas 
corporativo.autoritárias foi o fenômeno conhecido como clientelismo. Tanto este 
quanto o corporativismo são partes de uma mesma. dimensão de desenvolvimento e 
a América Latina deve ser entendida a partir do equiHbrio entre os dois fenômenos 
não obstante, algumas vezes, a fluidez e o personalismo do clientelismo tenham se 
contraposto às implicações legalistas e burocráticas do corporativismo (Kaufman, 
1977). A símbiótica interconexão entre os dois, sugeriu Schmitter, "pennitiu às 
sociedades latino-americanas apresentar uma fonnidáve) capacidade de cooptar 
oponentes potenciais e absolVer interesses dissidentes sem destruir a estrutura 
básica de dominação social e política" (K.aufruan~ p. 114). 

Com base no equilíbrio entre clientelismo e corporativismo estruturam-se 
os sistemas políticos latino-americano~ variando o grau de corporatização e os 
setores envolvidos. 

O Chile e a Argentina, cujos processos históricos pós- independência segui· 
r~ o mesmo caminho - longo período sob o jugo de Estados Oligárquicos
apresentaram ambos, no pós-30, partidos radicais bem organizados, diretamente 

• A exceção, na América Latina, fica por conta da Colômbia que não comporta a 
análise de Schmitter, aproximando-se mais de umr elitismo plutalist4 ottde os 
~etores mMios, af classes produtoras e as assocúzçõe1.._ profisnoMís, embo11l. 
intimamente ligad4s àS" ilgências estatais, Silo extremamente ativas (&iley. 1977}. 
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ligados à classe média~ detendo a hegemonia no controle do movimento operário. 
Os peronistas, a Democracia Cristã, a Ação Democrática definiram-se, ideologica
mente, como upopulistasu ou '*corporativistas" muito embora uma grande varieda
de de grupos funcionais não tenha se ligado diretamente a nenhum dos partidos 
maiores. 

No Chile~ de fonna específica, o Estado incorporou formalmente. grupos 
oTgá.nizados (Sociedade Nacional para Agricultura, Sociedade para o Desenvolvi
mento Industrial, Câmara do Comércio) ao processo decisório não obstante a 
existência de um processo ·eleitoral mais ou menos competitivo, que gerava um 
sistema de representação de interesses partidários paralelo ao de representação 
funcional (Kaufman). 

O México, considerado um dos sistemas corporativos mais completos da 
América Latina, comporta algumas considerações. Desde Cárdenas, o trabalho of_ga
nizado e os grupos camponeses· tornaram-se. pilares institucionali.zados do PRI 
enquanto os interesses comerciais e industriais foram agrupados em "câinaras com
pulsórias'y ligadas diretamente ã burocracia (Kàufman). Corporificando os ideais 
da Revolução, o PRJ dominou o processo eleitoral e contribuiu para a consolidação 
e institucionalização da autoridade de urna elite centraL Contudo, a organização 
setorial do Partido proveria um tipo muito rudimentar e incompleto de corporativis
mo (Stevens, 1977). Mas deve ser levado em conta que o PRI ê apenas um dos 
componentes do sistema. À marginalização da Igreja e dos militares no México, 
setores que usualmente desempenham um papel predominante nos sistemas corpo
rativ~ correspondeu a integração de wn conjunto alternativo de instituições igual
mente bem adaptadas para a manutenção do autoritarismo e para um rápido proces
so de modemizaç:ro. Para Stevens, isto teria acarretado uma dominação autoritária 
especial e mantido as estruturas usuais do COJPorativismo. 

O CORPORATIVISMO SOCIETAL 

Este sub-tipo de representação corporativa é estruturado em países decapita-
·lismo avançado, em especial nas sociais-d~ocracias. Grosso modo, as análises do 
corporativismo societal nos permitem afinnar que este visa estabilizar as economias 
capitalistas centrais proinovendo um novo tipo de integração social (relação entre 
Estado e grupos de interesse organizados). Em essência, poderia ser defmido pela 
"grande autonomia constitucional dos grupos envolvidos, consequentemente a 
natureza voluntária da integração institucionalizada de grupos sociais antagônicosY> 
(Lehmbruch, 1 979, p. 54). 

A origem do sub-tipo societal reside na falência gradual, vagarosa, quase 
iÍnperceptível~ do pluralismo. Os requisitos para sua implantação seriam a presença 
de um capitalismo o.rganizado, em substituição ao capitalismo competitivo liberal, 
a crescente politização do mercado, a instabilidade política das liberais democracias, 
deeorrência da crise econômica de 1929. A imagem de conflito entre grupos antagô
nicos em urna economia capitalista é substituída pela imagem da interdependência 
entre estes mesmos grupos (versões modernas da tradição Keynesiana de análise 
de equilíbrio macroeconômico). Como condições básicas para sua continuidade 
seriam exigidas uma forte integração vertical de cada grupo e uma forte centrali
zação dos sindicatos e organizações patronais. 

A afirmativa de Lehmbruch da "autonomia constitucional dos grupos envolvi· 
dos e a naturpza voluntária da integração institucionalizada de grupos sociais 
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antagônicos" no corporativismo liberal é colocada em xeque pela an~ de Leo 
Panitch ( 1979). Este aponta como aspecto fundamental da fragilidade das análises 
sobre o corporativismo societal a falta de uma teoria de Estado em sociedades capi
talistas avançadas. A sua argumentação vai de encontro se não seria a mudança do 
Estado um produto das novas necessidades da classe capitalista para a manutenção 
de sua dominância. Nesse caso, a crença na equiparação do capital e do trabalho no 
mercado político e na entrada voluntária do trabalho neste tipo de contrato social 
seria temerária. Ou sej~ Panitch ao levar em conta as semelhanças do corporativis
mo liberal e do autoritário, em termos de sua origem, estrutura, comportamento e 
contradição intemat não visualiza a possibilidade de inexistir coerção, mesmo nas 
conjunturas políticas liberais, para a integração do trabalho no mercado político. 
Enfun, também o corporativismo societal, embora de forma mais opaca, necessita 
de mecanismos coercitivos, para a integração dos setores subalternos, na elaboração 
das políticas que visam superar as crises econômicas e/ou políticas dos Estados 
capitalistas, mantendo a ordem e as taxas de acumulação. 

As discussões relativas à implementação de estruturas corporativas nos EUA 
e as análises da perfonnance do corporativismo nas sociais--democracias são exemplos 
da necessidade de superação de crises econômicas e de impasses políticos. 

Nos EUA, neo-conservadores e democratas liberais propoêm, como saída para 
a crise econômica norte-americana, a adoção do que denominam "democracia 
corporativa". 

Os neo-conservadores têm adotado a tese da "crise da democracian atribuindo 
ao "destempero" democrático, gerador de expectativas populares impossíveis de 
serem alcançadas, a maior parte dos problemas das sociedades capitalistas avançadas. 
Tomando-se incapaz de atender às demandas, consideradas excessivas pelos 
neowconservadores, o governo perdeu muito de sua autoridade e de sua habilidade 
para persuadir ou compelir seus cidadãos aos sacrifícios necessários para a revitaliza· 
ção econômica. Este quadro requer tanto expectativas populares mais baixas quanto 
uma despolitização estável. O dilema dos neo-conseiVadores é como gerar a acumu· 
I ação necessária para uma ''reindustria.liz.ação'' concomitantemente à redução da 
qua1idade de vida ou das. medidas de bem estar social. Um governo sem autoridade, 
tema principal da agenda dos neo-conservadores, é incapaz de impor o.s sacrifícios 
necessários ao povo. Isto porque, durante muito tempo, os governos capitalistas 
democráticos respaldaram sua autoridade precisamente nas medidas que agora 
devem ser reduzidas. A solução, segundo os neo-conservadores, parece estar na 
adoção de políticas corporativas. 

Um artigo do Business Wee.k, de junho de 1980, 4 'Reindustrialização da 
América"~ concluiu que a eficácia de qualquer esforço para reverter o declínio 
industrial dependeria, em última instância, do estabelecimento de um ''novo contra
to social". No centro deste novo contrato ficaria claro que cada grupo social seria 
reconhecido com base na sua contribuição para a revitalização econôntica (Heam, 
1983, p. 48). O desafio central está em desenvolver o consenso entre os grupos de 
interesse mais importantes no sentido de fortalecer a economia. Uma vez resolvido 
este desafio, a "democracia corporativa", de acordo com o ''novo consenso social", 
reduzirá os prob]emas da govemabilidade nas sociedades capitalistas avançadas 
através (1) da redução da responsabilidade administrativa pela delegação do poder 
de Estado aos vários grupos funcionais e (2) do enfraquecimento das fontes privadas 
de resistência às políticas públicas. 
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Os democratas bõerais, por sua vez, defendem uma política industrial nacional 
de feição coyporativa dada a ne<;essidade de remodelar a política econômica, incoe
rente e mal fonnul~ e que. teria como metas ( 1) fortalecer o setor privado que 
tomar-se-ia a base de um crescimento estável e (2) fortalecê-lo de tal maneira que 
todos os segmentos da sociedade tenham.. acesso aos benefícios do .crescimento. 
Para os democratas-hõerai.s uma política industrial racional é capaz de faciJitar os 
ajustamentos do tJabaiho, cotrigir as imperfeiçtses do mercado, encorajar investi
mentos produtivos a longo p.razo e coordenar e centralizar o processo decisório. 

Enquanto os neo-consetVadores defendem a primazia do progresso econômico 
através da implementação de estruturas corporativas, os democratas liberais acredi-. 
wn que a justiça social, com a socialiZação dos sacrifícios, é plenamente compatível 
com a revitalização econômica Contudo, ~ duas estratégias são muito semelhantes: 
procuram. basear a revitalização econômica em um setor privado fortalecido e sepa
rar a decisão e implementação da poütica social da detenninação democrática. 

No caso alemlo. a discussão baseia-se no porque da necessidade da implemen
tação das estruturas corporativas, já em funcionamento. 

A cartelização de interesses· foi discutida e experimentada desd~ a .:República 
de Weimar. Tanto globalmente quanto aoníveldeindústriasparticulares, a representa
ção funcional foi instituída sob · o regime Webnar. A pôs a Segunda Guerra Mundial, 
os conselhos sociais e econômicos, sob variadas fonnas, passaram a fazer parte da 
estrutura política em muitos dos países da Europa Ocidental. 

Analisando o caso da Alemanha Ocidental, Offe (1977) afmna que a vanta
gem do modo de representação de interesses corporativo é seu potencial de despoli
tizar conflitos (l) pela restrição da esfera de participação nos conflitos e (2) pela 
ampliação das estratégias e táticas permitidas. A uocapacidade de despolitizar confli
tos é a razão preponderante pára a atiação pelos rearranjos corporativos na tomada 
de decisões políticasn (Offe, p. 11). 

Para demonstrar se a "necessidade'' de despolitização tem realmente se mani· 
festado nas instituições políticas dos circuitos de representação democrática, Offe 
sugere o estudo do sistema político da Alemanha Ocidental. As variáveis utilizadas 
são: (1) as funções desenvolvidas pelos partidos políticos e (2) os dilemas na imple
mentação de policies. 

Os partidos políticos de acordo com a teoria representativa democrâtica 
devem ( 1) atrair vot~ provendo o canal fundamental de participação política dos 
cidadãos e (2) ter um conteúdo prograrnãtico alternativo que possa ser executado 
~a vez atingido o sucesso eleitQral suficiente para ocupar posições no governo. O 
maior sucesso obtido na prbneira função, em detrimento da segunda, é verdadeiro 
no caso alemão na medida em que os partidos políticos não são mais os autores 
dos programas. As decisões, como reforma tributária, política econômica, reformas 
educacionais, energia nuclear, são resultados de negociações interpartidárias envol
v;endo os partidos que, em determinadas conjunturas, formam governos de coalizão 
e de p.ropostas de segmentos identificáveis dentro dos partidos. · 

A e~o da identidade dos partidos políticos manifesta~se, no ·Caso dos 
Democratas- Cristãos e Sociais Democrata~ pelo aumento da força dos grupos 
de interesse dentro dos partidos. Os Comitês Sociais, o Conselho Econômico, o 
Comitê para Questões do Trabalho e os Jovens. Socialistas, dentro da Social Demo
cracia, tomaram-se os maiores centros de conflito intra-partidário. Estes conflitos 
mais a instabilidade das coalizões no governo geram a necessidade de caminhos mais 
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simples, mais predizíveis para o consenso. Nesta situação~ o governo depende, fun~ 
darnentalmentet do apoio dos interesses organizados mais importantes, surgindo as 
relações çorpotativas como sohsção. 

Os dilemas na implementação de policies são também examinadas porOffe. 
O ponto central reside na questão de como wn governo pode controlar certas 
variáveis críticas. Segundo Offe, existem três métodos de controle político a seguir: 
(U aplicação de incentivos positivos e/ou negativos para modificar cursos de ação. 
A. limitação desta fom1a de controle estã no fato do ator poder ou não ser sensível 
aos incentivos. (2) A transfonnação da P'rodução e distribuição de certos bens e 
serviços em Hbens públicos'~, aumentando os gastos públicos em investimentos~ p1cr 
jetos infra-es~ruturais, nacionaliZação de certas indústrias vitais, etc. Este método 
não pennite a oposição de atores individuais mas propicia a acusação de uma inter
venção estatal exagerada (3) A delegação de parte das decisões àqueles que colo
cam-se contra uma solução mais estatista dos problemas com o estabelecimento de 
corpos tríplices ~ trabalho, capital e representantes do Estado - instrumento que 
tem se tornando largamente utilizado nas tomadas de decisão. 

uSintetizando o argumento~ estruturas corporativas são a solução para situa· 
ções onde métodos de controle político tomaram-se insuficientes por razões econô
micas e métodos intervencionístas tomaram-se impraticáveis por razões políticas. 
Em tais situações~ estruturas políticas para-democráticas servem para conter e des
politizar conflitos numa frágil reconciliação do que é funcionalmente requ~rido e 
politicamente praticáver~ (Offe, 1977, p. 23) .. 

A solução corporativa, tanto no caso alemão quanto no de outros países da 
Europa Ocidental, tem enfrentado críticas em especial no que se refere às organiza
ções do trabalho e no seu relacionamento com o Estado. 

O paradigma liberal prega que as associações têm sua base na ação voluntária 
dos indivíduos que, cônscios de seus interesses comuns, veêm a necessidade de agir 
coletivamente (Schmitter, 1981). Os grupos seriam formados autonomamente com 
a " tolerância benevolenten da autoridade pública e se auto-governariam. Contudo, 
nas sociedades capitalistas industriais, as associações não podem mais ser defmidas 
como "grupos privados de pressão" exercendo influência no Estado,He fora"senão 
devem ser vistas como "governos privados" exercendo autoridade de acordo com o 
Estado. Os indivíduos são "forçados a se organizar" numa paradoxal defesa de 
interesses que não os que deveriam ser defendidos pelas associações, dado que estes 
interesses estão ligados às necessidades de acumulação de economias com alto grau 
de concentração de capital, . ameaçadas por fortes pressões internacionais e onde o 
Estado exerce considerável intervenção no mercado. 

Bob Jessop (1979) ao tratar das discussões do corporativismo em relação à 
economia política marxista e cuidar das tendênCias corporativas no Estado capita· 
lista ressalta que, ao se anali~ar as sociedades capitalistas avançadas, não se examina 
o capitalismo como um modo de produção em diferentes níveis de abstração, nem. 

. se examina a articulação complexa ~entre suas determinações políticas e econômicas 
nas diferentes fases de acumulação de capital. Novamente, deparamo-nos com o 
problema da necessidade de um mellior entendimento do Estado para a compreen· 
são do corporativismo. O viés reducionista das análises do mesmo é frequentemente 
reflexo de uma visão inadequada do Estad<\ residindo o problema central na preten
sa autonomização deste que não permite explicar o fenômeno da representação cor· 
porativa. O Estado é entendido como um complexo institucional de formas de 
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representação política rn~ e principalmente, é mediador das relações capitalistas 
de produção tomando-se um sistema de dominação. 

O ESTADO E A <ó7RANSFORMAÇÃO CORPORATIVA DA 1FORMA POLJÍlCA 
DO CAPIT ALISM0,9 

Consideramos o Estado, como na perspectiva de Guillenno O"' Donnell (1981), 
wn aspecto mais amplo da dominação social~ A dominação é re1acional. A vinculação 
entre sujeitos sociais é assimétrica - relação de desigualdade - dado ao controle 
diferenciado de certos recursos (meios de coerção física, recU(SOS econômicos, de 
ínfonnaÇã(\ de conhecirn.ento .e controle ideológico), controle este que não está 
distribuído aleatoriamente, sendo o ' 4grande diferenciador, ao acesso a tais recursos 
a articulação desigual da sociedade em classes sociais. No Estado capitalista, a rela
ção principal de dominação, o "'grande princípio de ordenação contraditória", 
estabelece-se entre capitalistas e assalariados. A intervenção do Estado nas econo
mias pode sugerir algo exterior e a posteriori dado que o capitalismo é o primeiro 
caso histórico de separação entre coerção econômica e extra-econômica Se no 
modo de produção capitalista o trabalhador é destituído dos meios de produção~ o 
capitalista, por sua vez~ é expropriado dos meios de coerção. Na relação entre 
capitalista e trabalhador, ou seja, no estabelecimento do contrato entre estes dois 
sujeitos, a coerção torna-se uma presença virtual que . poderá ser acionada caso o 
controle ideológico tenda a falhar. Nessa medida, é necessário o aparecimento de 
um terceiro sujeito para implementar as sanções. Este terceiro sujeito são as insti
tuições estatais que são as fiadoras do contrato por deter o poder de mobilizar os 
recursos de coerção dos quais os capjtalistas estão destituídos. A~ o Estado 
capitalista é primari~ente coercitivo por originar-se da separação dos capitalistas 
dos meios de coerção. Por aparecer como um terceiro sujeito, o Estado - objetiva
do nas instituições estatais (sujeito concreto) que são vísualizadas com forma não 
capitalista, mais geral e exterior aos demais sujeitos - pode vir a ser considerado 
como a expressão de um interesse mais geral que o dos sujeitos sociais de cuja rela· 
ção emana. Este interesse parece neutro, mas não o é, na medida em que visa repro
duzir uma relação social que articula a sociedade de forma desigual e contraditória. 
O Estado, embora não defenda diretamente os interesses do capitalista, tem como 
objetivo a garantia do capital. As instituições estatais,. enquanto reprodutoras da 
sociedade, atuam burocrática e administrativamente cumprindo tarefas rotinizadas 
de organização geral da sociedade e como respostas a situações percebidas como de 
crise. As crises aparecem, no campo da política, como ameaças de ruptura da ordem 
e, no econômico,. como obstáculo à acumulação. Contudo, atinge·se o entendimen
to do Estado capitalista a partir das relações de dominação e não das instituições. O 
fundamental é perceber o Estado primeiro como uma dimensão analítica na socie
dade civil e, posteriormente, dada a necessidade do terceiro sujeito, através das 
instituições. As relações capitalistas ~e produção pressupõem uma exterioridade -
uum ator descolado da relação" - que acarreta a fetichização das instituições 
estatais, permitindo que as relações capitalistas de produção apareçam como não .... 

* A andlise do Estado capitalista está baseada no trabalho de O 'Donnell - Anotações 
para uma teoria de Estado. A argumentação a seguir está calcodll 1UlS premisStZs 
desenvolvidas pelo autor. 
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coercitivas e puramente econômic;as. A cisão entre o público e o privado •propicia 
uma percepção dos contratos est~belecidos como realizados entre sujeitos iguais 
sem a inteiVenção do Estado. A mediação estabelecida entre o público e o privado 
se faz via wn Estado fetichizado que, obrigatoriamente, tem de dever sua legitiJni.. 
dade a um fundamento que não seja a sociedade· civil que a feti.chização reduziu ao 
privado. 

Dado que o Estado· capitalista é primariamente coercitivo, para se entender as 
variações que se estabelecem entre estruturas corporativo-autoritárl!;S e hôerais é 
necessário perceber como o Estado pode atuar na sociedade civil levando-se em 
consideração o nível de organização da sociedade e o grau de controle ideolôgico 
ou de coerção que pode conseguir. A mobilização das classes trabalhadoras pode 
sugerir conjunturas de crise ·p.olítita e/ou econômica - 111ptura da ordem e/ou 
obstáculos à acumulação - e acanetar a ação das elites na tentativa de desativar 
e/ou reestruturar os setores subalternci's em nova ordem política e econômica. 
Este fenômeno pode ser· apreciado em larga escala na América Latina, mais velada
mente nas sociais-democracias e é rato onde existem Partidos Comunistas ativos 
(ex: França e Itália). 

Temos, como hipótese, que tanto nas estruturas corporativas liberais quanto 
nas autoritárias, os obstáculos colocados pela 16gica da reprooução do capital, para 
a defesa dos interesses dos setores su baltemo~ favoreceram a tentativa de utili1.açãot 
pelos últimos, do aparato corporativo como veíctilo de suas demandas. · 

O eixo central do trabalho de Collier & Collier (1979) ê a idéia de que as 
medidas corporativas podem tanto fortalecer quanto enfraquecer a posição dos 
setores subalternos e suas organizações. Utilizando as leis traba1histas como variável, 
e polarizando as políticas corporativa$ como ''incentivo/persuasão'' ou '~restrição/ 
coerção" ao comportamento das classes trabaJhadoras, os autores afinnam que, na 
América Latina, os '~iricentivos (persuasão) contidos na lei foram suficientes para 
motivar os setores dominantes do movimento operário a cooperar com o Estado, 
(p.· 970). Embora esta seja uma afmnaÇão um tanto ao quanto genérica, poderse-· 
constatar evidências empíricas. Um exemplo é o debate, dentro do movimento 
operário chileno, a respeito da lei trabalhista de 1924. A corrente sob a orientação 
do Partido Comunista, dominante no movimento, aceitou o novo sistema de inspifa. 
·ção corporativa, argumentando que tinha de ~~sar·toda a legislação social do Estado 
capitalista para lutar contra o capitalismo". Embora este·setor te.nha se posicionado 
contra'S as medidas coercitivas c01itidas na lei de 1924, foi atraído pelas medidas 
legislativas que ajudariam o movimento a estender a sua organização a novos setores 
econômicos e o permitiria receber um subsídio fmanceiro do Estado, derivado da 
'"divisão dos lucros"*. Também, pode ser citada a lei peronista de 1945 que, não 
obstante o alto grau coercitivo, proporcionou o nível necessário de "incentivos" e 
foi aceita pelo trabalho ~organizado na Argentina . 

.. A apmente cisiio entre o público e o privtzdo ~condição de exütinrizdtls rellzções 
capitalistas de produç4'o .. A mediação entre as duas inrtânci8sre·flu atrllflésde um 
Estado fe~hizmlo que reduz oscontratosa uma dim~nsõoenritamente eco"IÜRnit11. 

* Deve-se ressaltar que, embora minoria, "' anarquistas. S'e1fllindo a trrldü:ion41 
posiçtfo dos riscos da cooptaçõo oriunda da cooper(Jf4o com o EKtlldo, reje/tiUtlm 
a lei de 1924. · 
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No Brasil, segundo Maria Henninia Tavares de Almeida ( 1980), alguns sindi
catos importantes de São Paulo - do Porto de Santos, algnns setores de ferroviários 
e dos bancários- teriam apreciado os dispositivos do Decreto 19.770, de 19 de março 
de 1931, primeira medida de sindicalização oftcial. Estes setores que saudaram a 
nova legislação como uma conquista assim se manifestaram: ''A sindicalização das 
classes vem e$belecer o contato destas com os poderes públicos, estab~lecer 
melhores relações entre patrões e operãrios, firmando um ambiente mais tranquilo 
para uns e outros'' (Almeida). · 

Uma explicação do provâvel porque da apropriação, por parte das organizações 
do trabalho, do aparato corporativo como maximizador de suas possibilidades de 
atuação política pode ser encontrada no traballio de Offe e Wiesenthal ( 1979). Os 
autores propuseram-se a demonstrar a precariedade da prática · de codificação da. 
realidade social através do conceito de ugrupo de interesse" e da aplicação de alguns 
conce.itos econômico~ de forma indiscriminada, para toda a realidade social. Preten· 
dendo ir além das analogias fonnais para a análise das diferentes funções que a 
prática comwn da associação toma para o capital e o trabalho, Offe e Wiesenthal 
traçam um .quadro da precariedade da ação coletiva do trabalho e da dificuldade em 
garantir os seus interesses face aos mecanismos de reprodução do modo de produção 
capitalista e, mais especificamente, frente à classe capitalista que tem, de antemão~ 
seus interesses garantidos pelo próprio sistema. Os autores deixam claro que o 
capital, em tendo, além do especial apoio do aparato estatal, inúmeros outros meca· 
nismos de defesa de seus interesses, possibilita à classe capitalista uma ação coletiva 
extremamente eficaz. Dada a hegemonia burguesa, consequência histórica da defesa 
e reprodução do capital, os esforços da dasse trabalhadora para garantir seus 
interesses têm de ser muito maiores. Nessa medida,. dado que a classe trabalhadora 
deve superar as distorções de seus interesses sob o modo de produção capitalista e, 
dado que dificilmente as fonnas organizacionais utilizadas têm alcançado êxito, é 
necessário buscar novas alternativas de união e estabelecer novos padrões de ação 
coletiva que possibilitem a minimizaçfo do grau de distorção de seus interesses~ 

Os autores pretenderam, ao elaborar o trabalho, pensar os caminhos que 
possibilitariam ao capital e ao trabalho ganhar póder através da organização. O 
estudo é feito através do exame de características que, em tennos de análise organi
zacional, podem ser consideradas (1) fatores detenninantes7 (2) processo interno 
e (3) vantagens organizacionais, e do enfoque da dicotomia Hinteresses expressos" 
versus ~'iriteresses reais". Offe e Wiesenthal pretenderam demonstrar que em cada 
uma das três fases da anãlise organizacional, capital e trabalho apresentam diferen· 
ças substanciais no que se refere ao funcionamento e perfonnance de suas associa
ções. 

Em relação aos fatores determinantes temos que o trabalhador~ antes de mais 
nada, é um membro da empresa capitalista o que acarreta, dado à ambiguidade da 
situação~ sérias consequências para a lógica da ação coletiva específica do trabalho. 
O trabalho adquirido pelo capitalista através de um contrato pennanece sob o 
controle físico do trabalhador gerando uma "individualidade insuperável". Essa 
individualidade é causa da emergência da relação de poder entre trabalho e capital, 
poder consolidado nas soluções para o conflito entre a fonna atomizada e dividida 
do trabalho vwo .e a forma integrada do trabalho "morto" (capital)._ A divisão 

• Ver Obon. The logic o{ coOecttve action. 
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inerente ao trabalho vivo pode ser resolvida pela associação compensando, em parte, 
a vantagem do capital que apresenta-se sempre integrado. A associação dos trabalha.. 
dores é urna resposta à êterna associação do capital- fusão de numerosas unidades 
de trabalho 4~morto,' sob o comando de um capitalista 

. Em se tratando do processo interno das organizações do trabalho o ponto 
fundamental reside na sua inferioridade frente ao capital que, além de ter maiores 
facilidades para atingir o consenso., atua frequentemente fora das organizações. O 
trabalho tem sua atuação restringida ao inte.rior da associação dado que seu poten~ 
cial de ação exterior é mínimo em consequência de sua atomização. Em tendo sua 
atuação restrita ao âmbito da organização, o trabalho enfrenta, de fonna sistemática, 
problemas organizacionais tais como tamanho x poder, burocracia x demoeracia 
interna, número de assoéiados e heterogeneidade x identidade coletiva. Os traba
lhadores têm de conciliar interesses diversos (em especial salário, segurança de 
emprego e condições de trabalho) devendo-se levar ainda em conta as contradições 
que lhes são inerentes- os trabalhadores são, ao mesmo tempo, sujeito e objeto da· 
troca da força de trabalho, consumidores do produto da força de trabalho e 
membros da sociedade afetada pelo impacto da industrialização capitalista. Aliada
a essas considerações existe o problema da formulação da ideologia que em deter
minado tipo de associação sequer precisa ser explícita e, em outras, ao explicitar-se, 
tanto pode ser fator de atração quanto de antagonismo. 

Em relação às vantagens organizaciopais e à dicotomia interesses expressos 
versus interesses reais pode-se, novamente, constatar a posição privilegiada do capi
tal. O sucesso do capital deriva de uma relação de poder mais importante do que 
qualquer padrão de ação coletiva dos capitalistas que é a sua garantia pelo Estado. A 
distorção dos interesses deriva da interrelação entre Estado e sociedade civil, estan
do os interesses da classe trabalhadora e os da classe capitalista sujeitos a diferentes 
graus de distorçã'o sob o modo de produção capitalista. O grau de distorção é maior 
para os trabalhadores na medida em que lhes é difícil encontrar o interesse "real,.. 
em virtude da ambiguidade) alienação e fetichlzação que afetam a sua consciência 
de classe. 

Fonnas organizacionais distintas são requeridas dentro da classe para vencer 
distorções específicas. O capital já tem no Estado a defesa de seus interesses. As 
organizações do capital apresentam, via de regra, uma lógica monolítica de ação 
enquanto que as do trabalho são sempre um caso ''misto" contendo elementos 
de ambas as lógi~as. 

A pnmeira alternativa apresentada por Offe e Wiesenthal como um novo 
padrão de ação coletiva da classe trabalhadora é o socialismo. A segunda, na inviabi
lidade da primeira, é a transformação corporativa da forma política do capitalismo. 
Esse mecanismo foi denominado "oportunismo"~ não no sentido pejorativo do 
tenno, mas no sentido de aproveitar oportunidades que viessem a garantir ganhos 
para a classe trabalhadora, levando-se em consideração as dificuldades em atingir 
seus interesses reais, consequência de sua inferioridade e subordinação nas fases do 
processo associa.tivo. . . 

Esta alternativa- a transfonnação corporativa da forma política do capitalis
mo - que poderia tomar mais viável a representação dos setores subalternos no 
mercado político em conjuntura detenninada leva-nos à unta indagação fmal: a 
estrutura oficial foi avaliada pelos setores subalternos em tennos das limitações que 
passava a impor às associações ou em tennos das ''vantagens organizacionais" que 
passavam a ter os sindicatos oficiais? 
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