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Introdução  

 Este artigo irá apresentar resultados preliminares da pesquisa de tese sobre o 

capital internacional no Brasil, onde iremos caracterizar este setor na politica 

contemporânea brasileira em dialogo com conceitos de bloco no poder, hegemonia, 

fração de classe (Poulantzas, 1977) e buscando contribuir com a caracterização do 

neodesenvolvimentismo e sua crise na conjuntura recente (Boito Jr, 2012). Uma das 

fontes de dados para realizar a caracterização econômica do capital internacional, são os 

anuários “Melhores e Maiores” da revista EXAME formulado pela Fundação Instituto 

de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI)
2
. Esta publicação teve sua 

primeira edição em 1973, mas apenas em 1996 passou a ser responsabilidade da 

FIPECAFI. A “Melhores e Maiores” classifica as 1000 maiores empresas no Brasil de 

acordo com a rentabilidade do patrimônio, liquidez corrente, liderança de mercado, 

riqueza criada por emprego e crescimento das vendas. E informam a sede da empresa no 

Brasil; qual seu setor da empresa; de qual país é o controle acionário; e dados sobre: 

venda, lucro, patrimônio, rentabilidade, capital circulante liquido, liquidez geral, 

endividamento, riqueza criada, exportação, número de empregados, salários e encargos, 

                                                           
1
 Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Ciência Política da UNICAMP e-mail para contato: 

nataly.santiago27@gmail.com 
2
 A FIPECAFI é uma instituição de ensino superior criada em 1974 por professores do Departamento de 

Contabilidade da USP e disponibilizaram os dados necessários para esta pesquisa.  



2 
 

impostos sobre vendas, EBITDA. O anuário também classifica os maiores grupos 

apresentando o nome do grupo; a cidade de sua sede no Brasil; de qual país é o controle 

acionário; quais são as principais empresas controladas e coligadas ao grupo; em quais 

países o grupo mantém operação; quais setores de atuação e qual participação de cada 

uma deles no total da receita do grupo; quais os principais acionistas qual é a 

porcentagem de sua participação no grupo; e dados sobre: vendas, lucro, patrimônio, 

número de empregados e número de empresas do grupo.  Para nossa pesquisa avaliamos 

os dados de 1996, 2000, 2005, 2010, 2015 e 2016 das maiores empresas e dos maiores 

grupos. Com base nesta análise, encontramos alguns elementos para contribuir no 

debate sobre fracionamento de classe e este artigo irá apresentar esses dados após 

realizar uma breve apresentação do tema.   

 

Debate sobre frações da Classe Burguesa 

Ao analisar politicamente as sociedades capitalistas, Karl Marx irá além da cena 

politica superficial buscando compreender a essência dos conflitos entre classes sociais. 

Nesse sentido, ao observar os interesses e movimentações de frações de classe para 

compreender os acontecimentos no “18 Brumário de Louis Bonaparte” Marx demonstra 

que cada classe é heterógena com disputas e diferenças que podem ocasionar o 

fracionamento de classes que possuem interesses políticos divergentes com base nas 

condições materiais de vida e nas formas de propriedade, mas ao mesmo tempo 

reforçada e justificada pelo modo de pensar e relações sociais construídas (MARX, 

2008). Assim, as classes se fracionam de acordo com as estruturas politicas, sociais, 

jurídicas e econômicas.  

Poulantzas (1975; 1977) irá desenvolver a análise das frações de classe, 

demonstrando que não existe um modelo universal para caracterizar as frações, sendo 

necessária a observação dos efeitos pertinentes para identificá-la. A identificação das 

frações de classe para Poulantzas está relacionada com a observação das disputas de 

hegemonia no bloco no poder, o autor considera que o Estado e as classes dominantes 

possuem uma relativa autonomia através da qual a burocracia estatal e os governos 

agem para garantir a estabilidade e equilíbrio, mesmo que instável, do Estado. O autor 

também desenvolve novos elementos para explicar o sistema fracionamento de classe, 

identificando que ela pode ocorrer por divergências regionais dentro de um país; por 
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questões setoriais; e para a classe burguesa entre pequeno, médio e grande capital; e por 

sua relação com o capital imperialista que Poulantzas irá caracterizar como burguesia 

nacional, a burguesia interna, a burguesia associada e capital imperialista. Assim, 

“existem várias possibilidades na arena política: a constituição, a emergência, a 

desaparição, o cruzamento de diferentes fracionamentos”. (FARIAS, 2009, p.81).  

A observação das disputas entre as frações de classe burguesa, sempre deve 

levar em consideração que diante de grandes perigos para a manutenção da ordem é 

possível um rápido alinhamento entre as frações de classe, que atuam para defender seus 

interesses fundamentais frente à classe operária ou para obter uma ação do Estado na 

busca dessa estabilidade. Na conceituação de Poulantzas, a burguesia nacional é o setor 

burguês que irá atuar de forma organizada na defesa de um projeto nacionalista de 

desenvolvimento A burguesia associada ou compradora defende os interesses 

internacionais na política e economia interna mesmo sendo nativa ao país, ou seja, ela 

encontra concretude na realidade política brasileira. Ocorre que esta fração de classe 

burguesa está altamente interligada com a economia internacional. “Entende-se 

tradicionalmente por burguesia compradora a fração burguesa que não tem base própria 

de acumulação do capital, que de algum modo funciona como simples “intermediaria” 

do capital imperialista estrangeiro” (POULANTZAS, 1975 p. 76). A burguesia interna, 

que também é nativa, possui um posicionamento intermediário em relação ao capital 

internacional. O capital internacional é o único setor que não é nativo, se constituindo 

uma fração burguesa com origem de capital externa ao país e sua atuação política e 

econômica é caracterizada como imperialista. Essa caracterização é tão marcante que 

Poulantzas usa o termo capital imperialista estrangeiro
3
 para se referir a esta fração.  

Diversos estudos consideram as frações de classe para compreender a política 

brasileira, questões setoriais e regionais aparecem como fator de fracionamento, mas a 

divergência entre burguesia interna e capital internacional o principal elemento para 

entender o bloco no poder e sua hegemonia no período recente (PERISSINOTTO, 1994; 

FARIAS, 2010; BOITO, 1989, 2007, 2012; DÉCIO, 2001; BERRINGER, 2015; 

MARTUSCELLI, 2015). Porém, uma caracterização diferente da classe burguesa 

desconsidera o fracionamento de classe, identificando uma burguesia global, 

transnacional ou mundial unificada e sem fronteiras e vinculações com o Estado.  
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Martuscelli elabora uma diferenciação explicativa das três correntes teóricas da 

integração global da classe burguesa. Ressaltando que existem diferenças e cruzamentos 

entre cada grupo.   

 

A primeira variante destaca o processo de internacionalização dos altos 

quadros e sua relação com a difusão das grandes empresas transnacionais. A 

segunda variante releva o papel das grandes corporações transnacionais no 

ordenamento econômico e político do capitalismo contemporâneo. A terceira 

variante procura ressaltar a financeirização como elemento fundamental da 

dissolução das clivagens e fracionamentos no interior das classes dominantes.  

(MARTUSCELLI, 2010 p. 30) 

  

Iremos nos deter nas duas últimas variantes teóricas elencadas por Martuscelli, 

pois os dados coletados em nossa pesquisa dialogam com essas duas correntes. A 

observação da força e poder de grandes cooperações transnacionais e sua capacidade de 

garantir interesses econômicos levou a conclusão que essas empresas substituem ou 

estão substituindo o papel do Estado, como administrador dos interesses comuns da 

burguesia (HARDT; NEGRI, 2003). Sendo assim, o peso das burguesias nativas, do 

Estado e das frações de classe são minimizados ou anulados. A outra corrente teórica irá 

analisar o processo de financeirização do capital. Ao identificar a constituição de uma 

hegemonia do capital financeiro no capitalismo mundial, alguns autores vão concluir 

que o processo de financeirização acabaria com os fracionamentos de classe.     

 

Os atuais capitalistas (...) diversificam a aplicação de seus capitais em ações 

de sociedades anônimas em diferentes setores ao mesmo tempo, de modo que 

deixam de ser rurais, comerciais e se tornam capitalistas multissetoriais, cria-

se assim uma burguesia unificada, isto é, não fracionada setorialmente, em 

que todos seus membros têm interesses em todos os setores ao mesmo tempo 

(MIGLIOLI, 2006, p.18). 

 

Deste modo, a multifuncionalidade de investimentos da burguesia acabaria com 

o fracionamento de classes, ou seja, no capitalismo atual a burguesia investiria onde 

acredita ser mais rentável mudando ou acrescentando setores diferentes em sua cadeia 

produtiva através da bolsa de valores e com base no rentismo. Apensar dos autores 

defenderem que o processo de financeirização e da multifuncionalidade de 

investimentos da burguesia serem elementos recentes do capitalismo mundial, tais 

questões já apareceram para diversos autores clássicos da ciência politica mundial e 

brasileira. Como exemplo, Caio Prado Júnior defende não haver uma segregação entre 

os latifundiários e os industriais ao ponto de se caracterizar uma classe diferenciada, 
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muitas vezes os mesmos indivíduos atuavam nos dois campos. “Em suma, os diferentes 

setores da burguesia brasileira evoluíram paralelamente, ou antes, confundidos numa 

classe única formada e mantida na base de um mesmo sistema produtivo e igual 

constelação de interesses” (PRADO JR, 1987, p. 116). Assim, Caio Prado Júnior 

defende que o setor industrial da burguesia se mistura com o setor agrário-exportador. A 

conclusão que Caio Prado Júnior chega, tem semelhança com o debate atual sobre a 

burguesia mundial.  

Demonstrando que é equivocado “a apontar o fim das divisões setoriais entre 

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

médio capital se transformassem em multifuncionais ou multissetoriais apenas na 

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

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

a burguesia estaria inserida em diversos setores produtivos.  

No próximo tópico apresentaremos dados que dialogam com essas teorias, 

porém é importante ressaltar que a análise da política brasileira contemporânea
4
 já 

trouxe diversos elementos para demonstrar a importância das frações de classe para 

compreender as movimentações da burguesia, na análise da correlação de forças no 

bloco no poder durante a década de 90 e a constituição, nos governos do PT, de uma 

frente neodesenvolvimentista por onde passou a disputa de hegemonia.  

 

 

Dados preliminares sobre o fracionamento da burguesia 

 Selecionamos dados dos 200 maiores grupos no Brasil de 2015, 2016 e 

comparamos com 2010 para identificar diferenças nos processos com os anos mais 

recentes. Analisamos a presença do capital internacional nesses grupos, como eles se 

dividem entre os setores de atuação e a divisão de suas ações. Ao observar a presença 

do capital internacional com base em quais países possuem o controle acionário de cada 

grupo, identificamos elementos que dialogam com a teoria sobre a composição de uma 

burguesia transnacional baseada nos grandes conglomerados.  

 

Tabela 1 - Participação na Receita Liquida dos 200 maiores grupos por origem do 

capital 
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trabalhos (BOITO, 2007, 2012; BERRINGER, 2015; MARTUSCELLI, 2015).  
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Controle acionário 

das empresas 

2010 2015 2016 

% US$ mil % US$ mil % US$ mil 

Capital Internacional 39% 388927944 36% 261705666 40% 295559667 

Capital Nativo 61% 624045185 64% 458591908 60% 451114462 
Fonte: FIPECAFI / EXAME. Elaboração da autora 

 

 A tabela 1 apresenta dados que reafirmam a importância econômica do capital 

internacional no Brasil, porém a diferença entre todos os grupos internacionais frente 

aos grupos nativos ainda é relevante para possibilitar uma disputa pela hegemonia 

econômica e politica. Além de levantar questionamentos sobre a possibilidade de uma 

composição burguesa transacional, sem considerar as frações burguesas nativas e 

disputas entre setores e interesses divergentes. Ainda mais se consideramos a origem de 

cada país do capital internacional como demonstramos na tabela 2. 

 

Tabela 2 - As quatro maiores receitas por origem de controle acionário e suas respectivas receitas 

(% e US$)  

2010 2015 2016 

Origem % Receita Origem % Receita Origem % Receita 

Brasileiro 61% 624045185 Brasileiro 64% 458591908 Brasileiro 60% 451114462 

Americano 5,9% 60022841 Francês 6,4% 46740291 Espanhol 6,6% 49464800 

Espanhol 5,7% 58060028 Espanhol 5,5% 39959940 Francês 6,4% 48404484 

Francês 4,0% 40736536 Americano 4,8% 35163986 Americano 6,1% 45801385 

Fonte: FIPECAFI / EXAME. Elaboração da autora 

 

 Os dados preliminares encontrados em nossa pesquisa indicam que existem 

diferenças e disputas entre países na inserção e crescimento dentro da economia 

brasileira. Ao detalharmos a analise identificamos que os grupos internacionais possuem 

atuação nos mesmos setores na economia brasileira, possibilitando uma disputa de 

mercado e dificultando a composição de uma classe unificada transnacional.  

 Em nossa observação identificamos que os grupos estão, em geral, centralizados 

em poucos setores de atuação. O que diverge da tese que defende o fim do 

fracionamento de classes pela multisetorização dos conglomerados, ou seja, 

investimento em distintos setores de acordo com a rentabilidade. Identificamos que o 

peso da experiência em administrar uma empresa em um determinado setor, o ativo não 

circulante e o peso construído pela marca são elementos que atrapalham na fluidez na 

multisetorização da burguesia.  



7 
 

 Os dados levantados pela “Melhores e Maiores” demonstram a porcentagem que 

cada grupo possui em determinado setor. Dentre os duzentos grupos os números são 

variados e por questões didáticas aproximamos cada porcentagem em múltiplos de 

cinco.  

Tabela 3 - Concentração dos 200 maiores grupos em um determinado setor (%)  

Maior nível de 
Concentração do 

grupo em um 
determinado setor 

2010 2015 2016 

35 0,50% 0,00% 0,00% 

40 0,00% 0,00% 0,50% 

45 0,50% 1,00% 0,50% 

50 1,00% 1,00% 0,00% 

55 2,50% 0,00% 0,50% 

60 2,00% 3,00% 3,00% 

65 1,00% 1,50% 1,00% 

70 4,00% 1,00% 0,50% 

75 1,50% 1,50% 1,50% 

80 2,00% 1,50% 1,50% 

85 2,00% 1,50% 2,50% 

90 6,50% 4,50% 4,00% 

95 5,50% 3,50% 7,50% 

100 59,00% 55,50% 66,50% 

Não Informado 12,00% 24,50% 10,50% 

Fonte: FIPECAFI / EXAME. Elaboração da autora 

 

 A tabela 3 irá demonstrar que a maior parte dos grupos irá concentrar todas as 

suas atividades em um único setor, ou quando possui atividades em outros setores são 

participações reduzidas. A quantidade de empresas com metade ou mais de sua 

participação em diferentes setores é de 2% e 1% em 2016. Esses dados demonstram 

uma extrema concentração das empresas em um único setor o que contraria a tese do 

fim do fracionamento de classe ou pela financeirização do capital ou pela 

multisetorização.  

 Ainda é possível argumentar que os grupos possuem uma unidade setorial, 

porém os acionistas estão inseridos em diversos setores. Nossa pesquisa pretende 

aprofundar essa análise, pois de fato identificamos que os fundos de investimentos e as 

movimentações na bolsa de valores são dados fundamentais para caracterizar o capital 

internacional no Brasil. Porém, já é possível identificar que as empresas possuem 

defesas jurídicas para não perder o controle mesmo colocando suas ações à disposição 
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na bolsa
5
. E o controle econômico e politico de cada grupo e empresa é fundamental 

para a caracterização da classe burguesa.  

 Além disso, também levantamos dados sobre o controle acionário dos grupos. E 

existem diversos casos onde o controle está dividido dentro de uma mesma família. E a 

maioria dos grupos possuem suas ações concentradas em apenas um acionista. Esses 

elementos também colaboram na compreensão das frações burguesas dentro do 

capitalismo contemporâneo brasileiro. Identificamos que a apresentação desses dados 

preliminares pode contribuir com o debate sobre frações de classe, trazendo novos 

dados e apontando caminhos e limites ao debate. Os dados apresentados são 

preliminares e vão ser acrescidos de outras fontes e no amadurecimento de sua análise.  
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