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RESUMO 

 

A presente Tese de Doutoramento tem como objetivo geral analisar as relações políticas e 

econômicas do capital da construção civil com o novo bloco de poder hegemônico nos marcos 

do projeto neodesenvolvimentista no Brasil, a partir da eleição de Luís Inácio Lula da Silva à 

Presidência da República, em 2002. A pesquisa também busca atingir os objetivos específicos 

de analisar as metamorfoses políticas e sociais a partir da historicidade que assentou as bases 

para a origem do novo bloco de poder as quais contribuíram para a gestação do projeto 

neodesenvolvimentista; compreender quais impactos se relacionam ao espaço urbano e aos 

megaeventos esportivos envolvendo o capital da construção civil e sua relação com o papel do 

Estado; bem como avaliar como tem se manifestado a política do novo bloco de poder com o 

recurso ao consenso tripartite em face da implantação da Mesa Nacional da Construção Civil.  

A metodologia privilegia uma abordagem qualitativa centrada na busca de fontes bibliográficas, 

documentais e jornalísticas, reforçada por dados quantitativos secundários oficiais. O 

encadeamento teórico-analítico nesta temática é o papel que o capital da construção civil vem 

assumindo como objeto da economia política de mecanismo anticíclico e de relocalização dos 

excedentes de capital, diante do ciclo descendente de longo prazo da economia mundial, a lei 

da taxa decrescente de lucro e a crescente crise de valorização do valor. Em relação ao recurso 

da teoria política e social buscamos analisar os impactos urbanísticos, das políticas 

habitacionais e sociais, bem como o patrocínio de grandes eventos esportivos proporcionados 

pelos governos, através do uso do orçamento público cuja marca maior se revela pela 

implementação das grandes obras das arenas esportivas, que no caso do Brasil, destacam-se nas 

grandes obras incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento-PAC financiadas pelo 

Estado, através do BNDES. O objeto de investigação é analisado nos marcos contextuais do 

capitalismo brasileiro contemporâneo, na medida em que o suposto é que confluem um novo 

modelo de desenvolvimento com um respectivo papel do Estado sob o comando do novo bloco 

de poder, desdobrando-se numa relação privilegiada com o capital da construção civil e um 

papel auxiliar do movimento sindical que de uma forma geral tem se manifestado 

nacionalmente, no setor da construção civil, através da constituição da Mesa Nacional 

Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção que 

busca estabelecer  as diretrizes do consenso setorial a partir do Compromisso Nacional para o 

Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção coordenada pela 

Secretaria Geral da Presidência da República. 

 

Palavras-chave: Neodesenvolvimentismo. Construção civil. Governo Lula. Governo Dilma. 

Desenvolvimento. 

 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This PhD thesis has as main objective to analyze the political and economic relations in the 

construction capital with the new hegemonic power bloc within the framework of 

neodesenvolvimentista project in Brazil, from the Luis Inacio Lula da Silva election to the 

Presidency, in 2002. The research also seeks to achieve the specific objectives to analyze the 

political and social transformations from the historicity which laid the foundations for the origin 

of the new power pack which contributed to the gestation of neodesenvolvimentista project; 

understand what impacts relate to urban space and the sports mega-events involving capital 

construction and its relationship with the state's role; and evaluate how it has shown up the new 

power bloc politics with the use of tripartite consensus in the face of the implementation of the 

National Construction Bureau. The methodology emphasizes a qualitative approach focused on 

finding literature sources, documentary and journalistic, reinforced by official secondary 

quantitative data. The theoretical and analytical thread on this topic is the role that capital 

construction has taken as an object of political economy of countercyclical mechanism and 

relocation of capital surplus, before the downward cycle of long-term global economy, the law 

of diminishing rate profit and the growing appreciation of the value of crisis. Regarding the use 

of political and social theory we analyze the urban impacts of housing and social policies, as 

well as the sponsorship of major sporting events provided by governments, through the use of 

the public budget whose main brand is revealed by the implementation of the great works of 

sports arenas, in the case of Brazil, we highlight the great works included in the Growth-PAC 

funded by the State Acceleration Program, through BNDES. The research object is analyzed in 

contextual frameworks of contemporary Brazilian capitalism, to the extent that the assumption 

is that converge a new development model with a respective role of the state under the command 

of the new power block, unfolding in a privileged relationship with capital construction and an 

auxiliary role of the trade union movement in general has manifested itself nationally, in the 

construction sector through the setting up of the National Permanent Bureau for the 

Improvement of Working Conditions in the construction industry that seeks to establish the 

sectoral consensus guidelines from the National Commitment for the Improvement of Working 

Conditions in Construction Industry coordinated by the General Secretariat of the Presidency. 

 

Keywords: Neo-developmentism. Construction. Lula government. Dilma government. 

Development.
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1  INTRODUÇÃO 

 

A humanidade se depara com uma época histórica célere de grandes transformações.  A 

combinação do aprofundamento da crise do modo de produção capitalista com a crise planetária 

ambiental nos remetem à temática de uma crise da civilização e de como a sociedade do capital, 

em sua busca sistêmica pela reprodução social e sobrevivência, impõe configurações societárias 

próximas da barbárie em várias regiões do planeta.  

O Século XXI iniciou-se sob o signo do aprofundamento da globalização econômico-

financeira, perpassando pela hegemonia do neoliberalismo e o fim da ordem mundial bipolar 

do sistema internacional de Estados, que mediou as relações entre as nações desde o pós-

Segunda Guerra.  

O último terço do Século XX vivenciou a confluência de transformações qualitativas no 

âmbito da política e das ideologias, dos processos produtivos e do seu gerenciamento, além do 

aprofundamento da capilaridade do poder das corporações empresariais e das tecnologias de 

comunicação. Mutações que impactaram a economia mundial e o ordenamento entre os 

Estados. 

A queda do Muro de Berlim e do denominado Bloco Socialista, combinados com os 

incrementos, no campo das novas tecnologias produtivas e das comunicações, catapultaram um 

novo fôlego de reprodução ampliada ao modo de produção capitalista mundial.  

A restauração do capitalismo, com características de acumulação primitiva, na região 

geográfica do planeta que abarcou 1\3 da humanidade, bem como a expropriação pelo capital 

das conquistas do Welfare State europeu, ainda em andamento de forma desigual, asseguraram 

novos patamares de exploração da força de trabalho planetária e reposicionaram a bússola da 

acumulação internacional do capital em busca dos nichos setoriais, regionais e até nações 

inteiras, que se inseriram na nova ordem mundial desprovidos de legislações protetivas que 

regulem ou limitem os investimentos dos excedentes capitalistas para alimentar sua lei de 

sobrevivência intrínseca: o processo de acumulação e realização do capital oriundos da extração 

do valor expropriado da força de trabalho. Harvey nos indica uma relação direta entre as buscas 

de investimento e os excedentes do capital: 

A relação entre representação e realidade no capitalismo sempre foi 

problemática. Dívida refere-se ao valor futuro de bens e serviços. Isso sempre 

envolve um palpite, que é definido pela taxa de juros, descontando no futuro. 

O crescimento da dívida desde os anos 1970 se refere a um problema 
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fundamental subjacente, que eu chamo de “problema da absorção do 

excedente de capital”. Os capitalistas estão sempre produzindo excedentes na 

forma de lucro. Eles são forçados pela concorrência a recapitalizar e investir 

uma parte desse excedente em expansão. Isso exige que novas saídas 

lucrativas sejam encontradas. (HARVEY, 2011, p.30). 

Neste âmbito, das reorientações dos fluxos dos investimentos dos excedentes do capital 

gera-se o subproduto social: mais desemprego, maiores e novas formas de exploração da força 

de trabalho, espoliação dos conhecimentos e das terras das populações originárias, privatização 

dos recursos naturais, reformas liberalizantes dos Estados com vista à retirada da proteção 

social, diminuição das fronteiras para a livre circulação dos capitais e restrição das mesmas para 

o crescente fluxo migratório dos trabalhadores.   

Ocorre que numa sociedade de classes com tantas contradições, não há como não haver 

manifestações antípodas. Neste quadro, as respostas coletivas emergiram: os sujeitos sócio-

políticos dos enfrentamentos da degradação social.  

Na América Latina, os ditames liberais do Consenso de Washington de 1989, foram 

questionados, por um lado, pelas manifestações de rua e rebeliões populares que marcaram 

fortemente o cenário político da maioria dos países latino-americanos, destacando-se neste 

terreno o México, Argentina, Venezuela, Bolívia e Equador. Por outro, se alinhavaram alianças, 

ações, discursos e encontros de organizações sociais de diversos matizes, vinculadas aos 

movimentos sociais, nos Fóruns Sociais Américas e Mundiais, que geraram referências de 

questionamentos políticos ideológicos, mesmo que não tenham tido sequência internacional 

coordenada em ações políticas concretas.   

Também marcaram a agenda política e ideológica da contraposição os processos 

eleitorais que elegeram governos e partidos, anteriormente identificados com os discursos 

antineoliberais, a exemplo do Chile, Uruguai, Brasil, Paraguai, El Salvador, Nicarágua e 

Honduras, desde o final da década de 1990. 

Desde então, os novos governos eleitos pela maioria dos povos, na América Latina, 

principalmente no Cone Sul, marcaram e ainda marcam - com suas desigualdades e 

particularidades nacionais - a repulsa popular e soberana contra os efeitos sociais e econômicos 

promovidos pelas aberturas de mercado, reformas liberais do Estado e retiradas de direitos 

sociais, ambientais, indígenas, agrários, alimentares e trabalhistas.  

Neste contexto, insere-se o Brasil do Século XXI e ocorre a eleição de Luís Inácio Lula 

da Silva, o Lula, ex-operário metalúrgico, líder do movimento sindical e seu espelho político, 

o Partido dos Trabalhadores-PT, aliado a uma frente social e de partidos policlassista e 
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ecleticamente ideológica, constituindo o novo bloco de poder que derrotou o bloco de poder, 

até então associado diretamente ao neoliberalismo, em 2002.  

Ressalte-se que o contexto sob o qual circunscrevemos nosso objeto passa, para além 

das determinações históricas do processo de crise do capital com a predominância de sua fase 

descendente desde nos últimos 30 anos. Localizamos o agravamento de tal dinâmica regressiva 

com o desencadear da Crise do Sub-Prime, desde o ano de 2008, uma crise desencadeada 

justamente no mercado de capitais e derivativos da construção civil, com seus profundos 

reflexos na economia global, principalmente nos EUA e União Europeia, com a intensidade 

que é destacada por Arruda Sampaio Jr (2009): 

A intensidade do processo de liquidação de capital fictício não tem precedente 

na história. Nas principais bolsas de valores do mundo, no final do primeiro 

semestre de 2009, as ações registravam desvalorização média de cerca de 40% 

em relação ao nível de abril de 2008, quando começou a inflexão do ciclo 

especulativo. Nas economias periféricas, a queda da bolsa de valores foi ainda 

mais intensa, alcançando aproximadamente 55%. A queima de ativos tóxicos, 

que alimentavam as pirâmides especulativas com títulos derivativos, alcançou 

valores inimagináveis, na verdade, impossíveis de serem submetidos ao 

cálculo econômico. A desvalorização de capital bancário e produtivo também 

foi inusitada e fica manifesta no registro, em um intervalo de poucos meses, 

de cinco das dez maiores falências da história corporativa norte-americana, 

fazendo com que conglomerados financeiros e produtivos que pareciam 

inabaláveis, tais como Lehman Brothers, o Washington Mutual, o Thornburg 

Mortage, a General Motors e a Chrysler, fossem pura e simplesmente varridos 

do mapa. (SAMPAIO JÚNIOR, 2009, p. 9). 

Neste cenário, o problema de investigação da pesquisa desta Tese se localiza no 

questionamento que fazemos sobre o papel do capital da construção civil em relação ao projeto 

neodesenvolvimentista brasileiro propugnado pelo novo bloco de poder hegemônico que se 

forjou no processo da eleição de Luís Inácio Lula da Silva - o Lula, em 2002.  

Buscamos com este questionamento se aproximar dos seus significados na relação entre 

o ciclo de desenvolvimento nacional atual, a participação do Estado no impulsionar deste ciclo, 

os impactos na apropriação capitalista do espaço urbano e nas mediações dos conflitos entre 

capital e trabalho, no setor da construção civil, tanto do ponto de vista da acumulação de capital 

e seus rebatimentos para o entorno social como em relação aos conflitos sindicais.  

Justificamos a pesquisa em três aspectos centrais: primeiro, tem sido um desafio para as 

Ciências Sociais e para o pensamento marxista caracterizar e precisar a essência, o conteúdo e 

a forma com seus diversos rebatimentos em diversas áreas da sociedade e do campo da Pesquisa 

Social a emergência do novo bloco de poder, desde a eleição de Lula à Presidente da República 

e os significados políticos, sociais e históricos para o nosso país.  
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Segundo, neste contexto do projeto do novo bloco de poder, identificado por grande 

parte dos pesquisadores e autores como um novo desenvolvimentismo, destaca-se os altos 

índices de crescimento e expansão, inclusive à escala internacional, do setor da construção civil 

cujos impactos e relações políticas ainda são pouco desenvolvidos em termos de pesquisas 

sobre tal temática.  

Terceiro, porque cremos que relacionado ao crescimento do capital da construção civil 

encontra-se toda uma dimensão de conflitos sociais catapultados pela execução das obras da 

Copa, da apropriação capitalista do espaço urbano e o redesenho das cidades gerando processos 

de exclusão de moradia e mobilidade, bem como os conflitos resultantes diretamente da 

execução das obras no âmbito da relação capital e trabalho com os movimentos e revoltas que 

se evidenciaram nos canteiros das grandes obras do PAC, entre os anos de 2011 e 2014, no 

Brasil. Gerando grandes repercussões econômicas e políticas em relação ao operariado da 

construção civil que tomaram destaques internacionais, a exemplo das revoltas de Santo 

Antônio, Jirau e Belo Monte, além das greves que ocorreram nos canteiros de obras da Copa 

de 2014. 

Cremos que a temática do papel do capital da construção civil no mundo globalizado, 

na contemporaneidade da crise do capitalismo mundializado, tem envolvido diversos impactos, 

tanto relacionados à instrumentalização do espaço urbano para o desenvolvimento de políticas 

anticíclicas de crises do capital, resultando também numa mais profunda apropriação do espaço 

geográfico das cidades, bem como as consequências socioambientais que se avolumam na 

execução das grandes obras de infraestrutura e dos megaeventos esportivos.  

O fio condutor teórico-analítico nesta temática é o papel que o capital da construção 

civil deve assumir como objeto da economia política como mecanismo anticíclico e de 

relocalização dos excedentes de capital, diante do ciclo descendente de longo prazo da 

economia mundial, da lei da taxa decrescente de lucro e a crescente crise de valorização do 

valor.  

Em relação à teoria política e social analisamos com os impactos urbanísticos, das 

políticas habitacionais e sociais, bem como o patrocínio de grandes eventos esportivos 

proporcionados pelos governos através do uso do orçamento público cuja marca maior se revela 

pela implementação das grandes obras das arenas esportivas, que no caso do Brasil, destacam-

se as grandes obras incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento financiadas pelo 

Estado, através do BNDES. 
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Nosso desafio foi buscar as aproximações entre a dinâmica econômica de acumulação 

de capitais no setor da construção civil e a política estratégica neodesenvolvimentista do novo 

bloco de poder, buscando encontrar tal interface ancorada numa metodologia histórico-crítica, 

aproximando-se sucessivamente do real concreto, problematizando e buscando enriquecê-lo em 

suas múltiplas perspectivas de análise. 

O objeto de investigação é analisado nos marcos contextuais do capitalismo brasileiro 

contemporâneo, na medida em que, na realidade atual, a hipótese é que confluem um novo 

modelo de desenvolvimento com um respectivo papel do Estado sob o comando do novo bloco 

de poder, a relação privilegiada com o capital da construção civil e um papel auxiliar do 

movimento sindical que de uma forma geral tem se manifestado nacionalmente, no setor da 

construção civil, através da Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições 

de Trabalho na Indústria da Construção. 

Neste recorte particular, buscamos desvendar a relação do novo bloco de poder com o 

capital da construção civil e o movimento sindical do setor, com seus respectivos instrumentos 

estatais, no contexto do neodesenvolvimentismo, perante o surgimento da manifestação dos 

sujeitos coletivos com suas demandas e ações coletivas. 

Iniciamos a pesquisa, por um lado, perseguindo o objetivo de compreender as relações 

sócio-políticas do capital da construção civil com o novo bloco de poder hegemônico em vista 

do boom de crescimento neste ramo econômico, nos últimos doze anos, no contexto do 

neodesenvolvimentismo. Por outro, desvendando a manutenção e agravamento das arcaicas 

relações entre capital e trabalho nos canteiros de obras, bem como se aproximando do 

significado das explosões sociais nas maiores obras da construção civil em execução neste país, 

por força dos projetos vinculados ao Programa de Aceleração do Crescimento-PAC. 

Partimos do suposto de que há com a emergência  do novo bloco de poder uma dupla 

relação privilegiada com o setor da construção civil: a primeira se manifesta numa proteção 

desta fração do capital com os distintos benefícios fornecidos pelas agências de financiamento 

do Estado, notadamente BNDES e Caixa Econômica Federal, bem como na adoção de uma 

nova legislação, as Parcerias Público Privadas-PPPs (Anexo 1), que facilita o acesso do capital 

aos gordos orçamentos públicos, completando-se tal proteção com os pacotes de isenções 

fiscais aprovados pelo governo; a segunda, na omissão-controle que o governo do novo bloco 

de poder busca exercer diante das revoltas de massas nos maiores canteiros de obras, 

notadamente as hidrelétricas da Região Norte, refinaria de Suape e portos, bem como nos polos 

industriais e das novas sociabilidades a elas vinculados. 
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Buscamos nos aproximar do objeto de investigação com o recurso das aproximações 

sucessivas, inclusive com visitas empíricas exploratórias aos canteiros de obras na Arena 

Pernambuco e na Refinaria Abreu e Lima, bem como no acompanhamento da greve do 

Sindicato da Construção Civil de Pernambuco, o  Marreta, no mês de outubro de 2011, 

realizando também leituras contemporâneas de uma rica e abrangente bibliografia acerca das 

interpretações críticas do novo bloco de poder e do modelo de desenvolvimento em vigência 

no país, desde 2003. Mas também pesquisando em fontes quantitativas e qualitativas oficiais 

para coletar dados e indicadores em fontes governamentais e não-governamentais, a exemplo 

de revistas, jornais, sites e blogs.  

Os objetivos pleiteados após as orientações e a Banca de Qualificação no Projeto de 

Pesquisa foram:  

1. Objetivo geral: analisar o papel do capital da construção civil inserindo-o no projeto 

estratégico neodesenvolvimentista do novo bloco de poder.  

2. Específicos:  

a) Analisar as metamorfoses políticas e sociais a partir da historicidade que deu origem 

ao novo bloco de poder as quais contribuíram para a gestação do projeto 

neodesenvolvimentista;  

b) Compreender quais impactos se relacionam ao espaço urbano e aos megaeventos 

esportivos envolvendo o capital da construção civil e sua relação com o papel do Estado;  

c) Avaliar como tem se manifestado a política do novo bloco de poder com o recurso ao 

consenso tripartite em face da implantação da Mesa Nacional da Construção Civil, no 

contexto do neodesenvolvimentismo. 

A metodologia se baseou numa abordagem qualitativa de coleta de dados, ocorrida entre 

os anos 2012 e 2014, referente aos anos de 2003 e 2014, privilegiando fontes bibliográficas, 

documentais e jornalísticas, onde analisamos: o marco legal dos pacotes do governo 

relacionados à construção civil; notas técnicas do DIEESE; legislação e notícias da Secretaria 

Geral da Presidência da República relacionadas à Mesa Nacional Permanente para o 

Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção; dados quantitativos 

da Câmara Brasileira da Indústria da Construção-CBIC, Secretaria Geral da Presidência da 

República, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Previdência Social ; páginas 

eletrônicas e dados do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social-BNDES, 

Caixa Econômica Federal-CEF e Instituto Nacional de Geografia e Estatísticas-IBGE. 
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Além das fontes institucionais foram decisivos dados qualitativos e quantitativos dos 

movimentos sociais como o Dossiê da Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa; 

páginas eletrônicas da Central Única dos Trabalhadores, CUT, Força Sindical, Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Indústria-CNTI e Central Sindical e Popular/Coordenação 

Nacional de Lutas-CSP/CONLUTAS. Páginas eletrônicas de movimentos sociais: ONG Xingu 

Vivo, Movimento dos Atingidos por Barragens-MAB e Comissão Pastoral da Terra-CPT; 

edições eletrônicas do jornal Folha de São Paulo, O Globo, Universo OnLine-UOL, Jornal de 

Hoje, Blog Bresser Pereira, Portal Popular da Copa, Site Youtube, Revista Exame, Rede Brasil 

Atual, Memória Operária do Rio de Janeiro, Portal Transparência Brasil, Revista O 

Empreiteiro, Dossiê Trabalho e Vida, Site JusBrasil, entre outros devidamente citados nas notas 

de rodapé. 

Ao concluir a pesquisa para conclusão da Tese avaliamos que conseguimos atingir os 

objetivos gerais e específicos traçados, partindo da compreensão do objeto, a relação do próprio 

capital da construção civil com o projeto neodesenvolvimentista do novo bloco de poder. A 

partir deste percurso nos aproximamos do entendimento de como o capital conseguiu 

estabelecer suas relações com os governos dirigidos pelo PT, tomando o movimento sindical 

como uma “variável” auxiliar para tal relação. Nesta monta, foram relevantes e decisivos os 

indicadores de financiamentos do setor da construção civil realizadas principalmente pelo 

BNDES para a construção civil pesada com as obras de infraestrutura, mobilidade urbana e 

eventos da FIFA como a Copa das Confederações e Copa do Mundo. 

Assim, concluímos a pesquisa e a elaboração da Tese para submeter à Banca de 

Doutoramento, que segue com os 3 capítulos seguintes, além das considerações finais. Capítulo 

2, A ASCENSÃO DO NOVO BLOCO DE PODER E OS FUNDAMENTOS 

HISTÓRICOS E SOCIAIS DO NEODESENVOLVIMENTISMO, subdivido em três itens:  

2.1 A emergência do neodesenvolvimentismo no cenário da crise do neoliberalismo na América 

Latina; 2.2 O neodesenvolvimentismo como expressão teórica e ideológica do transformismo; 

2.3 Os limites do neodesenvolvimentismo diante da globalização. Capítulo 3, O LUGAR DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL NA GLOBALIZAÇÃO, subdividido em dois itens: 3.1 A 

construção civil no projeto neodesenvolvimentista do novo bloco de poder; 3.2  O capital da 

construção civil, a apropriação do espaço urbano e o novo bloco de poder. Capítulo 4, O 

NOVO BLOCO DE PODER, OS SUJEITOS POLÍTICOS, O CAPITAL DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL E PAPEL DO PAC, subdivido em três itens: 4.1 O Programa 

de Aceleração do Crescimento, o novo bloco de poder e boom da construção civil; 4.2 O avesso 
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do neodesenvolvimentismo: a situação da classe trabalhadora da construção civil e a 

emergência dos conflitos sociais; 4.3 A Mesa Nacional da Construção de Civil como estratégia 

de consenso setorial. 

No roteiro do Trabalho da Tese, após a presente Introdução, adentramos no Capítulo 2, 

onde buscamos encontrar quais as bases históricas e materiais da ascensão do novo bloco de 

poder, a distinção do bloco de poder surgido das entranhas das classes subalternas com o bloco 

neoliberal-oligárquico dirigido pelo governo Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), no 

contexto da globalização e da crise do socialismo real.  

Problematizamos a emergência do bloco de poder numa localização histórica e social 

analisando seu projeto de desenvolvimento para o Brasil considerando as macrodeterminações 

estruturais da fase histórica do capitalismo contemporâneo e sua expressão no continente latino-

americano, bem como a manifestação dos sujeitos coletivos e seus no campo da luta política 

ensejando a constituição do novo projeto de desenvolvimento para o Brasil.  

Recuperamos elementos para uma análise da dinâmica cíclica do modo de produção 

capitalista, tomando como suposto a compreensão de que o processo de acumulação do capital 

se depara, desde os anos 1970, com uma dinâmica de crise de longo prazo. Desta forma, 

relacionamos a constituição do novo bloco de poder hegemônico no contexto da crise do 

neoliberalismo e da fase decrescente cíclica do capitalismo contemporâneo. 

A historicidade da metamorfose política e social dos sujeitos políticos que deram origem 

ao novo bloco de poder é localizada no processo de crise do marxismo e do socialismo real, 

bem como do transformismo programático-ideológico como consequência da adaptação social 

e das estreitas relações estabelecidas pela burocracia sindical surgida do Novo Sindicalismo 

com as classes dominantes nacionais e com o regime democrático-liberal patrimonialista 

brasileiro. 

Sem desconsiderar as concessões e políticas sociais voltadas às classes subalternas 

efetivadas pelo novo bloco de poder, dirigido pelo Partido dos Trabalhadores, nos seus 12 anos 

de governo, trata-se de repor a situação do Brasil e seu projeto de neodesenvolvimento em 

vigência, no contexto da globalização da economia, ainda perpassada pela Crise Financeira do 

Sub-Prime de 2008.  

A análise problematizada é posta no Capítulo 2 para que não se perca de vista a dinâmica 

estrutural da reprodução ampliada do capital à esfera planetária com suas crises vinculadas à 

Lei da Taxa Decrescente de Lucro, aos excedentes de capitais especulativos associados ao 

processo da financeirização e sua consequente vulnerabilidade sistêmica, nestas últimas 3 
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décadas. Para tal, acerca das condições históricas e estruturais de reprodução do capital e suas 

crises, Karl Marx, Vladimir Lênin, Mézaros, David Harvey e Rosdolsky, em seguida, 

recorremos principalmente aos autores: Giovanni Alves, Osvaldo Coggiola, Gonçalves e 

Filgueiras, Francisco de Oliveira, buscando compreender a relação entre o bloco de poder e o 

tema do neodesenvolvimentismo. Sobre desenvolvimento e neodesenvolvimentismo com Celso 

Furtado, Bresser Pereira, Reinaldo Gonçalves, Paul Sweezy, Bielschowsky, Ruy Marini, Plínio 

de Arruda Jr. e Hadler.  

Num panorama da globalização e o contexto histórico da crise do Leste Europeu 

encontramos interlocução com Carlos Eduardo Martins, Robério Paulino e Martin Henandez. 

Ainda sobre globalização, imperialismo e hegemonia do capital financeiro as contribuições de 

Emir Sader, Iamamoto e Costa Lima. Com relação às teias das relações do movimento sindical 

com o novo bloco de poder André Singer, Elaine Marlova, Vito Giannotti e Boito Jr. Acerca 

do neodesenvolvimento e as ideologias que perpassam a busca pela manutenção da hegemonia, 

as contribuições de Cardoso, Falleto, Mota, Amaral, Peruzzo e Silva. Sobre a relação do Estado 

e o capital com Gramsci, Braverman e Acanda. 

No Capítulo 3, disponibilizando de dados encontrados em diversas fontes secundárias 

governamentais e não-governamentais, o objetivo foi localizar o papel da construção civil na 

globalização financeira como setor por excelência portador de reserva de valor bem como de 

estímulo à especulação de mercado, com suas consequências para  a apropriação capitalista do 

espaço urbano, tentando compreender como este locus promissor para o capital encontrou 

relações privilegiadas com o novo bloco de poder. Além disso, chamou-nos atenção o papel 

que vem cumprimento no Brasil os megaeventos esportivos com suas vultuosas quantias 

financiadas pelo Estado, através do BNDES, com vista ao aprofundamento da mercantilização 

dos esportes e suas consequências relacionadas aos desterros de comunidades urbanas 

periféricas.   

Nesta seção, recorremos à Chesnais, Marx, Harvey, Davis, Maricato, Arretch e 

Azevedo, resgatando o lugar da construção civil no contexto da hegemonia do capital 

financeiro, recorrendo também a um pequeno histórico das políticas de habitação no Brasil e o 

papel que cumpre atualmente o bloco de poder na reprodução do capital em sua disputa pela 

produção capitalista do espaço urbano com suas consequências para o desterramento de 

comunidades populares, a exclusão à ocupação do espaço metropolitano e à mercantilização do 

futebol. 



26 

 

 
 

O Capítulo 4 está dedicado a interpretar a relação do campo da política como expressão 

dialética com a economia, entendendo o principal projeto do bloco desenvolvimentista 

relacionado ao capital da construção civil, o PAC, na seara dos sujeitos políticos em ação 

coletiva. Para isso, foi preciso entender a metamorfose das organizações políticas que hoje 

compõem o bloco de poder e sua relação com o movimento sindical. Bem como o papel do 

Estado na resposta-controle às reações do insurgente movimento de massas que foi 

desencadeado nas principais obras do PAC.  

Dedicamos ainda um espaço ao tratamento dos dados, bem como ao perfil das 

organizações sindicais e partidárias. Encontramos a contribuição no histórico do movimentos 

sindical com o Estado e com o PT em algumas reflexões teóricas significativas de Trostky, 

Rossi e Gerab, França, Giannotti,  Secco, Boito Jr., Gonçalves e Filgueiras, Antunes, Arcary e 

Mattos. Bem como dialogamos com diversas fontes de movimentos sociais e sindicatos, além 

de dados quantitativos oficiais fornecidos pelos sites do governo. 

Neste último capítulo, tem destaque como a estratégia do consenso entre capital e 

trabalho para selar o pacto de classe como lastro decisivo para a garantia da realização do capital 

da construção civil. Destaca-se o papel da Mesa Nacional Tripartite Permanente da Indústria da 

Construção Civil, impulsionada pelo Governo da Presidente Dilma Rousseff, a partir das 

repercussões das revoltas de Jirau e Santo Antônio, depois se concretizando no Compromisso 

Nacional para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção, 

motivo pelo qual o papel do Estado se circunscreveu na análise da política do governo central 

em relação aos maiores conflitos e à constituição da Mesa Nacional Tripartite, coordenada pela 

Secretaria Geral da Presidência da República. 

As considerações finais nos remetem à relevância da temática em face ainda da pouca 

produção bibliográfica que relaciona o atual bloco de poder hegemônico e sua teia de relações 

sociais e políticas com o capital da construção civil, bem como a necessária busca de análises 

e políticas sociais e urbanísticas que devem ter a sociedade para enfrentar a crescente mudança 

da paisagem urbana das cidades em razão de localizações de investimentos dos capitais 

excedentes no âmbito da globalização. 

 Destacamos também as contribuições teóricas que conseguimos evidenciar nesta 

pesquisa para que sirvam também de novos caminhos para as próximas pesquisas que envolvam 

o capital da construção civil, as classes sociais em disputa por projetos hegemônicos, bem como 

a relação que o governo que expressa o novo bloco de poder vem assumindo nos últimos 12 

anos.  
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Um aspecto destacado na relação capital x trabalho foi a constatação do despotismo 

patronal prevalecente nos canteiros de obras, principalmente na construção civil pesada, onde 

a distância de fiscalização e a incorporação de força de trabalho migrante e rotativa dificulta a 

organização de um movimento sindical aos moldes da legalidade vigente no país e pelo 

exacerbamento das contradições ante condições de extrema exploração convertem-se em 

potenciais bases de revoltas com características espontâneas. 

 Temos então, no campo das relações micropolíticas nas empresas, embates entre as 

classes sociais. Nos canteiros de obras do setor da construção, a evidência da Mesa Nacional 

Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção 

como laboratório político de intervenção-controle-tutela do Estado articulado pelo novo bloco 

de poder que pode converter-se num modelo de pacto social setorializado ou que pode mesmo 

ampliado à escala nacional em futuros momentos de crises de maiores envergaduras. 

 

 

  



28 

 

 
 

2 A ASCENSÃO DO NOVO BLOCO DE PODER E OS FUNDAMENTOS 

HISTÓRICOS E SOCIAIS DO NEODESENVOLVIMENTISMO 

 

A localização histórica e social do bloco de poder e seu projeto de desenvolvimento para 

o Brasil somente podem ser compreendidos, por um lado, considerando as macrodeterminações 

estruturais da fase histórica do capitalismo contemporâneo e sua expressão no continente latino-

americano e, por outro, relacionando-a como os sujeitos coletivos e seus espectros no campo 

da luta política ensejaram a constituição do novo projeto de desenvolvimento para o Brasil, no 

contexto continental. Desta feita, buscamos compreender o objeto de estudo da presente Tese, 

a relação do capital da construção civil com o novo bloco de poder nos marcos do projeto 

neodesenvolvimentista  

No primeiro aspecto, necessitamos recuperar elementos para uma análise da dinâmica 

cíclica do modo de produção capitalista, tomando como suposto a compreensão de que o 

processo de acumulação do capital se depara, desde os anos 1970, com uma dinâmica de crise 

de longo prazo. Considerando ainda que o sistema do capital busca recorrentemente atuar com 

seus mecanismos anticíclicos tentando refrear a tendência estrutural de desenvolvimento 

seguida de destruição das forças produtivas a qual é submetida a humanidade sob o jugo das 

leis de realização e acumulação do capital. 

Crise civilizatória que parte das relações de trabalho pois que na sociedade capitalista 

as condições de exploração e domínio sobre a força de trabalho, ao contrário do que ocorre no 

feudalismo e no escravismo, não são evidentes, pois o trabalho gera valor e riqueza social e ao 

mesmo tempo sua degradação enquanto força de trabalho subsumida ao jugo do capital que se 

apropria do mais-valor e de todo o entorno da vida do trabalhador. Neste campo, como 

evidenciou Rosdolsky (2001), revisitando a gênese do capital, sistematizando a polêmica entre 

acumulação primitiva e acumulação do capital, destaca: 

[...] como resultado do processo original de produção, o capitalista se apropria 

de mais-trabalho, que existe em primeiro lugar sob a forma de mais-produto e 

deve ser transformado em dinheiro [...] devemos supor aqui que o capitalista 

consegue passar adiante sua mercadoria, e que a vende por seu valor. Assim, 

a mais-valia se realiza, é convertida em dinheiro. Mas este dinheiro “já é agora 

em si capital” e “como tal, mando sobre novo trabalho” [...] o capital adicional 

é mais-valia capitalizada. “Desde sua origem, não contém nem um só átomo 

de valor que não decorra de trabalho alheio não pago” [...] Até agora era 

possível supor que o capital se convertia em um poder que dominava o 

trabalho graças, precisamente, à “acumulação primitiva” realizada por seu 

proprietário. Esta ilusão desaparece quando consideramos o ciclo do capital 
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adicional, ou seja, o processo de reprodução. Agora fica claro que a força de 

trabalho de defronta com condições objetivas de produção que ela mesma 

criou e que assumem a forma de capital, de modo que o processo de realização 

do trabalho se converte simultaneamente no processo de sua desrealização. 

[...] Colocada dentro do processo produtivo, a força de trabalho “não apenas 

produz as condições do trabalho necessário como condições que que 

pertencem ao capital; também a possibilidade de criação de valor, a 

valorização que existe nela como possibilidade, agora existe como mais-valia, 

mais produto, em uma palavra, como capital [...] O trabalhador não só 

produziu a riqueza alheia e a própria pobreza, mas também a relação entre 

essa riqueza [...] e ele mesmo como pobreza”, ou seja, a relação do capital. E 

“esta relação social, relação de produção, apresenta-se in fact com um 

resultado ainda mais significativo desse processo do que seus resultados 

materiais. (ROSDOLSKY, 2001, p. 218-219). 

O segundo aspecto de considerações não está dissociado do primeiro, pois que é sua 

evidência no campo das superestruturas políticas e ideológicas, as contradições que surgem e 

se desenvolvem como expressão das relações sociais e suas historicidades nacionais e regionais, 

levando em consideração o desenvolvimento desigual e combinado do continente latino-

americano em suas relações e subordinações internacionais com o sistema mundial de Estados, 

hegemonizada pelo imperialismo.  

 Assim alertava Gramsci no sentido de relacionar estrutura e superestrutura, os 

movimentos orgânicos e os fenômenos da conjuntura na análise das situações das relações de 

força em conflito no seio da sociedade civil: 

É o problema das relações entre estrutura e superestrutura que deve ser posto 

com exatidão e resolvido para que se possa chegar a uma justa análise das 

forças que atuam no histórico de um determinado período e determinar a 

relações entre elas. É necessário mover-se no âmbito de dois princípios: 1) o 

de que nenhuma sociedade se põe tarefas para cuja solução ainda não existam 

as condições necessárias e suficientes, ou que pelo menos não estejam em vias 

de aparecer e se desenvolver; 2) e o de que nenhuma sociedade se dissolve e 

poderá ser substituída antes que se tenham desenvolvido todas as formas de 

vida implícitas em suas [...] no estudo da estrutura, devem-se distinguir os 

movimentos orgânicos (relativamente permanentes) dos movimentos que 

podem ser chamados de conjuntura (e que se apresentam como ocasionais, 

imediatos, quase acidentais). Também os fenômenos de conjuntura dependem, 

certamente, de movimentos orgânicos, mas seu significado não tem um amplo 

alcance histórico: eles dão lugar a uma crítica política miúda, do dia-a-dia, que 

envolve os pequenos grupos dirigentes e as personalidades imediatamente 

responsáveis pelo poder. Os fenômenos orgânicos dão lugar à crítica histórico-

social, que envolve os grandes agrupamentos, para além das pessoas 

imediatamente responsáveis e do pessoal dirigente. (GRAMISCI, 2011, p. 13, 

CC 13). 

Ante a problematização da complexa relação estrutura x superestrutura que a hegemonia 

global resultante do pós-Segunda Guerra tem sido direcionada principalmente pelo mais 
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poderoso Estado, em poder econômico e capilaridade política e militar, que são os Estados 

Unidos da América, mesmo diante da emergência da União Europeia ou da China, neste 

contemporâneo cenário mundial das relações políticas cada vez mais internacionalizadas.  

Neste âmbito, ainda que submetidos à época imperialista, denominada por Lênin (2009) 

por ser impulsionada pela tríade associada de “guerras, crises e revoluções” é notório que o 

sistema do capital tem apresentado uma criativa e destrutiva capacidade de autorecuperação, 

movida principalmente nos últimos trinta anos, pela globalização da economia cujos 

mecanismos de manutenção da reprodução ampliada do capital são movidos pelas novas 

tecnologias produtivas e de comunicações, denominada de terceira revolução tecnológica, que 

tem possibilitado, até o presente, inimagináveis taxas de produtividade da força de trabalho bem 

como a progressiva celeridade e mobilidade das bases geográficas produtivas, comerciais e 

financeiras, iniciada ainda nos anos 50, como identifica Mandel (1982): 

[...] a época do capitalismo tardio mais uma vez confronta o capital a uma 

situação aproximada àquela de meados do século XIX: ocorre uma crescente 

igualização da produtividade média do trabalho. A partir daí podem ser tiradas 

duas conclusões: 1. Em primeiro lugar, as diferenças regionais ou 

internacionais em níveis de produtividade deixam de representar a fonte 

principal para a realização de superlucros. Esse papel passa ser desempenhado 

pelas diferenças entre setores e empresas [...] 2. Desenvolve-se assim uma 

pressão permanente para acelerar a inovação tecnológica, pois a redução de 

outras fontes de mais-valia resulta inevitavelmente numa busca contínua de 

“rendas tecnológicas” que só podem ser obtidas através da incessante 

renovação tecnológica. As rendas tecnológicas são superlucros derivados da 

monopolização do progresso técnico – isto é, de descobertas e invenções que 

baixam o preço de custo de mercadorias mas não podem (pelo menos a médio) 

prazo ser generalizadas a determinando ramo da produção e aplicadas por 

todos os concorrentes devido à própria estrutura do capital monopolista: 

dificuldades e entrada, dimensões do investimento mínimo, controle de 

patentes, medidas cartelizadoras, e assim por diante. (MANDEL, 1982, p. 

134-135). 

Ocorre que, em toda crise do capital, seja iniciada setorialmente ou com abrangência 

regional, local, de duração conjuntural ou de longo prazo, alavancam-se os impactos mais 

profundos, na e da sociedade, a traduzir-se em expressões não somente econômicas, mas 

eminentemente sociais e políticas, já que quando tratamos de capital nos remetemos às relações 

sociais movidas pelas determinações da geração do valor social, resultante do processo 

produtivo e da circulação de mercadorias com a interação do ser social com a natureza e entre 

si nos ambientes societários, a partir da utilização dos meios de produção e suas tecnologias.  
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Harvey (2013) chama atenção desta temática quando vai tratar da crise do capital 

fundamentada na análise da superacumulação e a consequente desvalorização do capital como 

desvalorização do valor criado pelo trabalho social, destacando: 

[...] uma análise das contradições internas do capitalismo mostra uma 

tendência eterna para produzir ‘não valores’, para desperdiçar a força de 

trabalho quer não a empregando quer a utilizando para incorporar o trabalho 

em mercadorias que não podem satisfazer desejos e necessidades sociais que 

estão estruturados nas relações sociais do capitalismo. Lembre-se que o valor 

não é um atributo universal de todo trabalho humano em toda parte. Ele está 

ligado especificamente à produção e à troca capitalistas e agora deve ser visto 

incluindo o seu oposto, a não produção dos valores e a produção de não 

valores. É isso que a desvalorização envolve. (HARVEY, 2013, p. 269). 

Tratamos como suposto, reconhecido no campo da teoria política com referenciais 

marxianos, que o capitalismo sobrevive destruindo forças produtivas, que se reflete 

historicamente nas crises cíclicas cujas “ondas longas” de ascensão e declínio de 

aproximadamente 40 a 60 anos foram estudadas e sistematizadas em teoria pelo economista 

russo, Nicolai Kondratiev1.  

Os estudos de larga escala das fases históricas da economia capitalista realizados por 

Kondratiev - que se compreende com seus subciclos de prosperidade, recessão, depressão e 

recuperação – foram reforçados pela contribuição dos estudos da economia política mundial do 

pós-Segunda Guerra, formulados pelo economista belga, Ernest Mandel (1990).  

Na contemporaneidade, segundo tais apontamentos, estaríamos considerando a 

dinâmica do capital mundializado, no 5º Ciclo de Kondratiev, iniciado em meados dos anos 

1970, cujo impulso de recuperação teria sido dado pelas novas tecnologias de informação, 

conforme representa a Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Disponível em: http://revoltairmandinha.blogspot.com.br/2010/10/nikolai-kondratiev-os-grandes-ciclos-

da.html. Acesso em:  20 ago. 2014. 

http://revoltairmandinha.blogspot.com.br/2010/10/nikolai-kondratiev-os-grandes-ciclos-da.html
http://revoltairmandinha.blogspot.com.br/2010/10/nikolai-kondratiev-os-grandes-ciclos-da.html
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Deduz-se que a resposta para a crise do capitalismo desencadeada nos anos 1970 foi 

uma ofensiva política e ideológica, historicamente localizada na disputa de projetos 

hegemônicos, da corrente de pensamento política e econômica, desde então conhecida de 

neoliberalismo.  

O neoliberalismo saiu das alcovas acadêmicas e foi evidenciada internacionalmente 

principalmente por Frederich August von Hayek, economista da escola de economia austríaca 

que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, em 1974, advogando suas teses contra o 

kenesyanismo-fordista intervencionista, tendência então predominante nas teorias e gestões de 

políticas econômicas no mundo, após o final da Segunda Guerra, principalmente com as 

diretrizes para o Pacto de Bretton Woods e do Plano Marshal. Conforme indicam Behring e 

Boschetti: 

[...] a mundialização do capital não é um resultado inevitável de fatores 

econômicos refratáveis à ação política. Como componente intrínseco do 

processo de produção e reprodução capitalista, marca um período de 

esgotamento da perspectiva de regulação keynesiana das relações econômicas, 

políticas e sociais e do compromisso firmado entre grupos e classes sociais 

para gerar crescimento econômico, com impacto na estrutura das 

desigualdades sociais, o que só foi possível pelo estabelecimento de políticas 

sociais amplas e universais. [...] Se o Estado social foi um mediador ativo na 

regulação das relações capitalistas em sua fase monopolista, o período pós-

1970 marca o avanço de ideais neoliberais que começam a ganhar terreno a 

partir da crise capitalista de 1969-1973. Os reduzidos índices de crescimento 

com altas taxas de inflação formam um fermento para os argumentos 

neoliberais criticarem o Estado social e o “consenso” do pós-guerra, que 

permitiu a instituição do Welfare State. (BEHRING; BOSCHETTI, 2006, p. 

125). 

Figura 1 - Os ciclos de Kondratiev 
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As primeiras experiências de gestão de Estado com os rumos do neoliberalismo foram 

implementadas na Inglaterra, no governo da primeira ministra do Reino Unido da Grã-Bretanha, 

Margareth Thatcher, entre os anos de 1979 e 1990, bem como no governo do Presidente dos 

Estados Unidos, Ronald Reagan, entre os anos de 1981 e 1989, e na América Latina, a primeira 

experiência teria sido com a ditadura do General Augusto Pinochet, entre os anos de 1974 e 

1990.  

As diretrizes gerais para implementação do neoliberalismo na América Latina foram 

elaboradas no evento que ficou conhecido como “O Consenso de Washington”, realizado em 

1989, com a presença de vários economistas liberais do mundo sob o comando do Fundo 

Monetário Internacional-FMI, o Banco Mundial e o Departamento do Tesouro dos Estados 

Unidos da América, sob as diretrizes do texto do economista John Williamson cuja marca maior 

foi a orientação de ajustes macroeconômicos para os países latino-americanos com 10 (dez) 

eixos ordenadores que nortearam a gestão dos Estados em todo o continente. 

Os eixos ordenadores do Consenso de Washington foram:  disciplina fiscal; redução dos 

gastos públicos; reformas tributárias; juros de mercado; câmbio flutuante; abertura comercial; 

estímulo aos investimentos estrangeiros diretos, com eliminação de restrições alfandegárias; 

privatização das estatais; flexibilização das leis econômicas e trabalhistas e as garantias ao 

direito de patente privada à propriedade intelectual, as quais converteram-se em condições 

pétreas das agências de financiamento internacionais, principalmente o FMI e o Banco Mundial, 

sob o comando dos Estados Unidos da América, para a liberação de recursos aos países da 

América Latina, que em sua grande maioria viviam em graves momentos de instabilidades 

políticas e econômicas atreladas ao crescimento das dívidas externas, aos altos índices 

inflacionários e crises de governabilidades diante de demandas e protestos sociais, a exemplo 

do que ocorria no Brasil com o Governo Sarney.  

Martins (2011), em importante estudo sobre os impactos do neoliberalismo para as já 

economias dependentes do continente, assinala: 

[...] Durante a década de 1980, o neoliberalismo vai atuar sobre a região, 

principalmente a partir dos efeitos que as políticas estadunidenses vão ter 

sobre a economia mundial. As experiências neoliberais são intentos isolados 

envolvidos em contextos autoritários e fascistizantes, como são o caso do 

Chile e Argentina. Em geral, se manterá uma forte estrutura protecionista para 

a poiar a geração de superávits destinados ao pagamento dos juros e dos 

serviços da dívida externa. Mas, a partir dos anos 1990, a região muda a sua 

arquitetura macroeconômica. A estrutura protecionista é dissolvida em favor 

da liberalização comercial, financeira e da fixação/valorização do câmbio. 
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Constrói-se uma arquitetura macroeconômica insustentável que transforma os 

superávits comerciais em déficits [...] (MARTINS, 2011, p. 314). 

Entre o final dos anos 80 e toda a década de 90 são eleitos governos alinhados com as 

políticas de ajustes do Consenso de Washington na América Latina. Os casos mais destacados, 

por gerarem graves crises econômicas em seus países e, como consequência, conflitos sociais 

exacerbados, foram os governos: Carlos Menem, na Argentina (entre julho de 1989 e dezembro 

de 1999) que herdou para os seus sucessores a maior crise econômica e política daquele país 

depois da queda da ditadura; e Alberto Fujimore, no Peru (entre julho de 1990 e novembro de 

2000) que instituiu uma ditadura civil e um regime de terror e perseguição política naquele país 

para implantar os ajustes econômicos. 

Também no México, Carlos Salina de Gortari, (entre dezembro de 1988 e dezembro de 

1994) cujo governo negociou o NAFTA, gerando a Revolta Zapatista Camponesa de Chiapas; 

Carlos Andrés Pérez, na Venezuela, que no seu segundo governo (1989 a 1993)  promoveu um 

ajuste fiscal, antes mesmo do Consenso de Washington, gerando a revolta conhecida como 

Caracazo; Jamil Mahuad (1998 a janeiro de 2000), no Equador, cujo decreto de um pacote de 

salvamento dos bancos suprimiu a moeda nacional daquele país implantando a dolarização 

definitiva da economia, fato que confiscou brutalmente a renda da população, gerando a revolta 

indígena-popular dirigida pelo movimento indígena da Confederação das Nacionalidades 

Indígenas do Equador-CONAIE. 

No caso do Brasil, foi eleito Fernando Henrique Cardoso cujo governo, entre os anos de 

1994 e 2002, impôs uma forte crise econômica e desemprego, gerando marchas camponesas e 

protestos sindicais urbanos. Por sua vez, foram épicas as revoltas bolivianas que ocorreram 

resultantes do governo de Hugo Banzer (entre agosto 1997 e agosto de 2001) que privatizou o 

acesso básico do consumo da água, gerando a Guerra da Água de Cochabamba e, 

posteriormente, a Guerra do Gás (2003 e 2005) contra o governo de Gonzalo Sanchez de Lozada 

(governou apenas entre agosto de 2002 e outubro de 2003) sucedido por Carlos Mesa (outubro 

de 2003 a junho de 2005) que também renunciou após as jornadas de protestos em defesa da 

nacionalização do gás daquele país. 

O balanço do neoliberalismo na América Latina se localiza numa reconfiguração do 

papel do Estado diminuindo ou destituindo a participação do poder público na gestão, controle 

e propriedade dos recursos naturais e empresas estatais com as privatizações; liberalização e 

desregulamentação das economias nacionais com o estímulo à abertura comercial para facilitar 

o crescimento dos investimentos externos diretos e estímulos aos acordos de livre comércio, 
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resultando ao longo da década de 90, no agravamento das condições sociais e trabalhistas 

relacionadas ao aumento do desemprego e precarização do trabalho, das limitações do acesso à 

terra e à segurança alimentar, da ausência ou minimização das políticas públicas voltadas à 

moradia, educação e saúde. Neste terreno, também nos indica Martins (2011): 

A liberalização comercial e a sobrevalorização do câmbio impulsionaram os 

desequilíbrios em conta corrente, criando a necessidade de ingressos de 

capitais estrangeiros para equilibrar os balanços de pagamentos... 

exponencializaram-se a dívida interna, que em parte se internacionalizou, e a 

externa. A superação desse ciclo de investimento financeiro deu lugar a formas 

mais sustentadas de crescimento econômico na região, mas exigiu uma 

enorme transferência do patrimônio público e privado ao capital internacional 

e a geração de superávits comerciais para financiar uma parte do resultado 

negativo da conta corrente. As transferências de capitais e divisas associadas 

a esses foram atendidas pelo recurso à superexploração, principalmente 

através da redução dos salários. Isso se estabeleceu principalmente no período 

de 1998 a 2003. (MARTINS, 2011, p. 304-305). 

A agenda do neoliberalismo no Brasil foi iniciada pelo Governo Collor de Melo, em 

1990, interrompida por pouco tempo em face da crise política que levou ao seu processo de 

impeachment, em 1992, mas em seguida foi aprofundada pelos dois governos de Fernando 

Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002, cuja base de estabilização foi o Plano Real, instituído 

ainda pelo então Presidente Itamar Franco, vice de Collor, que assumiu em meio aos escândalos 

de corrupção que debilitaram-no e diante das manifestações gigantescas da juventude que 

ficaram conhecidas pelo Movimento dos Caras Pintadas. Como destaca Marques: 

[...] foi somente durante o governo Fernando Henrique Cardoso que, de fato, 

a política econômica foi totalmente subordinada ao pensamento neoliberal, 

aos interesses dos credores (internacionais e nacionais) e ao capital financeiro 

em geral. [...] Será durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que as 

principais privatizações ocorrerão, que as primeiras investidas serão feitas 

contra a previdência social pública, que o câmbio passará a ser flutuante, a 

política econômica será regida por metas da inflação e o gasto público terá 

como constrangimento maior a realização de superávits primários [...] Esses 

superávits, acertados com o FMI, irão não só inibir o gasto público, como 

sepultar, de uma vez por todas, a possibilidade de um retorno ao Estado 

desenvolvimentista. (MARQUES, 2010, p. 7).  

As origens do novo desenvolvimento, o neodesenvolvimentismo, como projeto 

alternativo ao neoliberalismo dos anos noventa, estabelecem-se no bojo da crise dos governos 

latino-americanos alinhados com as diretrizes do Consenso de Washington impulsionadas pelos 

Estados Unidos cujo ápice foram as negociações para implantação da Área de Livre Comércio 

das Américas-ALCA, projeto de área geográfica, política, econômica e comercial 
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hegemonizada pelo país mais poderoso do mundo que envolveria quase todos os países das 

Américas num território de livre circulação de mercadorias, investimentos e capitais. 

A crise do modelo neoliberal de gestão do Estado, ideologia por anos a fio fortalecida e 

reproduzida na maioria da sociedade após a debacle do Leste Europeu como a única 

racionalidade possível da política e da economia capazes de responder ao contestado Welfare 

State ou mesmo às crises de seus primos raquíticos, os Estados dependentes latino-americanos, 

fez recrudescerem diferentes matizes políticas nacionais de resistências, algumas com 

expressões continentais, a exemplo do “chavismo”.  

À diferença do que foram os ideais emancipatórios lançados nos anos sessenta no 

continente, com a Revolução Cubana convertendo-se em modelo de estratégia para enfrentar o 

poderio norte-americano e o capitalismo continental, as resistências sociais e políticas do pós-

neoliberalismo se manifestaram com as desigualdades nacionais de sujeitos sociais, políticos e 

ideológicos bem heterogêneos.  

No entanto, o fio condutor da simultaneidade das resistências sociais das classes 

subalternas foram as revoltas populares, por um lado, e as manifestações eleitorais e 

institucionais, por outro. Assim, na Bolívia, México, Equador e Peru tivemos revoltas populares 

e indígenas, numa combinação das lutas dos povos originários com setores populares e juvenis 

urbanos; na Argentina e Venezuela, levantes urbanos radicalizados, movimentos de 

trabalhadores e rupturas institucionais, no último caso, também de setores das forças armadas; 

no Brasil, Chile e Uruguai prevaleceram as respostas eleitorais e institucionais, anteriormente 

avolumadas por lutas urbanas, sindicais e camponesas que não ultrapassaram, porém o marco 

jurídico da institucionalidade. 

Os referenciais ideológicos que emergiram das resistências ao neoliberalismo são 

bastante heterogêneos, o bolivarianismo chavista, que envolveu principalmente Venezuela, 

Nicarágua e Equador; o plurinacionalismo indígena andino, mais evidente na Bolívia com Evo 

Morales; o peronismo reciclado da família Kirchner, na Argentina; o social-liberalismo 

democrático de esquerda no Uruguai e no Chile; e no Brasil, o petismo.  

O governo da coalização trabalhista-oligárquica, posteriormente atribuída ao fenômeno 

do “lulismo” (SINGER, 2012), tem sido um enigma para os analistas e pesquisadores 

vinculados ao pensamento marxiano e da teoria política em geral. O desafio da teoria tem sido 

decifrá-lo em categorizações e definições mais precisas quanto à estratégia política e à natureza 

desta corrente política, social e ideológica que desde a subida de Lula ao poder, em 2003, lidera 

um novo bloco de forças sociais e políticas exercendo o poder central estatal, convertendo-se 
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em hegemônico na sociedade, que derrotou o bloco neoliberal dirigido pelo PSDB, cuja 

reeleição da candidata-Presidente, Dilma Rousseff, em outubro de 2014, fará completar 16 anos 

à frente do Palácio do Planalto, em 2018. 

Nos aproximando do entendimento do neodesenvolvimentismo devemos interpretar, 

primeiro, a natureza do novo bloco de poder dirigido pelo Partido dos Trabalhadores porque é 

a chave categorial para nos aproximar da compreensão de como o poder de Estado no Brasil 

vai mudar sua relação com o capital e os movimentos sociais e, neste campo, com o movimento 

sindical com seus reflexos na construção civil. No caso relacionado com o nosso objeto de 

estudo sua maior expressão é a constituição da Mesa Nacional Permanente para o 

Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção deste ramo industrial.  

Neste âmbito, cabe uma primeira diferenciação entre “bloco histórico” e “bloco de 

poder”, a partir das contribuições gramscianas e à luz da realidade nacional concreta e histórica 

no âmbito das múltiplas determinações e mediações da realidade brasileira contemporânea, 

compreendendo a sociedade civil como locus de interesses sociais e políticos dos conflitos cuja 

expressão no poder estatal está mediada pelos embates entre projetos históricos e conjunturais 

dos setores subalternos em contraposição à dominação burguesa, em associação com suas 

instituições e segmentos sociais auxiliares. 

Entendemos “bloco histórico” como a manifestação na superestrutura da sociedade civil 

que se constitui historicamente resultante dos conflitos entre as classes dominantes e 

dominadas, setores subalternos e grupos hegemônicos numa busca conflitiva pela reprodução 

social, localizada no modo de produção capitalista cuja hegemonia no conjunto da sociedade 

pode ser exercida de diversas maneiras, combinando instituições de consensos e de coerção, 

dependendo das relações de forças entre os sujeitos dos embates.  

O “bloco histórico” expressa a vontade na política, no campo consciente dos interesses 

de classes, em sua relação com as relações sociais determinantes ou em transição a uma 

revolução social, neste caso, no bloco histórico que pudesse apontar para uma transição de 

ruptura com o capitalismo. 

A “relação de forças” no conflito entre as classes e setores de classes se expressa no 

poder estatal com diversas contradições mediadas pelas rupturas e continuidades presentes no 

contexto histórico e social brasileiro, onde podemos destacar em sua história moderna, a 

inexistência de revoluções burguesas-republicanas em sua plenitude, que pudesse ter 

completado as aspirações da sociedade civil na configuração moral, ética, política e jurídica do 

exercício do comando do Estado. Por outro lado, registramos um processo de redemocratização, 
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no ciclo pós-ditadura de 1964, onde os resquícios do autoritarismo oligárquico, militaresco e 

patrimonialista não foram rompidos em suas essências e continuam permeando as disputas 

políticas locais e nacionais. 

Acanda (2006) destaca que o relevante conceito de “bloco histórico” em Gramsci busca 

captar um vínculo entre a base econômica e a superestrutura, entendendo esta última como um 

conjunto dinâmico, complexo, conflitivo e recheado de contradições, a partir do qual a classe 

hegemônica garante e reproduz sua dominação para os demais integrantes da sociedade, as 

classes subalternas e seus auxiliares. Daí deduz-se o conceito de hegemonia.  

Tal conjunto seria articulado, nesta concepção, pelo Estado, como órgão repressor, mas 

também e essencialmente como instituidor do consenso entre as classes oponentes - sem o qual 

haveria recursos permanentes aos conflitos diretos - onde a fronteira entre o público e o privado 

não são bem delimitadas.  

No temário da nossa pesquisa, o papel do Estado como articulador de consensos e 

repressões, fica bem evidente na relação capital x trabalho nos canteiros das grandes obras do 

PAC, pois se por um lado exerce a repressão e coerção tão celeremente quando exigidas pela 

classe patronal por outro, quando a coerção não é suficiente, recorreu-se ao consenso, através 

da Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria 

da Construção.  

O Estado ainda mais sob a natureza do novo bloco de poder, alinhava os pontos de 

convergência da sociedade civil com suas instituições e o poder político possuindo zonas de 

socialização da política e de politização do social devido à robustez que a sociedade civil 

adquiriu a partir do Século XX, com a consolidação da urbanização e do industrialismo. De 

modo que também neste campo cabe ressaltar e sintetizar uma concepção de poder: 

O poder não é exercido apenas por meio da repressão. É necessário que suas 

instituições de coerção detenham o monopólio do uso da violência e que a 

pretensão a esse monopólio seja aceita por toda a sociedade. Por conseguinte, 

é imprescindível que o poder também controle a produção, a difusão e a 

aceitação de valores e normas de comportamento. O poder se apóia, 

essencialmente, no controle das instituições que conferem sentido: aquelas 

que definem e justificam o indivíduo, ensinam-no a pensar de certa maneira e 

não de outra, indicam-lhe os valores que devem compartilhar, as aspirações 

permitidas e as fobias imprescindíveis. A família, a Igreja, a escola, o idioma, 

a arte e a moral sempre foram objetivos do poder, que tentou instrumentalizá-

los em benefício próprio. (ACANDA, 2006, p. 176). 

Podemos antecipar que, no caso da construção civil, o recurso ao consenso para garantir 

a hegemonia tem sido mediado historicamente pelo Estado, no caso, seu braço jurídico, a Justiça 
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do Trabalho, mas nos últimos anos, diante da possibilidade de ruptura do consenso nos grandes 

canteiros de obras permeados pelo exacerbamento dos conflitos diretos entre o capital e o 

trabalho, compareceu o Estado-governo na intermediação dos conflitos completando o ciclo 

provedor do capital neste ramo, visto que o Estado-governo comparece no financiamento do 

capital, no consumo do resultado da produção da infraestrutura, na acreditação e na qualidade 

de endossante das linhas de habitação para as classes médias, bem como no catalisador das 

isenções tributárias.  

Com a emergência do novo bloco de poder tem comparecido diretamente os poderes 

executivos, os governos envolvendo os três entes federativos, o Município, o Estado Federado 

e a União, com a participação dos governantes na presteza direta para o acúmulo do capital, 

envolvendo algumas mediações centrais que possuem uma complementariedade entre si: a 

apropriação urbana de terrenos, a produção capitalista do espaço, o financiamento do capital, o 

consumo da produção resultante da construção civil pesada através dos contratos de obras e 

contratação de serviços, o financiamento do consumo privado através dos créditos públicos da 

Caixa Econômica Federal, o financiamento da produção e do consumo privado para as classes 

subalternas pelo Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV e a mediação política direta dos 

conflitos que emergiram entre os operários e o capital da construção civil nos canteiros das 

obras da construção civil pesada. 

Ainda, no âmbito do ciclo neodesenvolvimentista de acumulação do capital 

desencadeado pelo projeto do novo bloco de poder, o capital da construção civil tem se 

destacado como um dos ramos econômicos que mais tem se expandido, um crescimento acima 

da média do PIB impulsionado por:  

a) Aprovação de um novo marco jurídico para a associação entre o Estado e o capital, 

através das Parcerias Público Privadas-PPP; 

b) Incentivos fiscais aos insumos de produção com os pacotes de apoio à indústria da 

construção civil;  

c) Aumento dos créditos para investimentos diretos do capital, financiados pelos 

bancos públicos através do BNDES; 

d) A implementação das obras do PAC 1 e PAC 2; 

e) A execução do PAC da Copa.  

A qualificação da mediação estatal se agiganta com a intermediação política direta, no 

caso da União, com a constituição da Mesa Nacional da Construção Civil, fórum tripartite 

constituído entre os principais sindicatos patronais, dos trabalhadores e da Presidência da 
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República, criado após as Revoltas dos operários da construção civil dos canteiros de obras das 

usinas hidrelétrica de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, no Estado de Rondônia, no ano 

de 2011. 

Articulando as diversas mediações que se encontram no processo de realização da 

acumulação de capital o setor da construção civil, somente o Estado comparece com tal 

autoridade e capacidade de encadear uma amplitude de intervenções que envolve a política 

governamental nos campos do crédito bancário público, das isenções fiscais, da política social, 

dos entretenimentos esportivos, da política energética, da infraestrutura, da mobilidade urbana, 

entre outras. 

Neste caso, o Estado tem exercido a síntese da nova hegemonia do novo bloco de poder 

que tem demonstrado não ser incompatível ao bloco histórico de dominação da classe 

capitalista, ao contrário, redesenha, reformata, revigora e cumpre um papel que o bloco de poder 

neoliberal não cumpriu, nem poderia jamais cumprir, pela sua ausência de vínculos orgânicos 

com as classes subalternas. 

Através do Estado, o novo bloco de poder e sua estratégia de desenvolvimento, o 

neodesenvolvimentismo, vem construindo uma nova hegemonia. Um projeto de 

desenvolvimento que, como veremos, está vinculado em sua essência a um projeto de classe 

dominante nacional brasileira cujas aspirações de expansão e acumulação de capital 

ultrapassam as fronteiras nacionais e se expandem principalmente para América do Sul e países 

da África, no que se traduz num subimperialismo brasileiro diante dos mais frágeis, menos 

desenvovidos e mais dependentes, Estados nacionais sulamericanos e africanos. 

O neodesenvolvimentismo porém, apesar de não se contrapor ao domínio do capital, 

não é sinônimo de neoliberalismo, pois que recupera o papel do Estado num projeto de classe 

burguesa nacional com aportes mais semelhantes, neste campo, ao keynesianismo. Também 

não é um reformismo clássico à semelhança da socialdemocracia europeia, posto que não 

fortalece a força de trabalho e suas instituições como sujeito coletivo em detrimento do capital. 

Ao mesmo tempo não é um nacional-desenvolvimentismo, visto que não opõe o capital nacional 

ao internacional, não estimula a nacionalização de capitais em conflito com os capitais 

internacionais, como ocorreu no passado recente brasileiro, antes do Golpe de 64. 

O conceito de neodesenvolvimentismo ainda não é totalmente pacífico nas 

interpretações nas Ciências Sociais, como outrora foi a escola do desenvolvimentismo clássico, 

nascido no seio da CEPAL nos anos 1950-1960 cujas manifestações políticas e governamentais 

foram resultantes de uma incessante disputa de projetos hegemônicos conflitantes que 
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apontavam inclusive para a ruptura do regime como evidenciou o suicídio de Getúlio Vargas e 

o Golpe de 64.  

Conforme nos lembra Bielschowsky (2000), acerca da emergência do 

desenvolvimentismo clássico, o contexto do pós-Segunda Guerra com ascensão do 

keynesianismo diante da crise gerada pela destruição da Guerra e da necessidade de 

reconstrução das economias dos países ocidentais: 

Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial as economias latino-

americanas estavam em pleno processo de industrialização e organização, 

potencializado pelo rápido crescimento de 5,8% ao ano entre 1945 e 1954, e 

por uma folga na restrição externa que permitiu uma expansão nas 

importações em 7,5% ao ano, nesse mesmo período. Isso abria espaço ao 

fortalecimento da ideologia industrializante, que apenas vinha dando os 

primeiros passos na região. Ao mesmo tempo, disseminava-se a idéia de que 

as exportações tradicionais tendiam a recuperar terreno com a volta à 

normalidade até os anos 1930, fundamentada, do ponto de vista acadêmico, 

na teoria da divisão internacional do trabalho baseada nas vantagens 

comparativas ricardianas ou em vantagens oriundas da dotação relativa de 

fatores. [...] A teorização cepalina iria cumprir esse papel na América Latina. 

Seria a versão regional da nova disciplina que se instalava com vigor no 

mundo acadêmico anglo-saxão na esteira “ideológica” da hegemonia 

heterodoxa keynesiana, ou seja, a versão regional da teoria do 

desenvolvimento. (BIELSCHOWSKY, 2000, p. 25). 

O novo desenvolvimento emergiu da readequação teórica-política há poucos anos, após 

a subida do governo Lula da Silva ao Planalto Central, já que, no início havia uma incógnita 

dos rumos do governo petista em aliança com setores do capital, oligarquias regionais, igrejas 

pentecostais e o “baixo clero” do Congresso Nacional representados pelas pequenas siglas 

partidárias de aluguel.   

Podemos elencar importantes contribuições que se destacam no estado da arte do que se 

debate sobre a emergência do neodesenvolvimentismo. Curiosamente, depois de anos em 

defesa do governo neoliberal, Bresser Pereira, Ministro da Administração e Reforma do Estado 

entre os anos 1995-1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso, também um dos 

protagonistas e idealizadores da das reformas gerencialistas e produtivistas da Gestão Pública 

e Ministro da Ciência e Tecnologia, em 1999, foi um dos pioneiros a exaltar a necessidade de 

um novo desenvolvimento, no contexto recente do segundo Governo Lula e a evidenciar tal 

temática: 

O novo desenvolvimentismo ... É uma estratégia de desenvolvimento nacional 

informal. É a instituição fundamental para o desenvolvimento econômico, a 

soma de valores, objetivos, políticas, leis e, principalmente, entendimentos e 
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compromissos que criam boas oportunidades de investimento para os 

empresários e melhoram o padrão de vida da população, fruto de uma coalizão 

de classes ou um pacto político desenvolvimentista. Algum tipo de consenso 

em uma sociedade sobre as políticas que são escolhidas é essencial para o bom 

funcionamento do sistema político e econômico. Quando tais políticas e as 

ideias que as sustentam não são impostas pela força, mas adotadas livremente 

pela sociedade, pode-se assumir que (apesar dos problemas comuns de 

representação ou agência) existe um acordo social ou um pacto político 

desenvolvimentista. Nas democracias, a implementação do novo 

desenvolvimentismo implica que o governo conte com o apoio do povo e de 

parte das elites - um amplo apoio ligando as classes sociais. (BRESSER-

PEREIRA; THEUER, 2012, p. 823). 

Alves (2014), por sua vez, identifica o projeto neodesenvolvimentista como parte 

continuadora do projeto do bloco histórico burguês neoliberal, o classificando com o caráter 

farsesco em face do que foi outrora o nacional-desenvolvimentismo, quando afirma: 

[...] o neodesenvolvimentismo como projeto reformista hipertardio, representa 

o amesquinhamento irremediável da ideologia social-democrata constituída 

na era de ascensão histórica do capital. O projeto reformista socialdemocrata 

propõe, como tarefa histórica, extinguir a pobreza extrema e ampliar o 

mercado de consumo interno. Indiscutivelmente, trata-se de um ato histórico 

indiscutível de impacto inédito no Brasil. Entretanto, nas condições históricas 

do século XXI, é tragicamente insuficiente, em si e para si, para no conduzir 

para além da ordem destrutiva do capitalismo hipertardio dependente com viés 

colonial-escravista. Deste modo, o neodesenvolvimentismo assume um 

caráter irremediavelmente farsesco na medida em que projeta, como farsa e 

não mais como trágica ilusão (como ocorreu com o nacional-

desenvolvimentismo), a possibilidade de realizar as promessas civilizatórias 

do capital nas condições de sua crise estrutural. (ALVES, 2014, p. 140). 

Gonçalves (2013), no entanto, não adota o conceito de neodesenvolvimentismo, mas 

nas caracterizações dos governos de Fernando Henrique, Lula da Silva e Dilma Rousseff, quase 

se aproxima das conclusões de Alves (2014), denominando-os como partes de um modelo único 

de desenvolvimento, classificando-o como de Modelo Liberal Periférico-MLP, sintetizando-0 

como um “desenvolvimento às avessas”, cujo início teria ocorrido em 1995. Segundo o autor: 

 

O MLP iniciou-se de forma truncada em 1990 com o Governo Collor; 

entretanto, o MLP só deslancharia efetivamente com o Governo FHC, a partir 

de 1995, e se consolidaria com o Governo Lula na primeira década do século 

XXI. O MLP envolveu mudanças estruturais que permitem a caracterização 

de um modelo de desenvolvimento diferente daquele que predominou na Era 

Desenvolvimentista. O confronto dos eixos estruturantes destes modelos 

mostra claramente as diferenças. Por um lado, o Nacional-

Desenvolvimentismo assentava-se no trinômio, industrialização substitutiva 

de importações-planejamento e intervenção estatal-preferência revelada pelo 

capital nacional. Por outro lado, o MLP tem como pilares: liberalismo 
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econômico; vulnerabilidade externa estrutural; e dominação financeira. O 

contraste é evidente quando se considera a diretriz antiliberal do ND com o 

liberalismo econômico vigente do MLP. No ND, o antiliberalismo era 

evidenciado pelo protecionismo, regulação, planejamento e papel-chave das 

empresas estatais. No MLP, o liberalismo econômico tem como principais 

marcos a liberalização comercial, financeira e produtiva, desregulamentação 

e privatização. (GONÇALVES, 2013, p. 61-62). 

Sader (2013) apresenta um contraponto as duas últimas abordagens acerca dos 10 anos 

dos governos de Lula da Silva e Dilma Rousseff. Seu balanço do neoliberalismo na América 

Latina parte das relações internacionais onde com a queda da bipolaridade do pós-Guerra, 

instituindo-se uma nova hegemonia imperial norte-americana, o modelo keynesiano regulador 

do capital havia sido substituído pelo modelo liberal de mercado.  

O pós-neoliberalismo no Brasil, na visão de Sader, teria se instituído pelas decisões dos 

governos citados com a priorização das políticas sociais e a reinserção internacional do Brasil, 

consolidando-se também no Brasil um papel ativo do Estado com políticas anticíclicas que 

possibilitaram a resistências às crises recessivas que originaram-se no centro do sistema, 

sintetizando que: 

O Brasil passou, em poucas décadas, por uma ditadura militar – 21 anos – por 

governos neoliberais – 12 anos -, e agora já completa 10 anos de governos 

pós-neoliberais. São mudanças muito radicais, num espaço relativamente 

curto de tempo. [...] Durante 38 desses quase 50 anos, a desigualdade se 

intensificou, a concentração de renda e a exclusão social aumentaram. O 

Estado foi de um aparato blindado militarmente, fundado na Doutrina de 

Segurança Nacional, promotor de políticas a favor do grande capital nacional 

e internacional, a um Estado mínimo, fundado nas doutrinas liberais de 

mercado, com políticas favoráveis ao capital financeiro. [...] Os governos Lula 

e Dilma representam uma ruptura com essas décadas, promovendo uma 

inflexão marcante na evolução da formação social brasileira. Por mais que o 

modelo neoliberal siga dominante em escala mundial e nosso próprio país 

ainda sofra os reflexos das transformações regressivas realizadas pelos 

governos neoliberais, os governos Lula e Dilma nos colocaram na contramão 

das tendências mundiais. (SADER, 2013, p. 135-141). 

Sampaio Jr. (2012) também desenvolve uma contribuição ao conceito de 

neodesenvolvimentismo, localizando-o numa busca teórica de economistas em superar aspectos 

negativos do neoliberalismo resignificando as supostas necessidades modernizadoras do Estado 

na tentativa de conciliar equilíbrios macroeconômicos, política industrial, política social e 

necessidades orçamentárias e fiscais, numa espécie “terceira via” à brasileira, assim, segundo 

o autor: 
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[...] os economistas que reivindicam o novo desenvolvimentismo 

compartilham um denominador comum: procuram uma terceira via que evite 

o que consideram o grave problema do neoliberalismo – a cumplicidade com 

o rentismo – e o que atribuem como as inaceitáveis perversidades do velho 

desenvolvimentismo – o nacionalismo anacrônico, a complacência com a 

inflação e o populismo fiscal. O desafio do neodesenvolvimentismo consiste, 

portanto, em conciliar os aspectos “positivos” do neoliberalismo – 

compromisso incondicional com a estabilidade da moeda, austeridade fiscal, 

busca de competitividade internacional, ausência de qualquer tipo de 

discriminação contra o capital internacional – com os aspectos “positivos” do 

velho desenvolvimentismo – comprometimento com o crescimento 

econômico, industrialização, papel regulador do Estado, sensibilidade social 

(SAMPAIO JÚNIOR, 2012, p. 679). 

 A análise do novo bloco de poder perpassa a dimensão histórica orgânica e conjuntural, 

considerando a relação de forças entre o bloco histórico capitalista, oligárquico e dependente, 

combinando-as no contexto da crise do capitalismo à esfera planetária com como a crise do 

modelo neoliberal imposto da América Latina e que recentemente vem sendo contestado pela 

emergência de forças sociais e política vinculadas e originárias das classes subalternas.   

Constata-se que, diante do balanço de 12 anos de governo do novo bloco de poder que 

este não se traduziu na perspectiva de constituição de um novo bloco histórico que apontasse 

para a ruptura com o modo de produção capitalista dependente. Nestes termos, Boito Jr. (2005), 

a partir da análise da política externa brasileira inaugurada no governo Lula, estabelece uma 

nova situação estratégica das frações de classes dominantes hegemônicas partir do novo bloco 

no poder, em que o capital financeiro nacional e internacional, convive sem grandes conflitos 

com política da grande burguesia interna industrial e agrária.  

No caso da construção civil isso é bem evidente, já que as gigantes empreiteiras 

brasileiras como OAS, Odebrecht, Queiroz Galvão e Mendes Jr., vem progressivamente 

assumindo contratos com os governos na América do Sul, África e Cuba, com os 

financiamentos do BNDES. Assim, Boito Jr. chama atenção: 

[...] o presidente Lula diz estar lutando por uma nova ‘geografia comercial’ e 

é aqui que reside o segredo da vinculação de sua política externa com a sua 

política econômica. A política externa é, ao mesmo tempo, dependente (frente 

ao imperialismo) e conquistadora (frente as pequenas e médias economias da 

periferia). De um lado atende-se as exigências do imperialismo, como o envio 

das tropas ao Haiti e se reafirma a condição subalterna do capitalismo 

brasileiro na divisão internacional do trabalho, mas de outro lado, o governo 

que ocupar de o lugar que cabe ao capitalismo brasileiro, nos mercados 

agrícola, de recursos naturais e produtos industriais de baixa tecnologia, 

mesmo que para tanto o capitalismo brasileiro deve expandir-se às custas das 

demais burguesias latino-americanas e mesmo que gere tensões localizadas 

com alguns países dominantes.(BOITO JÚNIOR, 2005, p. 70). 
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  Nestes termos, o bloco de poder que não se resume aos partidos do governo ou as 

personalidades que ocupam postos no poder Executivo ou governo, constituem um leque de 

forças sociais e políticas cujas manifestações adentram as diversas esferas do poder político e 

do Estado como um todo, dos entes federativos, das entidades da sociedade civil, nas classes 

subalternas e dominantes, nas oligarquias regionais, igrejas e personalidades artísticas, bem 

como nas suas alianças regionais e nas instituições internacionais. 

Um recurso decisivo percebido a metodologia perseguida para a garantia da nova 

hegemonia tem sido a tentativa de pacto social, ainda que convocada em fóruns setoriais, a 

exemplo do Fórum Nacional do Trabalho, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social, o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana de Açúcar 

e a Mesa Nacional da Construção Civil.  

Bresser Pereira (2012) identificou bem a caracterização da busca do lastro social para o 

novo projeto de desenvolvimento, pois seria preciso pacificar as classes e frações de classes 

potencialmente em conflito na sociedade: 

No Brasil, o presidente Lula tentou construir um acordo social para o 

desenvolvimento, envolvendo trabalhadores, empresários, lideranças sociais 

e a burocracia estatal. A criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico 

e Social (CDES) foi a iniciativa formal nesse sentido. A adoção de uma 

política industrial mais ativa, o fortalecimento do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a retomada das políticas de 

apoio às empresas nacionais foram claramente políticas desenvolvimentistas. 

O mesmo pode ser dito da decisão de criar o Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC). [...] O crescimento econômico foi satisfatório e 

superávits em conta-corrente materializaram-se nos primeiros anos do 

governo Lula, mas isso se deveu, principalmente, a um forte aumento dos 

preços das commodities combinada com competentes políticas distributivas. 

A diminuição da desigualdade econômica ocorreu, sobretudo, devido ao 

aumento real do salário mínimo de 54%, o que garantiu uma demanda 

doméstica para a indústria de transformação. Dado o fato de que a taxa de 

crescimento praticamente dobrou no governo Lula, vários antigos 

desenvolvimentistas interpretaram tal fato como um sinal de um 

crescimento wage-led e rejeitaram as teses novo-desenvolvimentistas. Logo, 

porém, o mercado doméstico também foi abastecido por importações e, no 

último ano do governo Lula, a indústria de transformação voltou a entrar em 

crise. O país havia aumentado o mercado interno, mas, em seguida, devido ao 

câmbio sobreapreciado, entregou-o aos países concorrentes, em particular à 

China. A grande realização de Lula, além do aumento do salário mínimo, foi 

a redução da pobreza apor meio de programas de transferência de renda. 

Assim, a taxa de pobreza absoluta que, entre 1992 e 2002, variava entre 28 e 

31% da população, caiu para 24,8% em 2005 e para 14,2% em 2009. O 

governo não chegou a ser novo-desenvolvimentista do ponto de vista 

macroeconômico, mas o foi na política industrial e na política social. 

(BRESSER-PEREIRA; THEUER, 2012). 
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O projeto de burguesia nacional que havia sido abandonado desde os anos 60, em face 

da derrota histórica do nacional-desenvolvimentismo diante do Golpe de 1964, agora ressurge 

no cenário nacional, com outro formato e outra estratégia. O neodesenvolvimentismo brasileiro 

busca sistematizar a estratégia político-econômica nascida do processo de aliança de classes 

entre as principais organizações surgidas das estruturas das classes subalternas e as frações das 

classes dominantes nacionais que se associam aos financiamentos do Estado, sem, no entanto, 

enfrentar o capital internacional ou se opor ao capital rentista financeiro. 

O capital da construção civil tem sido um dos grandes protagonistas e beneficiário do 

projeto do novo desenvolvimentista, já que as grandes obras de infraestrutura e mobilidade, 

eventos esportivos e políticas sociais, como o Programa de Habitação do Minha Casa Minha 

Vida, conferem a essa fração de classes um rol decisivo de acumulação de capitais. 

O papel do Estado, através do recurso ao pacto social setorial, a Mesa Nacional da 

Construção Civil que rendeu o Compromisso Nacional para Aperfeiçoamento das Condições 

de Trabalho na Indústria da Construção, diante das revoltas e greves operárias nos canteiros de 

obras mostrou-se decisivo para a manutenção da realização do capital que chegou a ser 

questionada com as revoltas operárias nas obras do Programa de Aceleração de Crescimento e 

pondo em cheque o calendário da Copa da Fifa de 2014. 

 

 

2.1 A emergência do neodesenvolvimentismo no cenário da crise do neoliberalismo na 

América Latina 

 

O papel do Estado no projeto neodesenvolvimentista tem sido duplo: de um lado temos 

a relação com o capital do outro a relação política que se estabeleceu com as organizações 

representativas dos trabalhadores. 

As diretrizes para o fortalecimento do capitalismo brasileiro com projeto nacional a 

partir do novo bloco de poder chamam atenção devido aos novos patamares de investimentos 

estatais em setores de peso do capital nacional industrial, agrário e financeiro. Destacam-se, 

neste âmbito, os gigantescos aportes para o setor da construção civil (Tabela 1), em suas 

diversas expressões, e seus rebatimentos nas relações sindicais neste ramo.  
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Tabela 1 - Evolução dos financiamentos imobiliários para aquisição, construção, material de 

construção, reforma ou ampliação. Recursos em R$ do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo-

SBPE, concedidos no período 

ANO CONSTRUÇÃO** AQUISIÇÃO* TOTAL 

2003 965.283.031 1.252.388.376 2.217.671.407 

2004 1.394.392.606 1.607.863.590 3.002.256.196 

2005 2.855.228.721 1.996.815.935 4.852.044.656 

2006 4.457.284.387 4.856.470.892 9.313.755.279 

2007 9.400.686.375 9.008.997.801 18.409.684.176 

2008 16.220.846.923 13.811.491.211 30.032.338.134 

2009 13.952.393.209 19.427.795.964 33.380.189.173 

2010 24.412.172.265 31.787.195.003 56.199.367.268 

2011 35.193.181.820 44.723.710.296 79.916.892.116 

2012 28.086.332.539 54.690.647.923 82.716.159.971 

Fonte: Fonte: Estatísticas Básicas-SBPE-SFH/BACEN. Elaboração do autor.  

(*) Imóveis residenciais e comerciais.   

 (**) Construção, material de construção e reforma ou ampliação   

Agregam-se aos aportes keynesianos do novo bloco de poder as políticas públicas com 

conteúdo social associadas às políticas de distribuição de renda. Partimos então da 

caracterização de que estamos vivenciando uma nova etapa desenvolvimentista depois da 

ascensão do PT e seu bloco de alianças sociais e políticas ao poder: um 

neodesenvolvimentismo. Para além do debate teórico, constamos outra dinâmica na relação do 

Estado como o capital e com as organizações das classes trabalhadoras. 

 Desde os anos 50-60, a questão do desenvolvimento não havia tomado tanta evidência 

no cenário nacional. Neste aspecto, o papel do Estado no estímulo e apoio ao setor da construção 

civil, sob a direção do novo bloco de poder, tem sido de destaque principalmente a partir do 

Programa de Aceleração do Crescimento 1 e 2 (PAC 1 e PAC 2), a locomotiva do novo projeto 

de desenvolvimento nacional, desde a subida do ex-operário metalúrgico ao poder.  
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Os indicadores de crescimento do setor da construção civil são a expressão de que o 

neodesenvolvimentismo vem estimulando, a partir dos aportes estatais, uma maior robustez e 

alargamento deste ramo. Os relatórios específicos do DIEESE sobre o setor também destacam 

isso: 

Entre 2004 e 2011, o setor da construção registrou taxa média anual de 

crescimento de aproximadamente 5,0%. No entanto, a partir de 2012, observa-

se uma desaceleração das atividades, em função, entre outras razões, da 

redução da atividade econômica no país. Hoje o setor está aproveitando os 

bons resultados acumulados nos últimos anos, que têm funcionado como 

amortecedores diante dos impactos que se apresentam em função da retração 

da economia nacional. [...] A união de diversos fatores, como o aumento do 

nível de emprego e renda, crédito, recursos externos e demanda reprimida, fez 

o setor em menos de 10 anos aumentar sua participação no PIB de 4,7% para 

os atuais 5,7%. No que se refere ao mercado de trabalho, este também sentiu 

o impacto da desaceleração do setor em 2012, e registrou a criação de 54.519 

mil empregos, resultado bem inferior ao de 2011, quando foram criadas mais 

de 177 mil novas vagas. Apesar da redução na geração de postos no último 

ano, o estoque de trabalhadores é crescente a cada ano. Segundo dados da 

Rais, entre 2008 e 2011 o número de vínculos avançou 52%. 

(DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS 

SOCIOECONÔMICOS , 2012, p.32).  

A eleição de Lula inaugurou uma nova etapa ou ciclo de desenvolvimento acompanhado 

de relações sociais e políticas no Brasil. Acerca da dimensão ideológica da vitória eleitoral do 

PT, em 2002, Coggiola nos lembra: 

A vitória do PT na quarta tentativa presidencialista de Lula coroou uma longa 

aspiração popular brasileira. Ao mesmo tempo, ela significou a chegada, ao 

governo do país mais importante da América Latina, do símbolo mundial da 

corrente internacional mais ou menos organizada através do Fórum Social 

Mundial, e do chamado “movimento antiglobalização”, ou no global. O centro 

organizativo e político desse movimento fora, justamente, o Brasil, em 

especial a cidade há mais tempo governada pelo PT. O governo Lula apareceu 

[...] como um teste de alcance universal da corrente que Le Monde 

Diplomatique chamou de “Internacional Rebelde” [...] (COGGIOLA, 2003, p. 

11). 

Após 8 anos de governo Lula, seguidos da reeleição da candidata Dilma Rousseff, 

completar-se-ão 16 anos de governo dirigidos pelo Partido dos Trabalhadores-PT. Alguns 

indicadores revelam que de fato o Brasil inaugurou um novo ciclo de seu desenvolvimento 

econômico, iniciado em 2003. A relação com o mercado mundial através da valorização 

internacional das commodities, bem como as políticas de incentivo ao consumo interno, 

associadas a uma qualitativa intervenção do Estado a partir de isenções fiscais e significativos 

aportes de crédito ao capital são os fatores determinantes para tal.  
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Tal temática tem suscitado debates não somente no âmbito político, mas também no 

campo acadêmico e da pesquisa social como vimos em Gonçalves (2013), Sader (2013); Alves 

(2014); Plinio Jr. (2012); Hadler (2012); Mota et al (2012) e Martins (2011), entre outros.  Há 

que se discutir em relação a tal ciclo o que é a essência e o que significa a aparência com a 

contribuição das diversas abordagens da Teoria Política e Social, da Economia Política e da 

História, buscando se aproximar de uma compreensão totalizante da complexa realidade 

brasileira, no cenário latino-americano, a partir também da problematização dos indicadores 

quantitativos e qualitativos.   

No campo econômico, destacam-se as taxas medianamente superiores de crescimento 

do PIB, que nos últimos 10 anos foram impulsionadas por três fatores fundamentais:  

a) O crescimento dos Investimentos Externos Diretos (IEDs)2 - que no ano de 2011, 

atingiu o recorde da série histórica, em valores de US$ 66 bilhões - estimulados pela 

fuga de capitais dos países desenvolvidos, conforme a Tabela 2; 

 
Tabela 2 - Investimentos estrangeiros diretos no Brasil - 2000 a 2014  

ANO US$ BILHÕES % PIB 

2000 32,779 5,44 

2001 22,457 4,41 

2002 16,590 3,61 

2003 10,144 2,00 

2004 18,146 3,01 

2005 15,066 1,91 

2006 18,882 1,91 

2007 34,585 2,77 

2008 45,058 3,36 

2009 25,949 1,68 

2010 48,506 1,91 

2011 66,660 3,00 

2012 65,300 2,90 

2013 * 75,000 - 

2014 * 90,000 - 

Fonte: ECONOMIA BR. (*) Previsões em janeiro de 2013. 

 

                                                           
2  Disponível em: http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/01/investimento-estrangeiro-soma-us-66-bilhoes-

em-2011-novo-recorde. Acessado em: 24 jan. 2012. 

 

 

http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/01/investimento-estrangeiro-soma-us-66-bilhoes-em-2011-novo-recorde.
http://g1.globo.com/economia/noticia/2012/01/investimento-estrangeiro-soma-us-66-bilhoes-em-2011-novo-recorde.
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b) Uma política ofensiva de incentivo à aquisição de bens de consumo, com a redução 

de impostos, facilitação e ampliação dos prazos de financiamento de créditos pessoais 

(ver gráfico 1), associados à valorização do salário mínimo e o surgimento da suposta 

“nova classe média”;  

 

 

c) Os vultosos incrementos dos investimentos e créditos estatais, estes principalmente 

através do BNDES, associados à criação de um novo marco jurídico na relação Estado 

X Capital, as Parcerias Público-Privadas (PPPs).  

Neste último item, destaca-se a evolução do crédito dirigido a pessoas físicas e jurídicas, 

no caso das pessoas físicas generalizou-se o crédito consignado que garante quase que 100% 

de segurança ao capital financeiro, já que o desconto das parcelas da dívida assumida ocorre de 

forma automática pela via do contra-cheque ou débito bancário. No caso das empresas tem 

comparecido a participação dos bancos estatais que para investimento o BNDES tem sido o 

grande provedor, conforme Torres Filho e Costa (2012): 

[...] Desde a retomada do crescimento, em 2004, a economia brasileira 

atravessou o mais longo e intenso ciclo de investimento desde os anos 1970. 

Por dezenove trimestres, o investimento cresceu em média duas vezes mais 

que o PIB. O citado ciclo foi também caracterizado pela presença de grande 

número de projetos inteiramente novos que requeriam longo prazo de 

maturação e estruturas muito robustas de financiamento. Nesse cenário, a 

demanda por recursos do BNDES teve rápido crescimento, o que levou ao 

quase esgotamento das fontes próprias de financiamento em longo prazo. [...] 

Além de serem de longo prazo, os créditos do BNDES têm uma alocação 

muito concentrada no financiamento de despesas associadas com o 

investimento produtivo das empresas, como a compra de máquinas e 

Gráfico 1 - Evolução da taxa de financiamento do consumo – Pessoa Física e Pessoa Jurídica 
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equipamento ou a construção de obras civis. A despeito de sua atuação muito 

circunscrita, o banco de desenvolvimento detém uma participação elevada no 

crédito bancário. Em 2011, respondeu por quase 21% desse total, o que 

correspondia a mais de 10% do PIB [...] o Brasil atravessou entre 2004 e 2008 

a seu mais longo mais intenso ciclo de crédito desde os anos 1980. Essa 

expansão foi liderada desde o início pelo segmento voltado para as Pessoas 

Físicas, que passou de 5,9% do PIB em janeiro de 2004 para 15,3% em 

dezembro de 2011. O crédito às empresas, em particular as operações de curto 

prazo, só se aceleraram a partir de 2006. [...] (TORRES FILHO; COSTA, 

2012, p. 981- 995). 

Apesar do conceito equívoco de “nova classe média”, como atesta Pochman (2012), 

houve também no vácuo do crescimento econômico um incremento quantitativo da força de 

trabalho nacional relacionada com as metamorfoses que ditam a relativa mobilidade social em 

andamento no Brasil, após a subida ao poder do novo bloco hegemônico. 

Essa importante alteração na relação entre rendas do trabalho e da propriedade 

durante a primeira década de 2000 encontra-se diretamente influenciada pelo 

impacto na estrutura produtiva provocada pelo retorno do crescimento 

econômico, após quase duas décadas de regressão neoliberal. O 

fortalecimento do mercado de trabalho resultou fundamentalmente na 

expansão do setor de serviços, o que significou a difusão de nove em cada 

grupo de dez novas ocupações com remuneração de até 1,5 salário mínimo 

mensal. Juntamente com as políticas de apoio às rendas na base da pirâmide 

social brasileira, como elevação do valor real do salário mínimo e 

massificação da transferência de renda, houve o fortalecimento das classes 

populares assentadas no trabalho. (POCHMAN, 2012, p.10). 

No campo social, os incrementos keynesianos associados às políticas sociais de 

transferência de renda, a exemplo do Programa Bolsa Família, que atinge cerca de 45 milhões 

de pessoas no Brasil, desencadearam um novo ciclo de acumulação do capital estimulado pelo 

consumo das classes populares e assentaram as bases para a retomada da temática da agenda de 

um novo desenvolvimentismo.  

O novo desenvolvimentismo estaria assentado no crescimento econômico superior em 

relação ao período das duas décadas anteriores, principalmente devido aos aportes 

qualitativamente superiores do Estado brasileiro aos investimentos do capital, através de linhas 

de créditos e estímulos fiscais, destacando-se aqueles relacionados à infraestrutura, combinado 

com políticas de redistribuição de renda e a inserção de setores populares ao mercado capitalista 

de bens de consumo. 

Dados do IBGE nos indicam, por exemplo, que entre os anos 1995 e 2002 a variação do 

PIB foi de 14,89% e entre os anos 2002 e 2009 foi de 26,2%. A relação PIB per capita também 

cresceu nos anos do governo Lula, como demonstra a Tabela 3: 
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Tabela 3 - Produto Interno Bruto per capita em R$ – 2004 a 2011 

 

ANO PIB per capita R$* 

1995 4.441,49 

1996 5.231,53 

1997 5.734,20 

1998 5.890,31 

1999 6.310,98 

2000 6.886,28 

2001 7.491,81 

2002 8.382,24 

2003 9.510,66 

2004 10.720,25 

2005 11.709,03 

2006 12.769,08 

2007 14.183,11 

2008 15.991,55 

2009 16.917,66 

2010 19.508,59 

2011 21.252,41 

Fonte: IBGE. Elaboração do autor. *Em valores nominais 

 

A agenda clássica do desenvolvimento nacional havia sido secundarizada no cenário 

político desde a instalação do Regime de 64 voltou a ser resposta na estratégia do novo bloco 

de poder de hegemônico. Por seu turno é uma das principais resultantes e expressão da luta de 

classes e dos sujeitos coletivos e políticos do período histórico contemporâneo pós-Ditadura. 

Recuperemos brevemente o significado da crise do regime militar e da ascensão do movimento 

sindical e popular ainda nos anos 1980. 

O debate anterior, no cenário da Guerra Fria, e a disputa de rumos para o modelo de 

desenvolvimento nacional que emergiram, nas décadas de 50 e 60, foram resolvidos com o 

Golpe de Abril cujo projeto, capitaneado pelo regime autocrático, dirimiu de forma ditatorial o 

dissenso sócio-político então existente em amplas parcelas da sociedade brasileira e no 

continente latino americano. 
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A disputa de rumos sobre o desenvolvimento daquelas décadas foi também expressão 

nacional da conjuntura de conflitos internacionais, no âmbito da Guerra Fria, acirrada na 

América Latina, principalmente após a Revolução Cubana de 1959.  

Apenas a título de recuperação contextual das resultantes do regime pós-64, podemos 

destacar, a propósito daqueles precedentes, o que Paulo Netto afirmou diante do significado do 

Golpe Militar no Brasil como uma contrarrevolução preventiva nos marcos de um contexto 

internacional: 

Os resultados gerais da contra-revolução preventiva, onde triunfou, 

mostraram-se nítidos a partir da segunda metade da década de sessenta: a 

afirmação de um padrão de desenvolvimento econômico associado 

subalternamente aos interesses imperialistas, com uma nova integração, mais 

dependente, ao sistema capitalista; a articulação de estruturas políticas 

garantidoras da exclusão de protagonistas comprometidos com projetos 

nacional-populares e democráticos [...] O desfecho de abril foi a solução 

política que a força impôs: a força bateu o campo da democracia, 

estabelecendo um pacto contra-revolucionário e inaugurando o que Florestan 

Fernandes qualificou como “um padrão compósito e articulado de dominação 

burguesa”. Seu significado imediatamente político e econômico foi óbvio: 

expressou a derrota das forças democráticas, nacionais e populares; todavia, o 

seu significado histórico-social era de maior fôlego: o que o golpe derrotou 

foi uma alternativa de desenvolvimento econômico-social e político que era 

virtualmente a reversão do já mencionado fio condutor da formação social 

brasileira. (PAULO NETTO, 1991, p.). 

No período pós-64, o tema do desenvolvimento ficou obscurecido em relação às 

respostas que o renascente e frágil regime democrático teve que oferecer à ascensão da oposição 

eleitoral de massas, capitaneada pelo PMDB, e pelo ressurgente movimento operário e popular, 

com suas organizações sindicais e partidárias que surgiram e se fortaleceram neste período, 

principalmente a CUT e o PT.  

Diante da crise do regime militar que foi desencadeada pela confluência do colapso do 

“milagre econômico”, a ascensão do movimento operário e das diversas forças políticas 

opositoras - cujo ápice foi a mobilização social das Diretas Já, em 1984 - a transição gradual e 

segura foi marcada por instabilidades econômicas e políticas, somente sendo completada com 

a Constituinte de 1986-88 e a eleição presidencial de 1989.  

Os diversos altos e baixos da transição ao regime democrático, a exemplo do 

questionado Colégio Eleitoral, da morte de Tancredo Neves, das crises econômicas e dos 

enfrentamentos sociais e grevistas do período do governo de Sarney dificultaram a construção 

de uma hegemonia social e política nos anos 80 das classes dominantes brasileiras.  
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Perante a primeira fase da redemocratização, alguns analistas definem a década de 80, 

no Brasil, como a “década perdida” (MALLMANN, 2008), baseando-se em balanços 

exclusivamente economicistas, comparados ao “milagre econômico” da ditadura, analisando-

se apenas as taxas de crescimento, desemprego, poder de consumo e investimentos privados, 

sem considerar que as liberdades políticas da sociedade civil, o direito de livre associação e de 

manifestação que foram reconquistados, e diversos direitos sociais incluídos na nova Carta 

Magna. 

Nos anos 90, com os governos Collor, Itamar, FHC e o fortalecimento do neoliberalismo 

no plano internacional, a agenda nacional foi ditada principalmente pelos embates entre as 

reformas liberalizantes do Estado e os diversos matizes de resistências a tal projeto. O 

neoliberalismo, sob o signo do Consenso de Washington, predominou como a pauta da gestão 

pública, tendo inclusive o apoio eleitoral popular, que se materializou na reeleição de Fernando 

Henrique, em 1998. Alves (2014) sintetiza bem os objetivos alcançados pela agenda neoliberal 

dos anos 1990: 

A década de 1990 foi uma década de reformas estruturais na economia 

brasileira, ocorrendo naquela época, imensa recomposição patrimonial da 

riqueza nacional, basicamente movida por transferências gigantescas de 

riqueza – privatizações, aquisições ou fusões criaram uma nova (e poderosa) 

burguesia no país, beneficiada pela gigantesca transferência do patrimônio e 

da propriedade no Brasil para a qual o regime política não teve resistência. Na 

década de 1990, cerca de 30% do PIB brasileiro mudou de mãos. Foi um 

verdadeiro terremoto histórico que significou a ruptura com o modelo de 

desenvolvimento que se desenhou no País a partir dos anos 30 do século XX 

no qual o Estado jogou um papel decisivo (modelo nacional-

desenvolvimentista). [...] A agenda neoliberal do governo Fernando Henrique 

Cardoso se orientou pelo trinômio: abertura econômica, privatizações e 

desregulamentação do Estado. É claro que o governo FHC criou as agências 

reguladoras, mas elas tornaram-se meros simulacro de regulação, tendo em 

vista que têm muito pouco capacidade para impor critérios e regras públicas a 

um sistema de competição pesado que ocorre hoje em escala internacional. No 

padrão de desenvolvimento do capitalismo neoliberal, o Estado deixou de ser 

o principal indutor da economia e delegou esse papel para o mercado. 

(ALVES, 2014, p. 130). 

As resistências sindicais e dos movimentos sociais ao neoliberalismo daquele período, 

além de não terem sido suficientes para derrotar o projeto tucano, em grande parte, foram 

assimiladas pelo mesmo, devido à ampla reversão ideológica mundial agravada pela queda do 

chamado “socialismo real” do Leste Europeu, que questionou e confundiu os projetos 

orientados para uma transformação societária anticapitalista. (HERNANDEZ, 2009). 
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Sobre o contexto da queda do socialismo real, no Leste Europeu, Paulino, ao tratar do 

balanço da crise do socialismo, no final do Século XX, enfatiza: 

Apesar das inegáveis conquistas das revoluções do século passado, regimes 

políticos ditatoriais ao estilo soviético forneceram um argumento poderoso ao 

capital. No imaginário humano coletivo saído do século XX, pelo menos para 

as massas mais educadas dos países centrais e para as classes médias em 

formação nos países em desenvolvimento – para quem esta questão tem 

alguma importância – enquanto o capitalismo ficou associado a uma 

sociedade geradora de desigualdade social, mas com algum grau mínimo de 

liberdade política, o socialismo foi identificado com sociedades onde se 

buscava uma maior igualdade social, mas onde as liberdades básicas da 

população foram suprimidas. (PAULINO, 2008, p. 311).  

Retomando nosso contexto, neste marco, em 2002, ocorre a eleição de Lula da Silva 

como direção e principal liderança política do novo bloco de poder hegemônico, constituindo - 

apesar da ausência das transformações sociais esperadas - uma inversão de rumos à agenda 

neoliberal da gestão do Estado do governo anterior. Determinando uma nova hegemonia na 

sociedade brasileira de um novo bloco de poder, que se alojou no poder central, com suas 

alianças políticas regionais e parlamentares, produzindo um ciclo de crescimento social-liberal 

antirecessivo, dinamizando a economia nacional e desencadeando mudanças catalisadoras em 

amplos segmentos sociais e econômicos.  

O acúmulo de enfrentamentos sociais e políticos, no seio de amplos setores da sociedade 

brasileira, durante os vinte anos do período pós-Ditadura, forjaram as bases históricas e 

geracionais da vitória eleitoral para constituição do novo bloco poder hegemônico, vinte anos 

depois. 

Lembremo-nos da precisão da categoria teórica, “bloco de poder hegemônico”, 

formulada pela tradição gramsciana, destacada por Gonçalves e Filgueiras, os quais nos 

indicam: 

O bloco de poder dominante na sociedade é composto, em cada conjuntura, 

por distintas classes e/ou frações de classes, assumindo uma delas a posição 

de liderança e hegemonia. A liderança decorre da capacidade de unificar e 

dirigir, política e ideologicamente, as demais classes e/ou frações de classes a 

partir de seus interesses específicos, reconhecidos como parte dos interesses 

gerais do conjunto do bloco. [...] Na formulação gramsciana, a classe ou fração 

de classe hegemônica é aquela que exerce a função mais estratégica e decisiva 

no modo de acumulação em determinado período histórico. (GONÇALVES; 

FILGUEIRAS, 2007, p. 176). 

O novo bloco de poder vitorioso possui a liderança e a direção do Partido dos 

Trabalhadores e de Lula, que se instalou no principal posto do poder do Estado brasileiro, desde 
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2003. Possui características distintas do bloco de poder do período neoliberal, liderado pelo 

PSDB, por suas origens sociais, relações orgânicas com o movimento operário e popular, e 

devido às expectativas políticas de transformações mais profundas geradas nas classes 

subalternas, em seu conjunto.  

O bloco de forças políticas e sociais dirigido pelo ex-Presidente da República, Fernando 

Henrique Cardoso, foi composto principalmente pelo PSDB, partido com base eleitoral 

principal na Região Sudeste e sustentação principal nas classes médias e burguesias paulistanas, 

aliado a um dos partidos historicamente conservador, herdeiro das forças políticas da ditadura 

militar que se relocalizaram durante a transição democrática, o PFL (o atualmente decadente e 

esvaziado Democratas), e pelas oligarquias regionais, em aliança com a legenda tucana, que 

incorporou o discurso e a gestão da reforma do Estado, com referências no neoliberalismo, ou 

seja, tratava-se de um bloco neoliberal-oligárquico.  

Sobre o significado do governo FHC, Oliveira sintetiza bem o que representou o período 

do bloco de poder neoliberal-oligárquico, liderado pelo Presidente do Brasil que anteriormente 

havia ficado conhecido como o sociólogo da Dependência: 

O período de Fernando Henrique Cardoso aprofundou, num grau insuspeitado, 

o desmanche iniciado. Privatização total das empresas estatais, deslocando o 

campo de forças no interior da própria burguesia, desmontando o tripé campo 

de forças empresas estatais - empresas privadas nacionais - empresas 

multinacionais, que deslizou para a predominância da última nos principais 

eixos da acumulação de capital, extrovertendo o centro de decisões e tornando 

irrelevante um conjunto de associações públicas construídas em torno das 

empresas estatais, como o sindicato dos petroleiros e a associação de 

engenheiros da Petrobrás, por exemplo [...] (OLIVEIRA, 2007, p. 31). 

O novo bloco de poder hegemônico expressa-se na superestrutura da sociedade civil em 

diversas esferas mas tem seu comando político nas origens da conformação pelos partidos 

tradicionalmente vinculados à classe trabalhadora (PT e PCdoB), partidos de origem populista 

(PDT e PSB), além do apoio e participação direta das principais organizações operárias e 

populares (CUT, UNE, MST, CONTAG, movimentos populares locais, sindicatos, etc).  

Em 2002, a aliança política-eleitoral e social para a formação da chapa para presidente 

que representaria o futuro bloco de poder hegemônico se alarga para além das fronteiras dos 

setores subalternos, sendo constituída pela maioria dos movimentos sociais do campo e da 

cidade, em aliança com setores sociais e organizações vinculadas ao empresariado nacional e 

às conservadoras igrejas pentecostais e também aos setores das oligarquias regionais. Destaque-

se que o maior símbolo da ampliação da aliança de classes, na condição de candidato à vice-
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presidente na chapa de Lula, foi a representação dada ao capital pelo Partido Liberal-PL do 

empresário do ramo têxtil, José Alencar, que também tinha trânsito e apoio de setores do 

pentecostalismo.  

No campo eleitoral, as origens do novo bloco também nos remetem às reações ao projeto 

neoliberal dos anos noventa que surgiram no vácuo das lutas sociais. Mas, apesar de distância 

de 20 anos, há um elo histórico na constituição dos sujeitos políticos nascentes do pós-Ditadura 

com a formação do novo bloco de poder dos anos 2000.  

As grandes mobilizações operárias do final dos anos 70, associadas à conjuntura de lutas 

da sociedade civil contra a ditadura, com destaque para a região do ABCD paulista (Santo 

André, São Bernardo, São Caetano e Diadema), se destacaram num movimento nacional de 

oposições sindicais à estrutura oficialista do sindicalismo, conhecido como o Novo 

Sindicalismo, que se tornou a base para a fundação da Central Única dos Trabalhadores.  

As relações de trabalho, naquele contexto, estavam permeadas pela conjuntura de lutas 

políticas. No setor metalúrgico, por exemplo, o contexto político e o papel do movimento 

sindical, ressaltado por uma pesquisa de Marlova (2005), onde a mesma faz uma importante 

síntese daquele período, no ambiente do trabalho, quando se encontram as lutas que ocorriam 

no espaço fabril e a resistência político-sindical ao regime militar: 

A articulação das lutas pela organização sindical possibilitará a eclosão do 

movimento grevista no ABC a partir de 1978, balizadas por toda a conjuntura 

política e econômica que colocou aos trabalhadores as condições para a sua 

ação coletiva [...] Essa articulação dos conflitos existentes no âmbito 

considerado privado com a política na esfera pública também é ressaltada nos 

trabalhos de Rodrigues [...] ao tratar da greve de 1980, quando, ao paralisarem 

durante 40 dias, os trabalhadores contaram com o apoio de movimentos 

sociais através do Comitê de Solidariedade à Greve. Segundo o autor, os 

episódios vividos naquela greve levaram os trabalhadores a perceberem que 

há, normalmente, uma dimensão mais ampla da política que não se resume 

tão-somente à contradição capital/trabalho dentro dos muros da fábrica [...] 

(MARLOVA, 2005, p. 54-70). 

Nas duas décadas seguintes, a CUT viria se transformar na maior central sindical da 

América Latina, com mais de 3 mil sindicatos filiados. Giannoti detalha bem o clima político 

do movimento sindical no país, que serviu de base para a fundação da Central Única dos 

Trabalhadores: 

As centenas de greves dos anos 1978, 1979 e 1980 mostraram para a classe 

trabalhadora a necessidade de união. Assim, a ideia de uma Central Única de 

Trabalhadores, que reunisse todos em uma mesma luta, torna-se o foco das 

lutas dos trabalhadores. O raciocínio era simples: “isolados, os patrões nos 

vencem sempre; unidos, sermos fortes e venceremos.” [...] Dessa maneira, no 
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começo da década de 80, o momento estava maduro para a organização de 

uma central. Vários sindicalistas incentivavam a realização de um grande 

encontro: a Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras (Conclat) [...] A 

criação do Partido dos Trabalhadores (PT), em janeiro de 1980, foi um fator 

decisivo na consolidação desse bloco sindicalista e do afastamento daqueles 

que não concordavam com essa opção partidária. Neste ano, uma série de 

encontros para a articulação dos sindicatos termina por consolidar um grande 

desencontro, ou seja, uma divisão em dois campos, com políticas opostas. 

Nascem, assim, os dois blocos do movimento sindical que, anos depois, criam 

as centrais sindicais. (GIANNOTI, 2007, p. 241). 

A CUT, no entanto, a apesar da sua grande representatividade conquistada nos anos 80, 

na década seguinte, pelo impacto que sofreu em suas bases do setor privado, com a restruturação 

produtiva das empresas, e também pelo conteúdo de sua resposta política diante destas, bem 

como perante às reformas do Estado, iniciadas pelo Governo Collor - além de ter que competir 

com o surgimento de uma nova central sindical, a Força Sindical, representante mais 

consequente do sindicalismo liberal-corporativo de resultados – cumpriu, em se tratando de 

estratégia política emancipatória, um papel mais defensivo-colaboracionista do que de 

resistência global à onda neoliberal.  

A origem da Força Sindical se localiza justamente na década de 1990 onde há ascensão 

do neoliberalismo como referenciais teórico-políticos num contexto internacional de crise dos 

referenciais socialistas e de ofensiva ideológica do capital.  

No Brasil, Luiz Antônio de Medeiros, ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Paulo, localizou-se bem no campo desta ofensiva ideológica, com o respaldo do 

empresariado e do governo Collor de Melo, ascendeu no cenário sindical e depois político, 

propagandeando a ideia de que patrões e empregados não são inimigos, pois necessitariam um 

do outro, como bem enfatiza no livro “Um Projeto para o Brasil”: 

A modernização e o desenvolvimento do país requerem uma profunda 

mudança de mentalidades para a superação das dificuldades que ainda nos 

prendem ao passado. É preciso vencer o corporativismo, o populismo e o 

fisiologismo, a ganância imediatista, a perniciosa promiscuidade entre a 

burocracia pública e os interesses privados, na qual germina a corrupção. [...] 

Essa mudança de mentalidade – que implica numa verdadeira revolução moral 

e cultural – envolve também o abandono da política de confronto sistemático 

entre capital e trabalho, a implementação de nova forma de gestão e o 

desmonte de todo o arcabouço jurídico-legal de proteção aos privilégios, aos 

cartórios e à ineficiência produtiva. (FORÇA SINDICAL, 1993, p.40). 

Destaque-se que, nos anos 1990 - mesmo com a inflexão político-ideológica, no aspecto 

das mobilizações sociais e sindicais, a CUT e o PT – considerando a existência das divergências 
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internas das suas correntes3 e direções regionais, municipais e setoriais distintas – estiveram 

presentes na organização, no financiamento e na liderança das principais lutas sociais.  

Lembremos também o papel protagonista relevante, muitas vezes aglutinador do 

conjunto dos movimentos sociais e da esquerda, que cumpriu o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra - MST, em suas lutas pela reforma agrária, justiça social no campo e contra 

o neoliberalismo, a exemplo do que foi a luta contra a implementação da Área de Livre 

Comércio das Américas, onde o MST foi o principal protagonista. 

Eleitoralmente, diante dos crescentes indicadores sociais negativos em relação às classes 

subalternas e do desgaste do bloco neoliberal-oligárquico, observamos que, após um lento 

crescimento de conquistas de governos locais, estaduais e de bancadas de parlamentares, 

municipais, estaduais e no Congresso Nacional, ocorrida nos anos 80 e 90, o PT logrou a vitória 

das eleições para o poder central do Estado brasileiro, com Lula à frente de uma ampla 

coligação, no ano de 2002, após concorrer 4 vezes à Presidência da República.  

Tal vitória, porém, já veio acompanhada de um profundo “transformismo” político e 

ideológico, pois as alianças político-sociais que Lula e o PT realizaram para chegar ao poder, 

se alargaram tanto que, em 2002, não havia tanta diferenciação de conteúdo programa 

estratégico no trato do capitalismo nacional, em relação ao bloco neoliberal-oligárquico do 

período anterior, liderado por Fernando Henrique Cardoso.  Tanto é assim que as principais 

lideranças dos blocos, bem como os principais partidos, PT e PSDB, ainda na última campanha 

eleitoral de 2014, reivindicam o Plano Real criado por Fernando Henrique Cardoso, como 

essencial para o atual modelo de desenvolvimento nacional, tratando-o como uma conquista do 

conjunto da nação.  

Singer (2012) vai destacar um outro aspecto decisivo diante da evolução eleitoral do PT 

para compreensão do modus operandi dos governos Lula e Dilma em suas relações com o 

capital, as oligarquias e suas históricas bases vinculadas aos movimentos dos trabalhadores que 

é o desenvolvimento do fenômeno do “lulismo” como corrente política-ideológica que vai 

substituindo o embate entre as classes no cenário das eleições nacionais, após 1989, para o 

embate entre “ricos x pobres” que tudo indica ter se intensificado em sua aparência, nas eleições 

de 2014: 

                                                           
3 Na crise do governo Collor, em 1992, houve um intenso debate no âmbito da CUT, do PT e da UNE, sobre o 

Movimento Fora Collor. As direções majoritárias do PT e da CUT, na época, estavam contra este movimento com 

este caráter e defenderam apenas um movimento pelo impeachment de Collor, enquanto que a esquerda da CUT 

e do PT defenderam Eleições Gerais Já. 
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[...] penso que no Lulismo a polarização se dá entre ricos e pobres, e não entre 

esquerda e direita. Por isso, a divisão lulista tem uma poderosa repercussão 

regional, e o Nordeste, que é mais pobre, concentra o voto lulista. Daí, 

igualmente, termos maioria tucana de São Paulo para o Sul, e petista do Rio 

de Janeiro para o Norte. Isso significa que o Lulismo dilui a polarização 

esquerda/direita porque busca equilibrar as classes fundamentais e esvazia as 

posições que pretendem representá-las na esfera política. Desse ângulo, as 

análises que falam em despolarização e despolitização têm um momento de 

verdade, isto é, descrevem parcialmente o processo. Acontece que o Lulismo 

separa os eleitores de baixa renda das camadas médias, tornando os dois 

principais partidos do país – PT e PSDB – representativos desses polos sociais. 

Assim, mesmo que obrigados a ficarem programaticamente próximos em 

função do realinhamento, PT e PSDB são as expressões de uma polarização 

social talvez até mais intensa do que a dramatizada por PTB e UDN nos anos 

1950. A diferença está em que os partidos de agora evitam a radicalização 

política da polarização social. (SINGER, 2012, p. 35). 

Oliveira também forneceu uma importante contribuição sobre a ascensão do novo bloco 

de poder, com o conceito de “hegemonia às avessas”, fazendo um paralelo com a eleição de 

Nelson Mandela, na África do Sul e a derrota do apartheid: 

[...] Talvez estejamos assistindo à construção de uma “hegemonia às avessas” 

típica da era da globalização... A longa “era da invenção” forneceu a direção 

moral da sociedade brasileira na resistência à ditadura e alçou a questão da 

pobreza e da desigualdade ao primeiro plano da política. Chegando ao poder, 

o PT e Lula criaram o Bolsa Família, que é uma espécie de derrota do 

apartheid... ao elegermos Lula, parecia ter sido borrado para sempre o 

preconceito de classe e destruídas as barreiras da desigualdade. Ao elevar-se 

à condição de condottiere e de mito... Lula despolitiza a questão da pobreza e 

da desigualdade. Ele as transforma em problema de administração, derrota o 

suposto representante das burguesias – o PSDB... e funcionaliza a pobreza. 

Esta, assim, poderia ser trabalhada no capitalismo contemporâneo como uma 

questão administrativa [...] Parece que os dominados dominam, pois fornecem 

a “direção moral” e, fisicamente até, estão à testa de organizações do Estado, 

de modo direto ou indireto, e das grandes empresas estatais. [...] Parece que 

eles comandam a política, pois dispõem de poderosas bancadas na Câmara dos 

Deputados e no Senado. Parece que a economia está finalmente estabilizada, 

que se dispõe de uma sólida moeda e que tal façanha se deveu à política 

governamental, principalmente no primeiro mandato de Lula... O conjunto de 

aparências esconde outra coisa... O consentimento sempre foi o produto de um 

conflito de classes em que os dominantes, ao elaborarem sua ideologia, que se 

converte na ideologia dominante, trabalha a construção das classes dominadas 

a sua imagem e semelhança... Estamos em face de uma nova dominação: os 

dominados realizam a “revolução moral” – derrota do apartheid na África do 

Sul e eleição de Lula e Bolsa Família no Brasil – que se transforma, e se 

deforma, em capitulação ante a exploração desenfreada (OLIVEIRA, 2010, p. 

25). 

 

Outro aspecto é relevante para compreender o ciclo neodesenvolvimentista. Após a 

vitória de Lula e do PT, em 2002, e o desencadeamento de uma etapa de desenvolvimento, 
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identificamos a consolidação de um novo ciclo, um terceiro do período pós-Ditadura, na relação 

entre Estado e movimento sindical, perpassando a geração e os principais atores que surgiram 

e dirigiram o movimento operário, após a queda do Regime de 64. Tal padrão de relação como 

o movimento sindical é o que vai permitir, no setor da construção civil a instalação dos fóruns 

setoriais, a exemplo do Fórum Nacional do Trabalho, o Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social, o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na 

Cana de Açúcar, bem como a Mesa Nacional da Construção Civil.  

O primeiro ciclo, no âmbito da redemocratização, foi o de fundação, ascensão, 

institucionalização e fortalecimento do movimento sindical, que se projeta na criação das 

principais organizações e destacadas lideranças; o segundo ciclo, no período neoliberal dos anos 

90, foi de resistência, assimilação e transformismo; e, o terceiro ciclo, um modelo do 

movimento sindical mediado pela relação entre a ascensão do novo bloco de poder, dirigido 

pelo PT, através do Estado, na presente etapa de desenvolvimento impulsionada pelo poder 

público sob a direção do novo bloco hegemônico.  

Podemos afirmar que os três ciclos do movimento sindical se deparam, cada um com 

suas particularidades, diante de conjunturas distintas de aproximadamente uma década cada, 

nas relações de trabalho prevalecentes à política do capital para os processos produtivos e de 

gerenciamento das empresas, bem como à política mais global para gestão do Estado.  

Na primeira década (1978-1989), temos ainda os resquícios do modelo nacional-

desenvolvimentista que havia sido solapado pelo regime militar. Na segunda década (1990-

2002), prevalece a ofensiva da restruturação produtiva e do neoliberalismo nas reformas do 

Estado. E por fim, a etapa inaugurada com a eleição do novo bloco de poder, a partir de 2002, 

onde a marca central da nova hegemonia pauta-se pelo choque de capitalismo no estímulo ao 

consumo, bem como na busca do consenso entre capital e trabalho, através do governo, em 

relação à maioria do movimento sindical. 

No contexto de uma escala histórica mais ampla, temos a globalização e a crise 

internacional do capitalismo, seguidas pelas as ações coletivas e a busca ainda incipiente de 

novas organizações do referido movimento de resistência que enfrenta inclusive as diretrizes 

político-jurídicas do Estado de criminalização dos movimentos sociais.  

É certo, como indica Boito Jr., que os sindicatos no Brasil já faziam antes, parte de uma 

estrutura mais umbilical de subordinação do Estado: 

Essa estrutura compreende um conjunto de relações – parte delas consagrada 

em lei – que envolvem burocratas do Estado, sindicalistas e trabalhadores, 
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relações essas que se materializam em aparelhos, dotados de recursos 

humanos e materiais, como os sindicatos oficiais, as Federações e 

Confederações sindicais e a Justiça do Trabalho. [...] O aparelho sindical é um 

ramo, e um ramo subalterno, do aparelho burocrático do Estado. Não é correto 

afirmar que o sindicato no Brasil, é subordinado ao Estado, já que o aparelho 

sindical é parte do Estado. O que se deve dizer é que, enquanto ramo 

subalterno do aparelho de Estado, o sindicato oficial está subordinado à cúpula 

da burocracia estatal. (BOITO JÚNIOR, 1991, p. 25-26). 

No entanto, o novo sindicalismo desenvolveu um movimento sindical relativamente 

autônomo em relação ao Estado e fortaleceu eleitoralmente o seu principal braço político: o PT. 

Mas o novo bloco hegemônico de poder opera um modelo de movimento sindical - hoje 

predominante no Brasil – que se relaciona com a emergência do neodesenvolvimentismo, pois 

a intervenção do Estado em relação ao movimento sindical está assentada em concessões 

mínimas, a exemplo da valorização real do salário mínimo (ver Tabela 4) , negociadas com a 

cúpula sindical que se refletem no conjunto na classe trabalhadora organizada - relação esta que 

não existia no perfil da gestão do bloco de poder anterior.  

 

Tabela 4 - Valorização do salário mínimo nacional  

Período Salário 

Mínimo R$ 

Reajuste 

nominal % 

INPC 

% 

Aumento real 

% 

% 

Abril de 2002 

 

200,00 --- --- --- 

Abril de 2003 240,00   20,0    18,54      1,23  

 
Maio de 2004 260,00   8,33    7,06     1 ,19  

 
Maio de 2005 300,00   15,38    6,61      8,23  

 
Abril de 2006 350,00   16,67    3,21      13,04  

 
Abril de 2007 380,00   8,57    3,30      5,10  

 
Março de 2008 415,00   9,21    4,98      4,03  

 
Fevereiro de 

2009 

465,00    12,05    5,92      5,79  

 
Janeiro de 2010 510,00    9,68    3,45      6,02  

 
Janeiro de 2011 545,00    6,86    6,47      0,37  

 
Janeiro de 2012 622,00    14,13    6,08      7,59  

 
Janeiro de 2013 678,00    9,00    6,20      2,64  

 
Janeiro de 2014 

 

724,00    6,78    5,56      1,16 

ACUMULADO 

ACUMULADO 

 

--- 262,00 110,05 72,31 

Fonte: DIEESE. Edição do autor. 

A participação do Estado na economia e o favorecimento de setores estratégicos do 

capital possui, entre seus tentáculos de sustentação, a adesão, a partir de pactos setoriais e 



63 

 

 
 

cooptações aos projetos do Estado e do capital com a participação das direções e entidades do 

movimento sindical.  

No âmbito da construção civil, o rol do novo bloco de poder em sua relação com o 

capital, o Estado e movimento sindical do setor revela-se numa complementariedade, pois tem 

sido um dos setores do capital que mais vem se beneficiando do referido padrão de 

desenvolvimento com uma respectiva intervenção do Estado, por um lado, e por outro, vem 

gerando os conflitos sociais de maior relevância no cenário do movimento sindical brasileiro, 

reeditando a constituição e o protagonismo político do operário-massa de uma forma que há 

tempos não se presenciava no cenário brasileiro.  

Os conflitos que surgiram nas obras de Jirau e Santo Antônio, seguidas das de Belo 

Monte – obras que fazem parte de um megaprojeto energético para construção de hidrelétricas, 

incluído no PAC - impulsionaram o governo a constituir a Mesa Nacional da Construção, 

organismo de caráter tripartite com o objeto de instituir um pacto setorial, com adesão 

voluntária do capital e trabalho visando melhorar as condições de trabalho no setor, mas sem o 

caráter impositivo.  

Neste aspecto, a política que alimenta a reprodução das relações sociais estabelecidas 

que vem sendo questionadas pela luta de classes foram exacerbadas pelas condições de trabalho 

degradantes, submetidas a um regime de despotismo patronal. Através do Estado, a política do 

modelo neodesenvolvimentista significa também travas para que a força de trabalho em ações 

coletivas não atinja as bases da exploração e do projeto global associado ao Programa de 

Aceleração de Crescimento. Comparece igualmente neste campo, a disputa hegemônica o papel 

da ideologia do novo desenvolvimento como recurso estratégico da disputa política do novo 

bloco de poder. 

 

 

2.2 O neodesenvolvimentismo como expressão teórica e ideológica do transformismo 

   

Na arena das lutas de classes, entre as classes e frações de classes, apresenta-se como 

instrumento estratégico a luta teórica e ideológica. O projeto do bloco de poder em marcha para 

que se materialize enquanto alternativa aos opositores e ao conjunto da sociedade recorre à 

significação do novo desenvolvimento como único instrumental programático possível em 

função da relação de forças dada na sociedade. Dias (2006) recordava que no embate de projetos 
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hegemônicos comparecia com peso as ideologias em disputa, legitimadoras e 

retroalimentadoras das estratégias políticas: 

Pensarmos o embate hegemônico entre as ideologias que norteiam os campos 

da luta permite-nos perceber como se manifestam esses projetos classistas, as 

subjetividades que os sustentam e lhe dão sentido e direção, como esses dois 

grandes exércitos classistas se movem, se estruturam, estabelecem seus planos 

de guerra. Enfim, como suas direções se movem e buscam determinar o 

comportamento dos antagonistas. Isto significa como intervir na política, 

construir a nova sociabilidade (socialista) ou reforçar suas fortalezas e 

casamatas (capitalistas). [...] O campo da hegemonia é marcado pela análise 

da relação de forças. As crises econômicas por si só, não criam as condições 

de destruição ou de enfraquecimento de uma dada ordem. Mas podem “criar 

um terreno favorável à difusão de certos modos de pensar, de colocar e de 

resolver as questões que arrastam todo o ulterior desenvolvimento da vida 

estatal. Quando falamos nesse “terreno” estamos, claramente afirmando que a 

crise é a atualização das contradições da estrutura. É o famoso “terreno do 

ocasional” que, em absoluto, quer dizer aleatório, onde os antagonismos aí 

presentes se fazem conjuntura decisiva. (DIAS, 2006, p. 59- 63).  

Neste caminho, em um primeiro plano, trataremos de precisar a categoria de 

“desenvolvimento” e sua expressão ideológica e política vinculada atualmente ao projeto do 

novo bloco de poder, o desenvolvimentismo. Posteriormente, discutiremos o significado do 

desenvolvimentismo, como manifestação ideológica no contexto da acessão do novo bloco de 

poder no Brasil.  

O conceito de neodesenvolvimentismo é a chave para entender o presente ciclo 

econômico e político pelo qual vem passando o Brasil desde a ascensão do novo bloco de poder 

hegemônico, liderado por Lula e pelo Partido dos Trabalhadores, a partir de 2002.  

O novo bloco de poder hegemônico social-liberal, apesar de estrategicamente não se 

distinguir do bloco de poder anterior, liderado pelo PSDB e pelo ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso, possui relações e origens sócio-políticas diferenciadas com as classes 

subalternas que se expressam, em sua aparência, como se tivesse um projeto distinto para o 

país.  

Historicamente há uma disputa do significado do conceito de “desenvolvimento”. 

Considerando o modo de produção capitalista e, mais precisamente, na contemporaneidade há 

um debate sobre o significado do conceito de um novo desenvolvimentismo, já que nos 

deparamos num contexto de capitalismo globalizado, no cenário endógeno da subida dos 

representantes políticos do novo bloco hegemônico ao Planalto Central. 

No entanto, o próprio projeto desenvolvimentista clássico, reformador do capitalismo 

dependente, possuía conteúdo mais antiliberal e nacional do que o modo petista de governar o 
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Brasil.  Como vimos, Gonçalves, nesta linha de pensamento, propunha o conceito de Modelo 

Liberal Periférico-MLP, com seu padrão de acumulação iniciado nos anos 1990, tendo seu fio 

de continuidade até presente data, ou seja, o governo de Lula e Dilma seriam operadores do 

mesmo modelo inaugurado desde o governo do Presidente Fernando Collor. 

 A acepção de “desenvolvimento” se consolida, principalmente após a Segunda 

Guerra Mundial, como uma categoria central no campo da Economia Política e das Ciências 

Sociais. Trata-se de um instrumento para a compreensão da dinâmica global do processo de 

acumulação e reprodução ampliada do capital à escala internacional, mas como destacou Marx 

tratando do método da Economia Política, precisamos desvendar o solo histórico no qual se 

assenta as relações sociais: 

Ao estudarmos um determinado país do ponto de vista da sua economia 

política, começamos por analisar a sua população, a divisão desta em classes, 

a cidade, o campo, o mar, os diferentes ramos da produção, a exportação e a 

importação, a produção e o consumo anuais, os preços das mercadorias, etc. 

[...] Parece correto começar pelo real e o concreto, pelo que se supõe efetivo; 

por exemplo, na economia, partir da população, que constitui a base e o sujeito 

do ato social da produção no seu conjunto. Contudo, a um exame mais atento, 

tal revela-se falso. A população é uma abstração quando, por exemplo, 

deixamos de lado as classes de que se compõe. Por sua vez, estas classes serão 

uma palavra oca se ignorarmos os elementos em que se baseiam, por exemplo, 

o trabalho assalariado, o capital, etc. Estes últimos supõem a troca, a divisão 

do trabalho, os preços, etc. O capital, por exemplo, não é nada sem o trabalho 

assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem os preços, etc. (MARX,1978). 

Em um sentido genérico, diante da opinião pública do senso comum, desprovida de 

conteúdo crítico, sem submeter as análises econômicas e políticas aos interesses das classes 

sociais em luta, ninguém seria contrário a algum projeto de desenvolvimento de um país ou 

região. O que ocorre é o teor da essência a que se agrega o conceito de desenvolvimento.  

Aos liberais e ao neoliberalismo cabe a um determinado país abrir ao máximo suas 

fronteiras comerciais para o mundo, assinando tratados de livre comércio e privatizando suas 

empresas e recursos naturais, pois a regulação do mercado diante da possibilidade das vantagens 

comparativas - sejam elas assentadas numa economia agrário-exportadora ou industrializada - 

supostamente criaria as condições de desenvolvimento de uma nação, a partir de suas vocações 

mercadológicas no mercado internacional. Entretanto, no âmbito da teoria crítica marxiana, ao 

estudar o processo de reprodução ampliada do capital, Marx destacou: 

[...] Ao converter-se o capital-mercadoria em dinheiro, transforma-se também 

em dinheiro o produto excedente em que se corporifica a mais-valia. Essa 

mais-valia transformada em dinheiro, reconverte-a o capitalista em elementos 
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naturais adicionais de seu capital produtivo. No próximo ciclo da produção, o 

capital acrescentado fornece um produto acrescido. O que sucede com o 

capital individual aparece necessariamente na reprodução anual global, 

conforme verificamos, ao observar a reprodução simples: o depósito sucessivo 

em dinheiro que se entesoura, correspondente aos elementos fixos consumidos 

do capital individual, manifesta-se também na reprodução anual da sociedade. 

[...] Pode ocorrer também que seja necessário, durante muito tempo 

transformar mais-valia em dinheiro e entesourar esse dinheiro para que depois 

se torne possível materializar-se esse processo, haver acumulação efetiva, 

ampliar-se a produção. Estamos ainda supondo que, na realidade, já se tenha 

estabelecido antes produção em escala ampliada, pois, para ser possível 

converter o dinheiro (a mais valia entesourada em dinheiro) em elementos do 

capital produtivo, é mister que esses elementos existam no mercado como 

mercadorias vendáveis. (MARX, 2003, p. 543- 544).  

 A temática do desenvolvimento, por sua relevância, também se torna central para a 

apreensão, não somente da evolução das relações econômicas nacionais endógenas, mas do 

intercâmbio comercial entre as nações e seu sistema hierárquico. Portanto, tal temática tem sido 

objeto permanente de disputa de significados em face das correntes de pensamento econômicas 

e políticas. Cardoso (2010), como sociólogo, já havia dado uma excelente contribuição sobre o 

tema: 

Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, parecia que alguns países da América 

Latina estavam em condições de completar o processo de formação de seu 

setor industrial e de iniciar, ademais, transformações econômicas capazes de 

alcançar um desenvolvimento autossustentado. Com efeito, depois de 

reorganizar a produção e os mercados, alterados como consequência da crise 

de 1929, certas economias latino-americanas, que haviam acumulado divisas 

em quantidades apreciáveis e que haviam se beneficiado da defesa automática 

do mercado interno provocada pela guerra, pareciam achar-se em condições 

de completar o ciclo denominado de “substituição de importações” e iniciar, 

sobre uma base firme, a etapa de produção de bens de capital destinada a 

produzir a diferenciação dos sistemas produtivos [...] Em alguns países como 

o Brasil, os acontecimentos levavam a supor, principalmente nos anos 50, que 

não eram infundadas as esperanças nas possibilidades de um desenvolvimento 

autossuficiente e autônomo. (CARDOSO; FALLETO, 2010, p. 17-21). 

Igualmente, quando se trata de temas mais contemporâneos relacionados à questão 

ambiental, pois há cerca de duas décadas vem tomando evidência mundial o conceito de 

“desenvolvimento sustentável” tanto na imprensa comercial de uma maneira geral, como em 

correntes, partidos e personalidades políticas que agregaram ao seu discurso político em busca 

de compensações eleitorais, o tema da ecologia e do desenvolvimento sustentável, com seus 

mais variados matizes de interpretação. Como bem afirma Graça Silva: 
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[...] no debate sobre sustentabilidade também está presente uma visão que 

oferece uma crítica radical às relações entre sociedade e natureza [...] Alega 

que, ainda que mudanças na base técnica sejam fundamentais, nem economia 

ecológica nem a economia ambiental realizam uma crítica à economia de 

“livre mercado”. Desta forma, faz-se necessário reiterar a impossibilidade de 

se assegurar uma existência sustentável no planeta sob a ordem burguesa... 

Dado a marcada hegemonia que detém as teses defensoras da compatibilidade 

entre sustentabilidade e desenvolvimento capitalista, esta acaba por assumir 

uma forma de verdadeira ideologia, posto que se destina a assegurar as bases 

simbólicas e materiais da reprodução do sistema – cada vez mais destrutivo – 

a despeito da sustentabilidade que propala. (SILVA, 2010, p.177). 

O observa-se que o almejado desenvolvimento nos marcos da sociedade capitalista cujo 

espelho sempre foi o destino dos países centrais ou industrializados, com seus níveis de 

consumo e bem estar para setores expressivos da população, principalmente para as classes 

médias urbanas, também assume a forma ideológica, como nos lembram Mota, Amaral e 

Peruzzo: 

[...] A despeito da crise dos anos 1990, que se estende na primeira década dos 

anos 2000, ter colocado em xeque os longos 30 anos de destrutividade 

neoliberal, o que se parece evidente é que as reformas econômicas já se 

integraram à dinâmica dos países latino-americanos como um elemento 

irreversível. [...] Assim, tais governos trabalham no campo da governabilidade 

e da legitimação das escolhas menos deletérias às populações e de acordo com 

as programáticas que defenderam nas suas eleições. Para tal, precisavam 

intervir junto às classes subalternas no sentido de edificar uma reforma 

intelectual e moral, através da conformação de um amplo consenso de classes 

em torno da promessa do nacional-desenvolvimentismo. [...] (MOTA; 

AMARAL; PERUZZO, 2012, p. 167). 

Segundo a teoria crítica marxista, a análise do desenvolvimento da sociedade capitalista 

não pode prescindir da existência e portanto da interferência das lutas de classes e do sistema 

mundial de Estados, tomados como uma totalidade desigualmente combinada, onde há a 

relações hierárquicas de domínio entre os imperialismos e os países coloniais, bem como os 

países dependentes ou ainda as semicolônias. 

[...] é só o capital que cria a sociedade burguesa e a apropriação universal da 

natureza, bem como da própria conexão social pelos membros da sociedade. 

Daí a grande influência civilizadora do capital; sua produção de um nível de 

sociedade em comparação com o qual todos os anteriores aparecem somente 

como desenvolvimentos locais da humanidade e como idolatria da natureza. 

Só então a natureza torna-se puro objeto para o homem, pura coisa da 

utilidade; deixa de ser reconhecida como poder em si; e o próprio 

reconhecimento teórico das suas leis autônomas aparece unicamente com ardil 

para submetê-la às necessidades humanas, seja como objeto do consumo, seja 

como meio de produção. O capital, de acordo com suas tendências, move-se 

para além tanto das fronteiras e dos preconceitos nacionais quanto da 
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divinização da natureza, bem como da satisfação tradicional das necessidades 

correntes, complacentemente circunscrita a certos limites, e da reprodução do 

modo de vida anterior. O capital é destrutivo disso tudo e revoluciona 

constantemente, derruba todas as barreiras que impedem o desenvolvimento 

das forças produtivas, a ampliação das necessidades, a diversidade da 

produção e a exploração e a troca das forças naturais e espirituais. (MARX, 

2011, p. 334). 

Nesta compreensão, a busca pela quebra da relação de subjugação nacional, sob tal 

ótica, no âmbito do sistema capitalista internacional, desde a emergência do imperialismo, em 

fins do Século XIX e início do Século XX, sempre esteve posta como um dos objetos principais 

da estratégia política das classes subalternas, considerando a questão nacional, para os países e 

nações não-soberanas, neste rol, incluídos os países da América Latina.  

Os antagonismos internacionais do imperialismo são fundamentalmente os 

antagonismos das classes capitalistas nacionais rivais. Como na esfera 

internacional os interesses do capital são direta e rapidamente traduzidos em 

termos de política estatal, segue-se que tais antagonismos assumem a forma 

de conflitos entre Estados e, portanto, indiretamente, entre as nações como um 

todo. (SWEEZY, 1986, p. 235). 

Destaquemos, também neste aspecto, o posicionamento de Lenin4, um dos principais 

teóricos do marxismo da Internacional Comunista do início do Século XX, sobre a questão 

nacional, pois tal temática marcou grandes polêmicas nos círculos socialdemocratas e 

comunistas, desde os anos da segunda década do século passado: 

A abordagem abstrata do problema do nacionalismo em geral não serve para 

nada. É necessário distinguir entre o nacionalismo da nação opressora e o 

nacionalismo da nação oprimida, entre o nacionalismo da nação grande e o 

nacionalismo da nação pequena [...] O socialismo vitorioso deve 

necessariamente realizar a democracia plena, portanto, não só tem de colocar 

em prática a igualdade absoluta de direitos entre as nações, mas também 

realizar o direito das nações oprimidas à autodeterminação, ou seja, o direito 

à livre separação política. [...] Assim como é impossível um socialismo 

vitorioso que não realize a democracia plena, o proletariado não pode se 

preparar para a vitória sobre a burguesia sem travar uma luta revolucionária 

geral e consequente pela democracia. (LÊNIN). 

  

 Após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota dos nacionalismos imperialistas, 

xenófobos e nazifascistas, e diante da necessidade de reconstrução das economias centrais 

atingidas pela guerra, bem como para enfrentar o desencadeamento dos movimentos 

                                                           
4 Disponível em:< http://www.marxists.org/portugues/lenin/index.htm> 

http://www.marxists.org/portugues/lenin/index.htm
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revolucionários de libertação nacional das modernas colônias e semicolônias do imperialismo 

na África, Ásia e América Latina, emerge o desenvolvimentismo latino-americano, com seu 

principal celeiro teórico no âmbito da Comissão Econômica para América Latina e Caribe-

CEPAL cujo maior expoente foi à época, o argentino, Raul Prebisch. Revisitando-o podemos 

destacar: 

A industrialização da América Latina não é incompatível com o 

desenvolvimento eficaz da produção primária. Pelo contrário, uma das 

condições essenciais para que o desenvolvimento da indústria possa ir 

cumprindo o objetivo social de elevar o padrão de vida é que se disponha dos 

melhores equipamentos em termos de maquinaria e instrumentos, e que se 

aproveite prontamente o progresso da técnica em sua renovação sistemática. 

A mecanização da agricultura implica a mesma exigência. Necessitamos de 

uma importação considerável de bens de capital e também precisamos 

exportar produtos primários para consegui-la. [...] Quanto mais ativo for o 

comércio exterior da América Latina, tanto maiores serão as possibilidades de 

aumentar a produtividade de seu trabalho, mediante uma intensa formação de 

capital. A solução não está em crescer à custa do comércio exterior, mas em 

saber extrair, de um comércio exterior cada vez maior, os elementos 

propulsores do desenvolvimento econômico. (PREBISCH, 2000, p. 73). 

 A questão central para o desenvolvimentismo cepalino foi questionar a visão liberal 

clássica que via o lugar da América Latina como eterna exportadora de produtos primários. A 

partir da industrialização substitutiva de importações e do crescimento econômico seria possível 

questionar a vocação histórica imposta pela lógica colonizadora a que foi submetida o 

continente, buscando alcançar os patamares de desenvolvimento dos países industrializados da 

Europa Ocidental e Estados Unidos.  Nesta monta, lembrando Furtado: 

[...] o subdesenvolvimento não constitui uma etapa necessária do processo de 

formação das economias capitalistas modernas. É, em si, um processo 

particular, resultante da penetração de empresas capitalistas modernas em 

estrutura arcaicas. O fenômeno do subdesenvolvimento apresenta-se sob 

formas várias e em diferentes estádios. O caso mais simples é o da 

coexistência de empresas estrangeiras, produtoras de uma mercadoria de 

exportação, com uma larga faixa de economia de subsistência, coexistência 

esta que pode perdurar, em equilíbrio estático, por longos períodos. O caso 

mais complexo – exemplo do qual nos oferece o estádio atual da economia 

brasileira – é aquele em que a economia apresenta três setores: um, 

principalmente de subsistência; outro, voltado sobretudo para a exportação, e 

o terceiro, como um núcleo industrial ligado ao mercado interno, 

suficientemente diversificado para produzir parte dos bens de capital de que 

necessita para seu próprio crescimento. (FURTADO, 2000, p. 261). 
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Por outro lado, o subdesenvolvimento do Brasil e demais nações vizinhas era visto como 

uma etapa anterior ao desenvolvimento industrializado, bastando apenas uma mudança do leme 

da política nacional para que o país trilhasse a rota do desenvolvimento.  

No campo da esquerda socialista, tal visão foi advogada e praticada até as últimas 

consequências na linha de construção da União Nacional com o empresariado supostamente 

progressista e a política da Frente Popular. Teoria adotada pelo Partido Comunista Brasileiro-

PCB, após o giro ultraesquedista desastroso de 1935 que resultou no levante militarista sem 

apoio no movimento de massas, resultando numa derrota desmoralizadora, seguida de uma forte 

repressão e do auto-golpe getulista de 1937.  

Bielschowsky destaca o papel do PCB no reforço do bloco desenvolvimentista quando 

conceitua tal corrente de “desenvolvimentista socialista”: 

Compreende os intelectuais e economistas que, de um modo geral, tinham 

algum tipo de vinculação com o Partido Comunista Brasileiro.  Os socialistas 

também eram, em certo sentido, “desenvolvimentistas”, porque defendiam a 

industrialização e a intervenção estatal. Eram também os mais radicais dentre 

os nacionalistas. Seu projeto básico não era, contudo, pura e simplesmente a 

industrialização, mas a transição para o socialismo. A industrialização 

correspondia, na visão dessa corrente, ao desenvolvimento das forças 

produtivas necessárias ao processo de transição para o socialismo. Todo 

pensamento socialista organiza-se em função dessa perspectiva e da tática das 

lutas “antifeudal” e “anti-imperialista”, que o PCB considerava lutas 

prioritárias. Essa perspectiva subordinava todo o pensamento econômico da 

corrente socialista, influindo não apenas sobre o conteúdo desse pensamento, 

mas também sobre a forma como o mesmo se expressava – com o que se 

acentuavam suas diferenças em relação ao desenvolvimentismo nacionalista. 

(BIELSCHOWSKY, 2000, p. 34). 

O desenvolvimentismo clássico no Brasil teve sua referência teórica e intelectual maior 

em Celso Furtado e sua implementação prática, ainda que de forma parcial, no Plano de Metas 

do Governo de Juscelino Kubitschek (1956 a 1961) cujo lema central de propaganda da gestão 

presidencial era “50 anos em 5”. Mas o próprio Furtado se antecipou na crítica à versão 

desenvolvimentista meramente etapista: 

Na medida em que a própria História tratou de pôr à prova suas concepções 

anteriores ao golpe de 1964, de que o Brasil já se encontrava na trilha certa 

para chegar a ser uma nação industrial moderna, Furtado aprofunda sua crítica 

à própria industrialização substitutiva e explicita os nexos de mútua 

determinação entre persistência do subdesenvolvimento e dependência 

externa. Procurando identificar o sentido e o horizonte de possibilidades de 

nosso processo de industrialização, Furtado tenta apreender a especificidade 

do subdesenvolvimento, não apenas em suas estruturas particulares, mas em 

suas relações com o sistema capitalista mundial e, sobretudo, com as 
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economias centrais... Denunciando o mimetismo de nossas elites e sua ligação 

umbilical com os anacronismos sociais e o capital financeiro internacional, 

assim como a precariedade da sociedade e economia dependente enquanto elo 

fraco de um sistema capitalista mundial em crise, o pensamento de Celso 

Furtado guarda plena atualidade. (HADLER, 2012, p. 28). 

Desta forma, predominantemente, a categoria de desenvolvimento surge associada ao 

crescimento econômico acompanhado da melhoria do padrão de vida de parcelas significativas 

da população somadas às alterações relativas na economia dos países não-desenvolvidos em 

relação ao seu rol no mercado internacional.  

Nesta perspectiva, o conceito predominante também de subdesenvolvimento esteve 

associado à possibilidade de que o país subdesenvolvido poderia alcançar o desenvolvimento 

com a adoção de políticas industrialistas, associadas ao fortalecimento do mercado interno para 

trilhar o caminho dos países desenvolvidos. 

Furtado, associado com o pensamento crítico ao desenvolvimentismo etapista, como foi 

bem resgatado em Hadler (2012), não advogava teses de rupturas revolucionárias visando 

alcançar as demandas de libertação nacional do Brasil, mas já nos anos 1960, propunha 

reformas estruturais sem as quais seria impossível o país alcançar os patamares de 

desenvolvimento dos países dominantes, entre os quais está um tema central e pendente de 

reforma até os dias atuais que é o da reforma agrária soberana para combater a predominância 

do latifúndio e sua sociedade arcaica do campo, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste.  

Também na relação umbilical entre subdesenvolvimento e dependência, pois na visão 

de Furtado não seria possível alcançar o desenvolvimento sem se defrontar com o problema da 

dependência em relação aos países centrais, considerando inclusive não somente o Brasil, mas 

a América Latina como um todo. 

[...] desenvolvimento e subdesenvolvimento manifestam-se, como aspectos de 

um mesmo processo histórico, concretamente, na estrutura centro-periferia. A 

constituição do sistema capitalista mundial assume a forma de uma cisão entre 

estruturas produtivas qualitativamente distintas, em que um grupo de 

economias encontra estímulos de expansão em seu próprio âmago, enquanto 

o outro grupo tem seu dinamismo atrelado ao funcionamento autônomo do 

primeiro [...] O subdesenvolvimento pode ser entendido como uma 

conformação social extremamente precária, marcada por profundas 

desigualdades, em um padrão antissocial de distribuição de renda. 

Caracteriza-se pela perpetuação de forma de dominação e de marginalização 

social que deitam raízes em estruturas pré-capitalistas, na formação colonial, 

e com as quais o setor capitalista primário-exportador não entra em 

contradição, posto que seu dinamismo responde à demanda externa, 
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prescindindo da integração social. Pelo contrário, o setor exportador encontra, 

internamente, condições para sua rápida expansão e sua elevada lucratividade 

justamente na relativa abundância de fatores proporcionada pelo setor pré-

capitalista, sobretudo mão de obra barata. (HADLER, 2012, p. 58-59). 

Nos anos 60 e principalmente após o Golpe de 64, os defensores mais coerentes do 

desenvolvimentismo, como no caso de Celso Furtado, também indica Hadler, já vinham 

transitando de uma “postura mais otimista para um pessimismo crítico”, já que o regime civil-

militar autocrático instalado em 1º de Abril aprofundou as relações de dependência com o centro 

capitalista norte-americano, mesmo com a roupagem do milagre econômico. 

Agrega-se às relações históricas de dependência o contexto endógeno no qual se inseria 

o Brasil, também com seus reflexos nacionais da conjunção de fatores internacionais. 

Lembremos que o método marxiano para a interpretação de um dado momento sócio-político 

não pode prescindir jamais dos conflitos existentes em uma dada sociedade e como tais conflitos 

se refletem nos projetos nacionais de disputa de hegemonia e seus sujeitos sociais e políticos.  

Como bem registra Marini (2000), os anos 60 foram de agudização da luta de classes no 

Brasil e como reflexo de tal período de grandes cisões na sociedade em torno dos projetos de 

poder e de modelo de desenvolvimento. 

O desenvolvimento econômico, que o país experimentou desde a segunda 

década do século, o havia levado a uma crise que fora possível contornar em 

1954, graças ao insuficiente grau de agudização das contradições que 

continha. Nos primeiros anos da década de 60, no entanto, essas contradições 

assumiam um caráter muito mais grave não somente do ponto de vista das 

relações externas, como pretendem muitos, mas também desde as oposições 

que se haviam desenvolvido dentro mesmo da sociedade. À cisão vertical que 

opunha a burguesia industrial ao setor agroexportador e aos grupos 

estrangeiros, em 1954, somava-se, agora horizontalmente, a oposição entre as 

classes dominantes como um todo e as massas trabalhadoras da cidade e do 

campo. (MARINI, 2000, p. 28). 

Após 20 anos de regime ditatorial associada à hegemonia imperialista estadunidense na 

América Latina, o país, além de retroceder em relação aos patamares nacional-

desenvolvimentistas dos governos de Getúlio Vargas e Kubitschek, e aos objetivos de reformas 

sociais do Governo Jango, aprofunda na agenda preferencial do capital internacional, 

obviamente com o recurso de impor tal opção à sociedade civil que não podia se manifestar 

contrariamente, sob pena de repressões, torturas, desaparecimentos e assassinatos. 

A crise do regime de 64 abriu o período de transição e de disputa aberta sobre os distintos 

projetos nacionais. Os governos Collor-Itamar e FHC inauguram o período neoliberal que 
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posteriormente seria amplamente questionado em manifestações sociais, inclusive como 

reflexo da ascensão dos movimentos sociais em grande parte do continente.  

A eleição de Lula, Presidente da República, em 2002, como já vimos, é o resultado no 

Brasil, no campo eleitoral, com todas as suas inversões de referenciais políticos e 

transformismos, do amplo leque de questionamentos em relação ao projeto neoliberal e toda a 

influência da classe operária que em ação coletiva surge como sujeito social e político nos anos 

1980, como bem destaca o historiador Arcary (2011): 

Um presidente com origem social na classe trabalhadora, eleito por um partido 

de esquerda, em um país capitalista periférico, onze anos depois da 

restauração capitalista, foi um acontecimento atípico, ou seja, do ponto de 

vista da dominação capitalista uma anomalia. Mas não foi uma surpresa. A 

trajetória do Partido dos Trabalhadores como partido de oposição eleitoral aos 

governos nacionais, em pouco mais de duas décadas, o habilitava diante do 

povo, e Lula se consolidou nesse processo como a inquestionável liderança do 

partido. [...] Mais importante, todavia, Lula conquistou a confiança da imensa 

maioria da vanguarda operária e popular, de dos trabalhadores dos setores 

mais organizados. A proeminência de Lula é uma expressão da assombrosa 

potência social do proletariado brasileiro e, paradoxalmente, de suas mais 

impressionantes fragilidades políticas. O proletariado o projetou quando 

assumiu o protagonismo da luta final contra a ditadura, deslocou a velha 

burocracia dos sindicatos, e apoiou a construção do PT e da CUT. Mas não foi 

capaz de manter o controle e a vigilância sobre as suas organizações e os sus 

líderes. [...] (ARCARY, 2011, p. 12). 

O PT que nunca havia assumido um programa estratégico de construção do socialismo, 

abandonou seus traços de organização socialdemocrata reformista e progressivamente foi 

assumindo um perfil de partido trabalhista social-liberal. No âmbito desta longa mutação de 

mais de 20 anos, constroi um “novo programa”, cujo conteúdo é bem versátil a uma nova versão 

do desenvolvimentismo, pois o nacional-desenvolvimentismo clássico já havia sido derrotado 

com o Golpe de Abril. 

Hadler (2012) ainda destaca, no contexto internacional, a conjunção de fatores que 

contribuem para a derrota interna do desenvolvimentismo: 

Com o golpe, afirma-se a dominação do grande capital monopolista, impondo 

a continuidade do padrão de desenvolvimento vigente, apoiado no controle 

pelo capital estrangeiro dos setores dinâmicos, com o capital nacional à sua 

sombra e o Estado no apoio da cumulação de capital. O ajuste econômico que 

então se faz necessário, realiza-se justamente impondo o ônus às massas 

trabalhadoras, mediante uma política econômica nitidamente orientada para a 

adequação do padrão de distribuição de renda à nova rodada do 

desenvolvimento dependente e associado [...] É a crise do 

desenvolvimentismo e a afirmação do desenvolvimento autoritário [...] Em 

linhas gerais, situação similar se reproduziu em outros países da América 



74 

 

 
 

Latina, redundando na instauração de regimes ditatoriais através do 

continente. (HADLER, 2012, p. 90). 

Nesta linha metodológica, considerando as múltiplas determinações para a ascensão do 

novo bloco de poder hegemônico, insere-se também o cenário latino-americano de contestação 

ao neoliberalismo dos anos 1990, mas, por outro lado, o capitalismo globalizado com seus 

tentáculos de controle transnacionalizados, em vários aspectos, molda os limites estratégicos 

do novo bloco de poder, reforçado pelo processo de transformismo crescente das principais 

organizações representantes das classes subalternas no Brasil. 

Nesta contextura, prospera um desenvolvimentismo ambientado numa fase de expansão 

do capitalismo global, no sentido da internacionalização, mas ao mesmo tempo de crise em seu 

processo de reprodução ampliada, como ficou evidente com a debacle do sistema financeiro 

norte-americano, em 2008, seguida da crise europeia. Com suas consequências, até a presente 

data, para a economia global.  

O neodesenvolvimentismo, neste quadro de incertezas, tende a ser um 

desenvolvimentismo raquítico, eivado de limitações determinadas pelas necessidades de 

acumulação do capital internacional e em particular o financeiro, nos cinco continentes, 

reforçado por ser pilotado pelo bloco de poder - que não se propõe a criar grandes 

enfrentamentos ou quaisquer rusgas com as classes dominantes - como foram os casos do 

nacionalismo getulista a seu tempo ou mesmo o governo reformista de João Goulart. Como 

bem indica Alves: 

[...] podemos dizer que o neodesenvolvimentismo como projeto burguês de 

desenvolvimento hipertardio, apesar de avanços significativos e inegáveis no 

indicadores sociais, tornou-se incapaz, por si só, de alterar qualitativamente, a 

natureza da ordem oligárquica burguesa historicamente consolidada no Brasil 

de hoje, mais do que nunca, pelo poder dos grandes grupos econômicos 

beneficiários da reorganização do capitalismo brasileiro dos últimos vinte 

anos – primeiro com o neoliberalismo e depois, com o 

neodesenvolvimentismo. (ALVES, 2014, p.135). 

De modo que para os ditames estratégicos do novo bloco de poder, agregam-se às 

relações históricas de dependência, às subtrações impostas pela ditadura, às resultantes sociais 

e antinacionais do período neoliberal e ao marco geral da globalização financeira. 

O neodesenvolvimentismo expressa, no campo teórico-ideológico, da corrente lulista 

que, anteriormente ao processo de transformismo, estava associada à estratégia socialdemocrata 

de reformas do capitalismo, mas que, no entanto, ao perseguir o poder em aliança com amplos 

setores do empresariado e das oligarquias regionais - num cenário internacional de declínio da 
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socialdemocracia clássica europeia que adotou os lineamentos da chamada terceira via, 

conforme Giddens (2005), nos países capitalistas centrais -  encontrou o refúgio teórico e 

ideológico neste novo conceito, adaptado por sua  nova estratégia vinculada ao capital nacional 

e rebaixado devido às suas alianças políticas internas que inclui as oligarquias regionais e 

setores conservadores das igrejas pentecostais. 

   Neste campo de análise, estudos de pesquisadores mais recentes como as de Castelo 

(2012) que destaca que o conceito de neodesenvolvimentismo, apesar de não surgir do seio 

intelectual do novo bloco de poder, encontraria os principais pontos de convergência em seus 

objetivos com as elaborações de Bresser Pereira, considerado expoente da macroeconomia 

estruturalista do novo desenvolvimentismo.  

Destacando ainda que as diversas variações da nova ideologia do desenvolvimento 

nacional, reflete a continuidade da decadência ideológica do pensamento econômico brasileiro, 

iniciada nas décadas anteriores com os diversos expoentes do pensamento neoliberal em 

ascensão, com a economia vulgar suplantando a Economia Política nacional: 

Já na década de 1990, a decadência ideológica ganhou um novo impulso a 

partir da vitória da burguesia rentista com o governo FHC e seu plano de 

estabilização macroeconômica. O debate que girava em torno do 

desenvolvimento reduziu-se ao núcleo central do controle da inflação. Os 

demais assuntos foram tratados com satélites que gravitavam na órbita do 

debate inflacionário. Assim sendo, as vitórias burguesas – realizadas por meio 

de contrarrevoluções ou revoluções passivas – sobre os setores reformistas e 

revolucionários traduziram-se, no plano teórico, em momentos da decadência 

ideológica do pensamento econômico nacional liderados pelos ortodoxos [...] 

Esta decadência ideológica não foi, entretanto, algo exclusivo das correntes 

liberais e neoliberais [...] O novo desenvolvimentismo fez, portanto, um duplo 

movimento para reforçar a decadência ideológica do pensamento burguês: 

ignorou as críticas marxistas de Caio Prado Jr,, Florestan Fernandes, Octávio 

Ianni e da teoria da dependência (Marini, Bambirra, Gunder Frank, dos 

Santos) [...] e esvaziou – teórica e politicamente – as contribuições clássicas 

do nacional-desenvolvimentismo sobre a teoria do valor-trabalho [...], a 

vulnerabilidade externa, o subdesenvolvimento, a dependência e a revolução 

brasileira, destruindo em pouco mais de cinco anos uma reputação que os 

clássicos do nacional desenvolvimentismo construíram ao longo dos últimos 

cinquenta. (CASTELO, 2012, p. 632-634). 

Ocorre que a aparência sempre exalta um aspecto da essência para que possa subverter 

o sentido próprio da mesma. As disputas ideológicas também são da expressão das lutas entre 

as classes em suas concepções de mundo. Não há como não assentar disputas ideológicas sem 

se tomar uma parte da realidade para que o senso comum o compreenda como a totalidade da 

dinâmica social, assim também o fez o bloco de poder liderado por Fernando Henrique Cardoso 
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e os expoentes teóricos e ideológicos do PSDB quando apresentaram à nação o combate à 

inflação e o Plano Real como a “arca de Noé” do dilúvio da crise econômica dos anos anteriores. 

Antônio Gramsci, tratando do tema da relação de forças entre as classes, distingue 

diversos momentos que se manifestam os conflitos na sociedade civil, entre eles o grau mais 

estritamente político onde da consciência corporativa é superada pela consciência política e 

ideológica em um estágio mais avançado: 

[...] Esta é a fase mais estritamente política, que assinala a passagem nítida da 

estrutura para a esfera das superestruturas complexas; é a fase em que as 

ideologias geradas anteriormente se transformam em “partido”, entrem em 

confrontação e luta até que uma delas, ou pelo menos uma única combinação 

delas, tenda a prevalecer, a se impor, a se irradiar por toda a área social, 

determinando, além da unicidade dos fins econômicos e políticos, também 

unidade intelectual e moral, pondo todas as questões em torno das quais ferve 

a luta não no plano corporativo, mas num plano “universal”, criando assim a 

hegemonia de grupo social fundamental sobre uma série de grupos 

subordinados. (GRAMSCI, 2011, p.41). 

Com o mesmo recurso metodológico, o novo bloco de poder liderado por Lula/Dilma e 

pelo PT, apresenta alguns índices reais de distribuição de renda no Brasil como expressão 

gloriosa do seu social-desenvolvimentismo. No entanto, não revelam o quanto que o capital 

nacional em associação com o capital internacional tem acumulado riqueza e explorado a força 

de trabalho, no último período. Vejamos, na Tabela 5, a magnitude do crescimento das empresas 

de construção civil, atingida no ano de 2103: 
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Tabela 5 - Ranking das 50 maiores construtoras no Brasil - 2013 

      (Continua) 

Ranking 

2013 

EMPRESA / 

COMPANY  
Estado/State 

Receita 

Bruta em 

2012 (R$ 

x 1.000) / 

Gross 

Revenue 

2012 (R$ 

x 1,000)  

Contratos 

Públicos 

(%) * / 

Revenue 

from 

Government 

(%) 

Contratos 

Privados 

(%) * / 

Revenue 

from 

Private 

Sector (%) 

Total de 

Empregados 

/ Employees 

1 
Norberto 

Odebrecht  
RJ 9.741.527 31 42 139.115 

2 Camargo Corrêa  SP 5.041.473 55 45 25.152 

3 Andrade Gutierrez  MG 4.599.534 67 33 13.594 

4 Queiroz Galvão  RJ 3.932.664 58 42 16.430 

5 OAS  SP 3.925.432 30 70 66.504 

6 
Galvão 

Engenharia 
SP 3.136.254 61 23 8.248 

7 MRV Engenharia MG 2.574.903 - - 10.656 

8 Construcap 1  SP 1.984.103 22 78 9.291 

9 A.R.G MG 1.852.067 3 97 4.755 

10 Egesa  MG 1.522.856 87 13 3.531 

11 
Racional 

Engenharia 1  
SP 1.408.154 - 100 1.059 

12 
Direcional 

Engenharia 
MG 1.398.198 - 33 14.500 

13 Mendes Júnior SP 1.334.555 91 9 6.441 

14 Gafisa SP 1.324.761 30 20 1.006 

15 Via Engenharia DF 1.321.090 41 24 3.052 

16 
Carioca 

Engenharia 
RJ 1.243.317 60 40 3.000 

17 
Wtorre 

Engenharia 1  
SP 1.128.660 - 100 2.158 

18 
Construtora 

Barbosa Mello 
MG 1.073.058 13 87 6.511 

19 Serveng Civilsan  SP 1.015.241 33 33 3.259 

20 

Techint 

Engenharia e 

Construção 

SP 895.636 68 32 5.500 

21 
Moura Dubeux 

Engenharia 
PE 880.021 0 0 5.600 

22 Eztec SP 876.548 - - 341 

23 Fidens MG 840.947 98 2 7.410 

24 
Método 

Engenharia 1 
SP 777.000 - 100 504 

25 Hochtief do Brasil1  SP 763.489 - 100 1.345 
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      (Conclusão) 

Ranking 

2013 

EMPRESA / 

COMPANY  
Estado/State 

Receita 

Bruta em 

2012 (R$ 

x 1.000) / 

Gross 

Revenue 

2012 (R$ 

x 1,000)  

Contratos 

Públicos 

(%) * / 

Revenue 

from 

Government 

(%) 

Contratos 

Privados 

(%) * / 

Revenue 

from 

Private 

Sector (%) 

Total de 

Empregados 

/ Employees 

26 
Brookfield 

Incorporações 
RJ 737.793 - - 5.307 

27 Paranasa MG 642.898 - 100 5.622 

28 C.R. Almeida PR 582.173 88 12 2.546 

29 
Integral 

Engenharia 
MG 577.789 17 83 NI 

30 Toniolo, Busnello RS 537.180 12 87 2.375 

31 
Construtora 

Aterpa M. Martins 
MG 507.899 85 15 2.926 

32 
Pernambuco 

Construtora 
PE 503.143 5 9 1.902 

33 Leão Engenharia SP 481.084 20 80 2.104 

34 
U&M Mineração e 

Construção 
RJ 465.731 - 100 1.245 

35 
Encalso 

Construções 
SP 463.888 85 15 2.700 

36 
Mascarenhas 

Barbosa Roscoe 1 
MG 458.088 3 97 3.976 

37 Plaenge PR 446.093 - - 1.471 

38 
J Malucelli 

Construtora 
PR 434.031 75 25 2.626 

39 Constran SP 428.465 100 - 858 

40 
Construtora 

Triunfo 
PR 399.851 29 71 3.209 

41 Jofege SP 387.977 81 19 1.640 

42 Marquise CE 384.675 91 4 2.503 

43 Cesbe PR 378.946 6 94 2.470 

44 EMSA GO 368.783 98 2 1.977 

45 
Calçada 

Empreendimentos 
RJ 360.822 - 100 611 

46 Toda1 SP 355.471 - 100 473 

47 Matec Engenharia SP 351.501 - 100 325 

48 S. A. Paulista  SP 323.656 85 15 925 

49 Emparsanco SP 303.231 95 5 800 

50 
Emccamp 

Residencial 
MG 287.751 70 - 1.100 

Elaboração: Banco de Dados-CBIC. (...) Dado não disp. (1) Receita Equivalente.  (*) Distrib. percentual do 

faturamento. Fonte: Rev. "O Empreiteiro" jul. 2013. (NI) não informado. Edição do autor. 

Tabela 5 - Ranking das 50 maiores construtoras no Brasil - 2013 
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O capital do setor da construção civil neste projeto neodesenvolvimentista tem sido um 

dos maiores beneficiados e crescido, inclusive, à escala internacional com investimentos na 

América do Sul e África e por tal relação vem progressivamente oferecendo aportes financeiros 

para as campanhas, diretórios e candidatos do PT cujo auge de doações aparecem na Campanha 

de Dilma para Presidente, em 2010, conforme revela a Tabela 6: 

 

 
Tabela 6 - 20 maiores doações à Campanha de Dilma Rousseff - 2010 

(Continua) 

Dilma Rousseff – eleições 2010 

20 maiores doações ao candidato 20 maiores doações aos comitês e 

diretórios 

Itau Unibanco S.A. R$ 4.497.131,19 Const. Andrade 

Gutierrez SA 

R$ 17.651.239,94 

A R G LTDA R$ 2.248.565,60 Const.  Camargo 

Correa S/A 

R$ 14.615.676,38 

Gerdau Comercial de Acos 

S.A. 

R$ 1.686.424,20 Jbs S/A R$ 13.491.393,58 

Construtora Etam LTDA R$ 1.124.282,80 Const. Queiroz 

Galvão S A 

R$ 8.859.348,45 

Banco Industrial e 

Comercial S A 

R$ 562.141,40 Construtora OAS 

S.A. 

R$ 8.319.692,71 

Power - Seguranca e 

Vigilancia LTDA. 

R$ 300.745,65 Banco Bankpar S.A. R$ 7.195.409,91 

Gp Guarda Patrim de São 

Paulo LTDA 

R$ 300.745,65 Vale Manganes S.A. R$ 6.756.939,62 

Treze Listas Seg. e Vig. 

LTDA 

R$ 300.745,65 U T C Engenharia 

S/A 

R$ 6.745.696,79 

Antonio Claudio Brandão 

Resende 

R$ 158.836,08 Banco Alvorada S.A. R$ 6.498.354,57 

Vanguarda Seg. e Vig. 

LTDA 

R$ 150.372,82 Contax S.A. R$ 5.846.270,55 
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 (Conclusão) 

20 maiores doações ao candidato 20 maiores doações aos comitês e 

diretórios 

Empresa Nacional de 

Segurança LTDA  

R$ 150.372,82 Contax S.A. R$ 17.651.239,94 

Embraer S.A. R$ 134.913,94 Gerdau Com de Aços 

S.A. 

R$ 6.127.341,25 

Gocil Serviços de Vigi e 

Seg. LTDA 

R$ 112.428,28 Tempo Serviços 

LTDA. 

R$ 5.964.320,25 

Roberto Mangabeira Unger R$ 50.592,73 Ultrafertil S/A R$ 5.565.199,85 

Hotel de Tur. Parque 

Balneario LTDA 

R$ 23.609,94 Galvao Engenharia 

S/A 

R$ 5.452.771,57 

Nc Empreendimentos 

Imob. LTDA 

R$ 17.988,52 Leyroz  Ind. C. & 

Log. LTDA 

R$ 5.188.565,11 

Marcelo Guimaraes Lopo 

Lima 

R$ 16.864,24 Fertilizantes 

Fosfatados S/A.  

R$ 5.108.741,04 

Orbe Inv. e Participações 

LTDA 

R$ 11.242,83 Cosan S/A Ind. e 

Comercio 

R$ 4.913.115,83 

Roberto Wagner Monteiro R$ 10.118,55 Alusa Engenharia 

S.A. 

R$ 4.103.632,21 

Juvenal Pimenta R$ 10.118,55 Sucocitrico Cutrale 

LTDA 

R$ 3.991.203,93 

Total parcial R$ 

11.868.241,44 

Total parcial R$ 

160.046.153,48 

Fonte: www.transparenciabrasil.org.br. Edição do autor. 

  

Vejamos que por um lado temos um setor do capital que detém uma das maiores fatias 

da riqueza nacional, onde o faturamento apenas das 50 maiores empresas, no ano de 2013 

alcançaram a cifra de mais de R$ 65 bilhões, chegando a quase 500 mil trabalhadores 

empregados. São indicadores que revelam o poder que tais construtoras possuem no cenário 

econômico nacional.  

Tabela 6 - 20 maiores doações à Campanha de Dilma Rousseff - 2010 
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Por outro lado, temos a participação política do capital na campanha eleitoral, através 

das doações à candidata vencedora do pleito, onde se encontram as principais empreiteiras do 

país. De modo que, considerando uma associação simples e primária, em face também do 

percentual de contratos que as empresas de construção civil possuem com o setor público, 

demonstrados na Tabela 6, deduz-se que há uma tendência de compromissos vinculando 

governo e o capital da construção.  

 

 

2.3 Os limites do neodesenvolvimentismo diante da globalização 

 

Compartilhamos da compreensão de que o novo ciclo de desenvolvimento impulsionado 

pelo novo bloco de poder se caracteriza como um novo desenvolvimentismo, um 

desenvolvimentismo tardio, ou seja, um projeto de desenvolvimento no âmbito de um período 

histórico de crise estrutural do capitalismo global. Pois se trata de um plano racional, 

incorporado no discurso e nas ações do novo bloco hegemônico, com a presença do papel 

catalizador do Estado, numa etapa de crises recorrentes do capitalismo mundial contemporâneo, 

a chamada globalização, que tem a predominância do capital financeiro-rentista internacional 

cuja dinâmica estrutural de longo prazo é a instabilidade e a crise.  

Nos dizeres de Mézaros a categoria clássica de crise cíclica seria hoje insuficiente para 

compreender a crise contemporânea do capital: 

Houve tempo em que contemplar a produção da abundância e a superação da 

escassez era inteiramente compatível com os processos e aspirações 

capitalistas. Hoje em dia, no horizonte do “desenvolvimento” e da 

“modernização” capitalistas, tais objetivos aparecem somente nas 

racionalizações ideológicas dos mais cínicos apologistas do sistema 

estabelecido. Apenas este fato já nos diz muito sobre o verdadeiro significado 

da reconstituição estrutural do capital nas últimas décadas, em sua estreita 

conjunção com os ajustes correspondentes nas operações de apoio, diretas e 

indiretas, do Estado capitalista. (MÉZAROS, 2006, p. 699). 

No entanto, não podemos esquecer os mecanismos que o próprio capital desenvolve, 

incluindo a esfera da política, para a implementação de mecanismos anticíclicos, obviamente 

com suas consequentes destruição de forças produtivas as quais podem excluir regiões, nações 

e setores da economia do mercado global. Relembremos que no passado recente, mesmo diante 

de duas grandes guerras mundiais, da Crise de 1929 e 2008, da Crise do Petróleo dos anos 70, 

além das falências de países e setores econômicos ou mesmo diante de revoluções socialistas, 
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o capitalismo tem encontrado mecanismos políticos e econômicos para queima de valor social, 

realocação de investimentos, desenvolvimento de novas tecnologias, novos materiais e novas 

mercadorias. Além da revolução no padrão produtivo e de serviços das telecomunicações, 

baseados na microeletrônica que tem propiciado a mais recente expansão global dos últimos 30 

anos dos processos produtivos e do gerenciamento das megaempresas transnacionais à escala 

mundial.  

O capital da construção civil tem sido, neste âmbito, um dos focos privilegiados de 

investimentos com vistas às reservas de valores de excedentes do capital financeiro, 

desenvolvendo inclusive um boom imobiliário nos EUA, depois do qual desencadeou a Crise 

de 2008, como destacam Duménil e Lévy: 

Um dos aspectos centrais da trajetória da economia norte-americana é a taxa 

declinante de investimento das empresas não financeiras, com consequências 

óbvias sobra as taxas de crescimento. Entretanto, esse desenvolvimento foi 

temporariamente ocultado pelo boom de investimentos em tecnologias da 

informação durante a segunda metade dos anos 1990, que foi repentinamente 

interrompido pela recessão de 2001. A recuperação dessa recessão veio graças 

ao boom imobiliário, alimentado pela exploração do endividamento das 

famílias, principalmente no seu componente subprime. Os primeiros sintomas 

da crise imobiliária foram observados já no início de 2006, quando se iniciou 

o declínio da onda de investimentos em residências depois do auge no final de 

2005. A crise financeira chegou menos de anos mais tarde, depois de uma 

tentativa fracassada do Federal Reserve de moderar a expansão dos 

empréstimos. (DUMÉNIL; LÉVY, 2014, p.185). 

O desenvolvimento tardio sob a direção do novo bloco de poder se localiza em 

condições bastante contraditórias de crescimento e relocalização dos excedentes do capital 

internacional, e neste sentido, exacerba conflitos sociais de grandes envergaduras, devido aos 

limites impostos pelas macrodeterminações do capitalismo global.   

O padrão de desenvolvimento no pós-Segunda Guerra foi impulsionado por um 

keynesianismo fordista compartilhado pelo capital e pelo trabalho, através dos sindicatos e dos 

partidos socialistas e comunistas, mediados pelo Welfare State, que pacificou o enfrentamento 

entre capitalistas e trabalhadores na Europa Ocidental assentando as bases para a reconstrução 

da sociedade do capital, no velho continente, lançando as diretrizes para o desenvolvimentismo 

terceiro-mundista, gerando um boom econômico anticíclico cuja curva ascendente só veio 

estancar em meados dos anos 70 com a Crise do Petróleo.  

Por seu turno, o desenvolvimentismo do ciclo de crescimento do pós-neoliberalismo não 

se vincula a uma etapa ascendente de ascensão econômica, ancorada numa distribuição de 
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resultados da realização do capital e compartilhada entre o capital e o trabalho, como foi o boom 

do pós-Guerra. 

Na realidade, o que percebemos na contemporaneidade é justamente o inverso. A crise 

descendente sistêmica de longo prazo, agravada pela debacle do sistema financeiro norte-

americano, oriunda nos títulos sub-prime, desde 2008, se expandiu para a maioria da região da 

União Europeia, com destaque para a Grécia, Irlanda, Espanha, Portugal e Itália, com 

repercussões para toda a zona do Euro e seus vínculos transnacionais no mundo inteiro. O que 

tem propiciado um protagonismo coordenado dos chamados países dos BRICS (Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul). 

Consideradas as diferenças e desproporções das experiências históricas anteriores, bem 

como as distintas formações nacionais, o novo bloco de poder hegemônico, numa acepção 

inspirada em Antônio Gramsci, ou a Frente Popular, numa definição do marxista russo, Leon 

Trotsky (1936), assume o poder central do Estado brasileiro, pela via eleitoral, em 2003, como 

reflexo da síntese do acúmulo das particularidades sócio-políticas intrínsecas à sociedade 

brasileira do período pós-ditadura militar, e dos enfrentamentos entre as classes sociais, em 

oposição ao neoliberalismo, na última década do Século XX.  

 A resultante no campo da superestrutura de um nível mais elevado do enfrentamento 

entre as classes no Brasil, como reflexo da crise do neoliberalismo na América Latina, que no 

nosso país foi canalizado para o terreno das eleições, nos marcos do regime democrático-liberal. 

Põe em evidência a coligação entre as classes dominantes e as classes subalternas que se 

viabiliza pela constituição do novo bloco de poder e pelo comando do Estado de um país 

historicamente dependente e subordinado nas relações internacionais. 

 A gestão do Estado do novo bloco de poder sob o signo do neodesenvolvimentismo 

depara-se no âmbito de algumas macrodeterminações e mediações as quais ocorrem tal 

emergência política e hegemonia:  

a) as características estruturais histórico-políticas centrais do Brasil diante de um 

processo de desenvolvimento nacional no âmbito das relações capitalistas de 

produção, considerando as relações de dependência, se tomarmos como referência 

o sistema mundial de Estados;  

b) um projeto de desenvolvimento nacional de um país dependente e periférico, nos 

marcos do processo da globalização com a predominância do capital financeiro 

internacional, num ciclo de crise do capitalismo global, que inclusive se aprofunda, 

a partir de 2008, com a crise dos EUA e da União Europeia; 
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c) o perfil social e político dos principais sujeitos políticos que constituem a direção 

do novo bloco de poder hegemônico, ou seja, da fração de classe predominante, e 

como exerce sua função estratégica no direcionamento do novo bloco de poder, no 

Estado brasileiro. 

A justaposição de uma magnitude de macrodeterminações histórica-estruturais e 

mediações políticas potencializa uma articulação explosiva socialmente que se manifesta numa 

problemática de conflitos sociais. No caso do setor específico da economia a qual circunscreve 

a temática da Tese, a construção civil: um dos setores do capital que mais se destaca como 

depositário dos maiores aportes do Estado nesse novo ciclo de desenvolvimento.  

O subproduto do boom econômico do setor possui expressão social nas resistências 

coletivas, inclusive com o ressurgimento de um movimento operário de características 

massivas, nas ações-respostas das bases revoltadas bem como sindicais e institucionais das 

entidades deste setor, notadamente a partir da intervenção do Ministério do Trabalho e 

Emprego, principalmente diante das revoltas de Jirau e Santo Antônio. Usinas as quais estão 

inseridas no planejamento das construções do eixo “ENERGIA” do Programa de Aceleração 

do Crescimento-PAC, lançado no ano de 2007, no Governo Lula que prevê a construção de 

mais de 40 usinas hidrelétricas em todo o país. 

Recuperemos que ao tratar do tema do desenvolvimento no âmbito do capitalismo, no 

caso do Brasil, há que se relacionar as categorias de acumulação, desenvolvimento e 

dependência. Desenvolvimento e acumulação são duas categorias que estão imbricadas à 

natureza mesma do capital. Sweezy apud Marx, tratando de acumulação do capital, destaca: 

[...] o desenvolvimento da produção capitalista torna constantemente 

necessário continuar aumentando a quantidade de capital despendido em um 

determinado empreendimento industrial, e a concorrência faz com que as leis 

imanentes da produção capitalista sejam sentidas por todo capitalista na forma 

de leis externas coercitivas. Ela o obriga a expandir constantemente seu 

capital, a fim de preservá-lo, mas expandi-lo não pode, exceto por meio da 

acumulação progressiva. (SWEEZY, 1986, p. 75). 

No sistema capitalista, não há desenvolvimento sem processo de acumulação. A 

dinâmica da realização do capital engendra a necessidade de acumular para desenvolver e 

desenvolver para acumular. No entanto, quando discutimos o desenvolvimento em países 

dependentes - cujas características são a defasagem do conhecimento e do domínio das 

tecnologias mais avançadas nos diversos ramos produtivos e principalmente da produção de 

bens de capital, em relação aos países historicamente desenvolvidos – ocorre, num largo 
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processo histórico, o intercâmbio desigual de mercadorias em relação à capacidade de 

agregação de valor, já que os países dependentes concentram sua expansão econômica na 

exportação de produtos primários, gerando a partir daí, laços de dependência e subordinação 

também nos campos culturais, políticos, financeiros e militares. 

No âmbito da relação conflitante entre capital e trabalho, a manifestação de dependência 

no processo de acumulação e desenvolvimento se traduz também nos níveis diferenciados de 

exploração da força de trabalho, pois para compensar o resultado das trocas desiguais de 

mercadorias no mercado internacional, a burguesia interna associada de forma subordinada ao 

capital internacional busca compensar suas perdas no mercado mundial com a extração de mais-

valor interno a níveis extraordinários. 

 O processo de acumulação do capital, na esfera nacional, em relação ao 

desenvolvimento de cada economia, se materializa em níveis diferenciados da produção e 

apropriação de mais-valia. A dinâmica globalizada de circulação de mercadorias e capitais, 

condição fundamental para realização do capital cada vez mais internacionalizado aprofunda as 

condições desiguais de produção e apropriação de mais-valia.  

Desta forma, a categoria “superexploração” perpassa a relação de dependência quando 

tratamos da temática envolvendo-a com a exploração da força de trabalho, como aponta Osório: 

[...] A noção de exploração no capitalismo remete ao problema da apropriação 

por parte do capital de um produto excedente gerado pelos trabalhadores. A 

geração desse produto excedente se dá pela diferença entre o valor da força de 

trabalho e o valor produzido acima daquele valor [...] A superexploração 

remete a uma forma de exploração em que não se respeita o valor da força de 

trabalho. (OSÓRIO, 2009, p. 175). 

Tal condição já era dada com a predominância das características agrário-

exportadoras dos países dependentes, como nos indica Marini, tratando das relações de trabalho 

no seio das economias dependentes e da interface entre exploração do trabalho, acumulação e 

dependência na América Latina:  

[...] o problema que coloca o intercâmbio desigual para a América Latina não 

é precisamente o de se contrapor à transferência de valor que implica, mas 

compensar uma perda de mais-valia e que, incapaz de impedi-la, a nível das 

relações de mercado, a reação da economia dependente é compensá-la no 

plano da própria produção. O aumento da intensidade do trabalho aparece, 

nesta perspectiva, como um aumento de mais-valia, conseguida através de 

uma maior exploração do trabalhador e não do incremento de sua capacidade 

produtiva. O mesmo se poderia dizer da prolongação da jornada de trabalho, 
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isto é, do aumento da mais-valia absoluta em sua forma clássica... deve-se 

observar finalmente, um terceiro procedimento, que consiste em reduzir o 

consumo do operário além do seu limite normal... implicando assim um modo 

específico de aumentar o tempo de trabalho excedente. (MARINI, 2000, p. 

123).  

No entanto, com o advento da globalização tal tendência se agrava com a incorporação 

de zonas de superexploração do trabalho em várias regiões do planeta, sob condições ainda 

mais bárbaras, a exemplo das maquiladoras do norte mexicano e nas zonas de livre economia 

da China, que se tornam modelo de gestão do capital e exploração da força de trabalho com a 

predominância do despotismo patronal na gerência empresarial, que se tornaram referências 

propaladas, nos meios de comunicação de massas, a serem seguidas no cenário internacional.  

Há ainda um processo de mundialização dos preços das commodities fenômenos que 

nos últimos anos vêm agregando a pauta exportadora da reprimarização dos países que são 

celeiros de produtos primários, conforme atesta a valorização deste mercado no cenário global, 

conforme o gráfico 2: 

Agrega-se à histórica relação de dependência a crise atual da sociedade capitalista em 

processo de globalização onde, desde o último quartel do Século XX, e, de forma mais 

acelerada, após a queda do bloco socialista do Leste Europeu e URSS, a internacionalização do 

capital que assume proporções e formatos jamais vistos.  

Respondendo à necessidade de superação de uma crise cíclica estrutural iniciada desde 

meados dos anos de 1970, a mundialização do capital, no conceito de Chesnais (1996), 

Gráfico 2 - Série histórica das taxas de valorização das commodities no mercado mundial 
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aprofunda as características destrutivas da fase monopolística do capitalismo e chega ao ápice 

contemporâneo com sua face mais profunda e destrutiva em relação aos períodos anteriores, a 

acumulação financeira. Nesta linha, Costa Lima destaca as principais características deste novo 

cenário global: 

a) Ampla transnacionalização da economia efetivada pelos grandes conglomerados 

multinacionais, a princípio, e, posteriormente, pelo sistema bancário; 

b) Dificuldade de regulação dos estados nacionais pela criação de um sistema 

financeiro internacional privado e fruto da interpenetração dos capitais forâneos, 

levando ao esgotamento do modelo keynesiano de pleno emprego e do bem-estar 

social; 

c) Formação de blocos econômicos regionais como mecanismo de defesa ao 

acirramento da concorrência mundial; 

d) Revolução tecnológica baseada do complexo computrônico [...] gerando um novo 

paradigma de produção industrial – a automação flexível integrada – que se articula 

com mudanças radicais na organização dos processos de trabalho [...]; 

e) Jobless growth ou crescimento econômico com desemprego, fenômeno diretamente 

vinculado à intensificação da competição global, que força as empresas a se 

tornarem magras para se tornarem mais eficientes [...]. (2011, p. 25). 

A globalização não é dinamizada por necessidades culturais da humanidade, mas 

impulsionada pelo grande capital transnacionalizado e hegemonizado pelo capital financeiro, 

conforme também nos indicou Chesnais (1990). Para o advento de novos mecanismos 

transnacionalizados de acumulação do capital foi decisivo a revolução das novas tecnologias 

centradas na informática, o surgimento dos novos meios de comunicação, as novas formas de 

gerenciamento das empresas e dos processos produtivos, o processo de integração das 

economias nacionais, além da hegemonia do modelo de gestão de Estado, conhecido como 

neoliberalismo.  

Sabemos que o eixo ordenador do neoliberalismo tem sido a superação do 

keynesianismo intervencionista na economia, substituindo-o progressivamente por um modelo 

de economia aberta e quase que totalmente desregulamentada, o que favoreceu o crescimento 

dos Investimentos Externos Diretos-IED e a redefinição das influências externas entre os países 

desenvolvidos, movimento ocorrido no último quartel do século XX e início do século XXI.  

Agregando nesta linha de pensamento, Iamamoto, tratando do poder do capital 

financeiro e das empresas multinacionais, na contemporaneidade, salienta: 



88 

 

 
 

[...] Estas são forças que capturam o Estado, as empresas nacionais, o conjunto 

das classes e grupos sociais que passam a assumir o ônus das “exigências dos 

mercados” [...] o predomínio do capital fetiche conduz à banalização do 

humano, à descartabilidade e indiferença perante o outro, o que se encontra na 

raiz das novas configurações da questão social na era das finanças... a questão 

social é mais do que as expressões de pobreza, miséria e ‘exclusão’. Condensa 

a banalização do humano, que atesta a radicalidade da alienação... a 

subordinação da sociabilidade humana às coisas – ao capital-dinheiro e ao 

capital mercadoria – retrata na contemporaneidade, um desenvolvimento 

econômico que se traduz como barbárie social. (IAMAMOTO, 2008, p. 124). 

A globalização sem sombra de dúvidas aprofunda os traços característicos da época 

imperialista, definida por Lênin (2009), expoente teórico do imperialismo, como a fase superior 

do capitalismo, mas agrega novas variáveis na dinâmica da internacionalização do capital. 

Leiva (2009) nos oferece uma interessante síntese acerca da temática:  

[...] A globalização da economia mundial tem provocado transformações 

profundas nas relações capital-trabalho, capital-recursos naturais, entre os 

capitais e entre os capitais e os Estados nacionais. Essas transformações 

permitem um aumento da dominação do capital sobre a sociedade, sobre a 

natureza e nos níveis de ingerência nos Estados nacionais. [...] A dinâmica 

econômica da globalização baseada nas exportações aprofunda a concorrência 

em nível mundial e em cada economia nacional. Nessas economias diminuem 

os custos, particularmente os custos salariais, e se promove um grande 

incremento da produtividade e da produção. A globalização da economia 

mundial está fundamentada teoricamente no neoliberalismo. Este promove a 

liberdade dos mercados, a livre circulação internacional de mercadorias e de 

capital. O domínio crescente do capital, que se expressou grandemente na 

flexibilidade do trabalho e no fracionamento dos processos produtivos, 

aprofundou a fraqueza das organizações dos trabalhadores. (LEIVA, 2009, p. 

147).  

A esfera da economia e das relações sociais de produção, no entanto, não atuam 

sem sustentações políticas, neste caso, o Estado cumpre um papel decisivo tanto em relação aos 

países desenvolvidos, com centro na política imperialista, como em relação aos países 

dependentes, com ênfase na relação de associação e subordinação entre as classes dominantes 

nacionais-locais, em suas supostas inserções no cenário global com as potências hegemônicas.  

Do ponto de vista estrutural, tratando do Estado e capitalismo, Braverman já 

chamava atenção, que na fase monopolista do capitalismo, entender o papel do Estado é chave 

para uma análise das mediações contemporâneas entre capital, trabalho e Estado: 

O emprego do poder do Estado para estimular o desenvolvimento do 

capitalismo não é um fenômeno novo, peculiar à fase monopolista dos últimos 

cem anos. O governo dos países capitalistas desempenhou esse papel desde o 

início do capitalismo. No sentido mais elementar, o Estado é o penhor das 
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condições, das relações sociais do capitalismo e protetor da distribuição cada 

vez mais desigual da propriedade que esse sistema enseja. Mas, em um sentido 

de outro nível, o poder de Estado tem sido utilizado em toda parte pelos 

governos para locupletar a classe capitalista, e por grupos e indivíduos para 

locupletar-se a si mesmos. Tendo o Estado o poder de decretar impostos, 

regular o comércio internacional, as terras públicas, o comércio e o transporte, 

a manutenção das forças armadas, e o encargo da administração pública, tem 

servido como um aparelho para drenar a riqueza para as mãos de grupos 

especiais, tanto por meio legais como ilegais. (BRAVERMAN, 1974, p. 242). 

De forma objetiva, a intervenção do Estado se concretiza no aporte político, econômico 

e jurídico às classes sociais que dirigem determinados setores predominantes do capital. Um 

ciclo de acumulação de capital, num determinado país ou região, se ancora e beneficia de forma 

privilegiada setores específicos do capital, gerando, a partir daí, a constituição fundamental das 

classes sociais que se erigem no âmbito das relações sociais de produção do capital privilegiado.  

Elaborar a crítica do Estado significa, antes de mais nada, colocar o problema 

de sua especificidade histórica. Sua existência como algo separado da 

sociedade é peculiar à sociedade capitalista. A pergunta que deve ser feita não 

é a de como a base econômica determina a superestrutura, e sim qual o 

elemento específico das relações sociais capitalistas que engendra 

determinada cristalização das relações sociais numa forma de Estado. O que a 

constituição da economia e da política como momentos diferentes das mesmas 

relações sociais produz? [...] Entender o Estado como uma forma das relações 

sociais significa que o desenvolvimento das formas estatais só pode ser 

compreendido como um momento do desenvolvimento da totalidade das 

relações sociais. (ACANDA, 2006, p. 155-156). 

Neste aspecto, cabe também destacar o papel privilegiado que tem o Estado brasileiro 

no cenário internacional que pode ser classificado de submetrópole dos imperialismos. Fontes 

(2009) levanta um relevante aspecto na relação centro-periferia que é o fato de em países 

dependentes privilegiados na hierarquia global numa espécie de subimperialismo. O 

imperialismo central se utilizaria de uma associação com os capitalistas nacionais para 

catapultar o processo de expansão internacional dos capitais, negociando uma localização 

privilegiada de certos países dependentes com peso econômico nos cenários regionais. 

Há fundadas razões para afirmar que não há mais espaço internacional para a 

constituição do que foram as antigas “burguesias nacionais”. Para manter-se 

no passo das formas atuais de exploração capitalista, hoje internacionalizadas, 

é preciso uma escala de concentração de capitais que permita, ao mesmo 

tempo, a exploração interna (nacional) e externa da força de trabalho, com a 

garantia política de seu encapsulamento político no interior das fronteiras 

nacionais. O Brasil hoje conta com uma burguesia exportadora de capitais que 

investe em países no exterior (principalmente América do Sul, mas não 

apenas), com apoio das instituições públicas, em especial o Banco Nacional 
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para o Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). (FONTES, 2009, 

p.71). 

Tais relações sociais engendram o favorecimento de uma classe dominante, com seus 

respectivos sistemas sociais, políticos, técnicos e ideológicos, e o apoio à tal classe 

fundamental, bem como, constitui a gênese social da classe produtora que faz gerar, a partir da 

exploração da força de trabalho, a riqueza e a sustentação social da classe que a domina.  

Daí que, também, como resultante do processo de acumulação, em setores específicos 

do capital, com suas respectivas relações sociais, ao se moldarem às leis gerais da acumulação 

e exploração no sistema capitalista, também se potencializa uma dinâmica de conflitos sociais 

e políticos, entre as classes sociais fundamentais, diretamente resultante das contradições da 

dinâmica de geração de riqueza, acumulação de capital e exploração naquele setor específico 

do capital. 

O setor da construção civil, no presente ciclo de desenvolvimento e acumulação de 

capital do Brasil, não é o único setor do capital que vem se beneficiando da política 

neodesenvolvimentista, mas destaca-se como um dos setores do capital mais beneficiados pela 

gestão do Estado, após a ascensão do governo do PT e seus aliados.  

Tal setor do capital só havia sido tão beneficiado com os aportes do Estado, nos anos 

70, em pleno auge da ditadura militar com a construção de Itaipu, maior obra do regime militar, 

construída durante o II Plano Nacional de Desenvolvimento. Observamos na evolução dos 

recursos do SBPE destinado para aquisição, construção, reforma ou ampliação de imóveis com 

recursos do governo concedidos na série histórica exibidos na Tabela 7: 
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Tabela 7 - Financiamentos imobiliários  

para aquisição (*), construção(**), material de construção, reforma ou ampliação    

 Brasil – 2003 a 2012 - recursos do sbpe concedidos no período 

  ANOS TOTAL BRASIL 

 Construção** Aquisição*  Total 

2003 965.283.031 1.252.388.376 2.217.671.407 

2004 1.394.392.606 1.607.863.590 3.002.256.196 

2005 2.855.228.721 1.996.815.935 4.852.044.656 

2006 4.457.284.387 4.856.470.892 9.313.755.279 

2007 9.400.686.375 9.008.997.801 18.409.684.176 

2008 16.220.846.923 13.811.491.211 30.032.338.134 

2009 13.952.393.209 19.427.795.964 33.380.189.173 

2010 24.412.172.265 31.787.195.003 56.199.367.268 

2011 35.193.181.820 44.723.710.296 79.916.892.116 

2012 28.086.332.539 54.690.647.923 82.716.159.971 

Fonte: Estatísticas Básicas do BACEN (SFH - SBPE) - DINOR/DECAD/DIHAB.  

BANCO DE DADOS da Câmara Brasileira da Indústria da Construção.   

(*) Imóveis residenciais e comerciais.   

(**) Construção, material de construção e reforma ou ampliação. Edição do autor. 

   

 

Em outros períodos históricos do Brasil, outros setores foram beneficiados pelos ciclos 

de acumulação anteriores. Lembremos que houve um fenômeno similar com o capital do setor 

metalúrgico, no período histórico anterior do desenvolvimentismo clássico, que predominou a 

partir dos anos 50 até o regime de 64, e foi ancorado nas substituições de importações e na 

criação de uma indústria automotiva nacional em associação com os capitais estrangeiros deste 

mega-setor do capital internacional. 

Aquele fenômeno foi moldado pelo principal eixo das políticas estatais voltadas para a 

criação de indústrias automotivas, com reflexo na redefinição do modal principal de transportes 

de cargas e de passageiros no Brasil, que por sua vez serviu de estímulo para a dinâmica de 

urbanização e a construção de rodovias, em várias regiões do país, principalmente a partir do 

então governo de Juscelino Kubistchek. 
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Para nos aproximarmos de uma compreensão crítica, dialética e totalizante da relação 

Estado-trabalho, nas mediações dos conflitos entre o trabalho e o capital, no setor da construção 

civil, não podemos deixar de compreender o recrudescimento dos enfrentamentos entre as 

classes, bem como a composição social e o perfil político das organizações que atuam neste 

cenário, com o modelo de desenvolvimento que está sendo pautado no cenário nacional, pois 

desenvolvimento e exploração do trabalho são duas categorias que se manifestam e se 

relacionam com o acirramento da luta de classes.  

O lugar que o capital da construção civil vem assumindo na globalização como capital 

transnacional vinculado aos contratos com o Estado que demanda projetos de megaeventos 

esportivos e viabiliza a apropriação capitalista do espaço urbano para construção de edifícios e 

condomínios voltados às classes médias altas mudando a paisagem nas grandes cidades, bem 

como os projetos de infraestrutura que possuem altos impactos ambientais e sociais com os 

financiamentos do próprio Estado, além da viabilidade de investimentos urbanos como reserva 

de valor para os excedentes do capital financeiro transnacionalizado são variáveis que se 

deparam com as políticas dos chefes dos governos nacionais e locais cujas diretrizes tem gerado 

também conflitos urbanos, ambientais e trabalhistas. 
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3 O LUGAR DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA GLOBALIZAÇÃO  

 

Os fluxos internacionais do capital se multiplicaram intensamente com o processo da 

globalização, principalmente a partir do último terço do Século XX quando as novas tecnologias 

de comunicação passaram a propiciar mecanismos muito mais céleres de transações financeiras 

no mercado internacional de capitais.   

Na década de 1990, Chesnais chamava atenção para a hipertrofia da esfera financeira 

diante do processo de internacionalização do capital: 

O crescimento fenomenal do volume de transações, que acompanhou a 

mundialização, tem a ver tanto com as “inovações financeiras”, possibilitadas 

pela eliminação das regulamentações e controle nacionais anteriormente 

existentes, quanto com os efeitos da abertura internacional como tal. O volume 

de transações reflete, em primeiro lugar, a amplitude assumida pelas cadeias 

de operações longa e imbrincadas, e pela complexa e frágil pirâmide de 

créditos e débitos que ligam os principais operadores (bancos, fundos de 

pensão fundos mútuos, instituições especializadas)[...] A acentuada 

divergência entre a taxa de crescimento das atividades financeiras e a das 

atividades produtivas fornece um reflexo, decerto muito imperfeito, do grau 

de autonomia ou, se quisermos, da dinâmica própria dos mercados financeiros 

[...] Os mercados de câmbio são o segmento do mercado financeiro global que 

registrou o maior crescimento, pois ao longo da década de 80 o volume de 

transações multiplicou-se por dez [...] estima-se que o montante das transações 

vinculadas ao comércio internacional de mercadorias representaria apenas 3% 

do montante das transações diárias nos mercados de câmbio [...] (CHESNAIS, 

1996, p. 243). 

Os excedentes do capital internacional e a crescente especulação imobiliária mundial 

possuem uma estreita relação com a necessidade que tem o capital de encontrar reservas de 

valor em face das possibilidades de crises de desvalorização de ativos do mercado financeiro, 

em países ou regiões específicas sujeitas às instabilidades tão próprias do mercado de capitais.  

O maior exemplo do papel que cumpre o capital da construção civil no mundo 

globalizado ocorreu com a Crise do subprime de 2008, onde o espiral de especulação de títulos 

hipotecários gerando mecanismos de hipervalorização no próprio mercado imobiliário dos 

títulos derivativos, bem como a valorização artificial dos imóveis  (como ocorre no Brasil) sem 

lastro material para que ocorresse tal processo inflacionário são manifestações da capacidade 

destrutiva-especulativa do capital da construção em associação ao capital financeiro, em grande 

parte financiados pelas linhas de crédito dos bancos públicos, com a tendência de fortes 

impactos sociais. 
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Tal lógica encontra um campo fértil num país que havia secundarizado, nos anos 1990, 

uma importante fonte de realização do capital que é o mercado imobiliário. Mercado este que, 

a partir do processo de circulação do capital, estimulado e potencializado cada vez mais na 

contemporaneidade pelo capital financeiro, determina os ritmos mais céleres da lógica parasita 

de acumulação e reprodução baseada no ciclo D-M-D (dinheiro-mercadoria-dinheiro), indicada 

por Marx, em Grundrisse: 

A circulação de dinheiro partia de infinitos pontos e retornava a infinitos 

pontos. O ponto de retorno não estava de forma alguma posto como ponto de 

partida. No curso do capital, o ponto de partida é posto como ponto de retorno 

e ponto de retorno, como ponto de partida. O próprio capitalista é o ponto de 

partida e de retorno. Ele troca dinheiro pelas condições de produção, produz, 

valoriza o produto, i.e, transforma-o em dinheiro, e depois começa o processo 

de novo. A circulação de dinheiro, considerada em si mesma, necessariamente 

se extingue no dinheiro como uma coisa imóvel. A circulação de capital se 

reacende em si mesma incessantemente, separa-se em seus diferentes 

momentos e é um perpetuum móbile. Do ponto de vista da circulação, o preço 

é posto de maneira puramente formal, visto que o valor é pressuposto 

independentemente da circulação de dinheiro. A circulação de capital põe 

preço, não só formal, mas realmente, uma vez que põe o valor. Onde o próprio 

valor aparece na circulação como pressuposto, só pode sê-lo com valor posto 

por outro capital. A circulação de dinheiro já encontra medida a extensão de 

seu percurso, e as circunstâncias que a aceleram ou retardam são choques 

externos. O capital, em seu curso, amplia-se a si mesmo e sua trajetória, e a 

própria rapidez ou lentidão do curso constitui um momento imanente dele 

mesmo. Ele se modifica qualitativamente na circulação, e a totalidade dos 

momentos de sua circulação são eles próprios momentos de sua produção – 

tanto de sua reprodução quanto de sua produção nova. (MARX, 2011, p. 425). 

Alimentando esta roda de realização e acumulação do capital, ingressa o papel do Estado 

capitalista com suas esferas jurídicas, políticas e seus aportes de financiamento, isenções fiscais 

e verdadeiras doações de terreno públicos com infraestrutura às empresas privadas para garantir, 

de forma cada vez mais célere, os retornos dos investimentos em vista da extrema liberdade de 

fluxos de investimento e mecanismos de agilidade que possuem os capitalistas no mundo 

contemporâneo para entrarem e saírem de qualquer região do planeta. 

O setor da construção civil no Brasil tem sido um dos alvos preferenciais de garantias 

de altas taxas de retorno ao capital investido, bem como de reserva de valor para os excedentes 

do capital especulativo. Tudo com o lastro do Estado, pois o governo brasileiro financia a 

construção das obras de infraestrutura, dos imóveis residenciais e comerciais, além de garantir 

o financiamento do consumo privado das famílias na aquisição da tão sonhada casa própria do 

povo brasileiro. Alimentando como consequência a especulação imobiliária, conforme observa-

se os preços do metro quadrado, constantes da Tabela 8: 
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Tabela 8 - Preço médio do metro quadrado nas 12 maiores cidades – agosto/2013 

Fonte: Agente Imóvel. Disponível em http://jornaldehoje.com.br. Edição do autor. 

 

Percebe-se no valor médio do metro quadrado dos imóveis residenciais das principais 

cidades brasileiras, conforme a Tabela 8, o alcance da especulação imobiliária, pois trata-se de 

hipervalorização estimulada pelas novas garantias de retorno de investimento bem como o 

aumento da demanda financiada pelo Estado brasileiro. 

Sob a proteção do novo bloco de poder, através do Estado, o capital também vem 

gozando de altos benefícios fiscais não somente dos insumos de produção para a indústria da 

construção civil, mas também de toda a cadeia agregada que chega a atingir 13% do PIB 

brasileiro, envolvendo a subcadeia produtiva da indústria de materiais de construção e 

fornecedores, do comércio de materiais de construção, dos serviços da cadeia da construção, 

bem como da moradia nos imóveis adquiridos ou reformados, a exemplo da indústria de 

madeira para fabricação de móveis domésticos e do estímulo ao consumo de eletrodomésticos, 

conforme demonstra a amplitude da Figura 2: 

 

 

 

 

 

http://jornaldehoje.com.br/
http://jornaldehoje.com.br/recife-tem-o-metro-quadrado-mais-caro-do-nordeste/dfhdfh/
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Figura 2 - Representação da cadeia produtiva da construção civil 

 

Destaque-se, no entanto, que mesmo diante de tantas vantagens competitivas 

estimuladas pelo governo, o capital da construção civil vem especulando com índices de 

valorização imobiliária de forma nunca vista antes neste país, pois há uma gigantesca 

discrepância entre os custos reais de produção e os altos valores que adquirem os imóveis no 

mercado imobiliário com forte impacto para as classes menos favorecidas, como testemunha a 

Coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto-MTST de São Paulo, tratando dos 

efeitos do crescimento econômico diretamente na temática da moradia nas periferias: 

[...] Boa parte dos moradores de periferia não tem casa própria e depende do 

aluguel. Com a explosão imobiliária em São Paulo e outras metrópoles do 

país, o valor do aluguel cresceu brutalmente. Desde 2008, o aumento médio 

em São Paulo foi de 97% e no Rio de Janeiro, de 144%, segundo o Índice 

FipeZap. No mesmo período, a inflação medida pelo IPCA ficou em 40%. [...] 

Os bairros da periferia foram diretamente afetados por esse fenômeno. O 

resultado foi um aprofundamento da lógica de expulsão dos mais pobres para 

cada vez mais longe. Em Itaquera, onde está ocorrendo a Ocupação Copa do 

Povo, milhares de moradores foram expulsos nos últimos anos para periferias 

ainda mais distantes: Guaianazes, Cidade Tiradentes ou mesmo para fora da 

capital, em municípios como Ferraz de Vasconcelos. [...] O aluguel passou a 

corroer boa parte da renda familiar e forçou as pessoas a viverem em lugares 
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e condições piores. Ir mais longe significa mais tempo no transporte para o 

trabalho, além de serviços públicos e infraestrutura urbana mais precários. A 

especulação imobiliária deteriorou a qualidade de vida dos trabalhadores. O 

que o programa Bolsa Família e ou aumento progressivo do salário mínimo 

deram com uma mão, o aluguel mais caro tirou com a outra. (MTST, 2014, p. 

86). 

Da análise da evolução dos custos do processo produtivo na construção civil observa-se 

que há uma curva ascendente de valores reais que são incrementados pelo aumento dos custos 

de força de trabalho, energia, matérias primas e demais insumos da produção. Vejamos a 

evolução do valor do custo da produção do metro quadrado, na tabela 9: 

 
Tabela 9 - Custo Unitário Médio por metro quadrado (m2) - 2007 a 2013 

Ano 
Valores médios  

R$/m2 

2007 697,16 

2008 759,40 

2009 813,37 

2010 855,00 

2011 914,56 

2012 979,74 

2013 1.044,37 

Fonte: Câmara Brasileira da Indústria da Construção 

Edição do autor 

Em relação aos valores cobrados no mercado imobiliário para a venda ao consumidor 

final, desenvolve-se um ágio de valorização especulativa que varia de 6 a 20 vezes, a depender 

de cada região, cidade ou bairros, o valor do custo do metro quadrado ofertado no mercado, 

como fica demonstrado no Gráfico 3. 

Deduz-se que há um hiato de valores entre o processo de produção com seus respectivos 

custos reais que envolve os custos com os insumos de produção, o aluguel de equipamentos, a 

despesas administras e jurídicas e a contratação da força de trabalho em contraste com 

fenômeno da valorização excessiva dos imóveis no mercado imobiliário lastreado pela 

segurança e financiamentos estatais. 
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Esta lógica também é evidenciada na medida em que, em 01.10.13, o Conselho Monetário 

Nacional, anunciou um aumento do teto do valor do financiamento com fundos do FGTS para 

750 mil reais, ou seja, o Estado se utiliza da verba de um Fundo no qual grande parte dos recursos 

tem origem no desconto dos salários dos trabalhadores para financiar a classe média e média alta, 

na sua busca incessante de satisfazer o voraz mercado imobiliário em sua progressiva valorização 

especulativa, já que, somente no ano de 2013, a valorização do metro quadrado em média no 

Brasil subiu mais do que o dobro da inflação, conforme indica o Gráfico 3. 

O outro lado trágico da especulação imobiliária é que ao passo que aumenta o valor ano 

a ano do metro quadrado médio, no Brasil, diminui-se o acesso, mesmo das classes médias, aos 

imóveis residenciais com metragem de tamanho razoável para uma qualidade de moradia com 

espaços medianos.  

Segundo dados da Pesquisa realizada pela Empresa Brasileira de Estudos de Patrimônio-

EMBRAESP5, em 2007, os lançamentos de imóveis tinham, em média, 102,33 m² de área útil. 

Em 2012, eram 73,24 m², ou 28,4% menos de área útil que é apenas o espaço interno do imóvel, 

sem contar a vaga de garagem e varanda. Sendo que no ano de 2007, o preço pago pelo metro 

quadrado de área útil era, em média, R$ 3.200,44. Em 2012, foi de R$ 7.173,91, ou 124% maior. 

                                                           
5 Pesquisa divulgada pelo Universo On Line-UOL. Disponível em: 

<http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/08/30/em-cinco-anos-tamanho-de-imovel-cai-28-e-preco-

sobe-124.htm>. Acesso em: 30 ago. 2013. 

Gráfico 3 

http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/08/30/em-cinco-anos-tamanho-de-imovel-cai-28-e-preco-sobe-124.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2013/08/30/em-cinco-anos-tamanho-de-imovel-cai-28-e-preco-sobe-124.htm
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Temos, portanto, um processo global de localização e mobilidade do capital financeiro 

associado ao capital da construção civil que envolve a busca de realização dos capitais 

excedentes mundializados, o mercado especulativo das hipotecas, bem como a reconfiguração 

do espaço urbano e o padrão de moradia nas cidades. Cuidaremos de entender como tais 

movimentos dinamizados pelas leis da economia capitalista quase que de forma naturalizada 

encontra fortes lastros de reprodução com as políticas do novo desenvolvimento do novo bloco 

de poder. 

  

 

3.1 A construção civil e suas relações com o projeto neodesenvolvimentista do novo bloco 

de poder 

 

A partir da ascensão do novo bloco de poder hegemônico, observamos por um lado, o 

boom de crescimento da construção civil, e por outro, a eclosão das mobilizações dos 

trabalhadores da construção civil.  

As duas expressões do papel do Estado no âmbito do neodesenvolvimentismo neste 

setor são o crescimento acelerado de curto prazo e as altas taxas de lucratividade e acúmulo de 

capital, que só são compreensíveis no âmbito de uma forte intervenção estatal com modelo 

keynesiano.  

Onde se provê as condições necessárias para um amplo processo de acumulação de 

capital, combinando gigantescos projetos de construção envolvendo a construção civil pesada 

(infraestrutura e setor energético), ampliação das políticas de financiamento da construção civil 

leve (imóveis residenciais e comerciais), modificações na legislação, incentivos fiscais dos 

insumos produtivos, linhas de investimento empresariais e empréstimos pessoais dos bancos 

estatais com juros a taxas regulamentadoras, bem como financiamentos públicos diretos a 

serviço do capital.  

No seu primeiro governo, no ano de 2003, o Presidente Lula da Silva sancionou medidas 

de incentivo ao consumo que afetaram fortemente o setor da construção civil, com vistas a 

facilitar o acesso à compra da casa própria, através do oferecimento de crédito no setor 

imobiliário. As principais medidas foram: 1. Crédito Consignado para Financiamento da Casa 

Própria com juros mais baixos, através da Lei 10.820/2003; 2. Decreto nº 4.840/2003 

possibilitando a prestação variável na operação consignada referentes a empréstimos ou 

financiamentos para aquisição de imóveis residenciais; 3. Inclusão de empresas da construção 



100 

 

 
 

civil na Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas; 4. Investimentos em Moradia para 

Empregados que autorizou o BNDES passou a financiar a construção de moradias para 

empregados das empresas que tomarem recursos do banco; 5. Redução do IPI para produtos da 

cesta básica da Construção Civil.  

No segundo ano do governo do PT e seus aliados, houve significativos aportes 

relacionados às isenções fiscais, com destaque para o setor da construção civil. O ano de 2004 

é considerado o ano da virada par o setor, com a aprovação da Lei 10.931/2004, o chamado 

Pacote da Construção, instituiu um conjunto de medidas de apoio à construção civil incluindo: 

1. Instituição do patrimônio de afetação; 2. Instituição do regime especial de tributação para os 

patrimônios afetados; 3. Isenção do Imposto de Renda na troca de imóveis residenciais; 4. 

Redução do Imposto de Renda sobre a alienação de imóveis; 5. Isenção do Imposto de Renda 

incidente sobre os rendimentos auferidos em títulos representativos de crédito imobiliário; 6. 

Definição do tratamento tributário dos fundos imobiliários; 7. Redução do IPI incidente sobre 

produtos que compõe a cesta básica da construção civil; 8. Conclusão do marco legal do Sistema 

Financeiro Imobiliário (SFI), com a instituição da Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e da 

Cédula de Crédito Imobiliário (CCI); 9. Definição do valor incontroverso relacionados a 

eventuais ações judiciais com financiamentos imobiliários; 10. Permissão para que poupanças 

previdenciárias individuais possam servir de colateral em operações de financiamento 

imobiliário; 11. Instituição do fundo de locação imobiliária; 12. Aperfeiçoamentos nas regras 

de aplicação dos recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), através da 

Caixa Econômica Federal para o financiamento da casa própria com recursos da caderneta de 

poupança.  

Além das medidas de desoneração tributária e de incentivo ao crédito para o setor, entre 

as medidas anunciadas, destaca-se àquela onde o adquirente das unidades, no lançamento da 

incorporação imobiliária, passou a contar com maiores garantias de recebimento de seu imóvel. 

A instituição do “patrimônio da afetação” é considerado um marco legal na segurança dos 

compradores com relação a não afetação do patrimônio investido nas incorporações em relação 

ao patrimônio das empresas de construção com problemas de rolagem de capital de giro e 

dívidas trabalhistas.  Consiste na adoção de um patrimônio próprio para cada empreendimento, 

que passará a ter a sua própria contabilidade, separada das operações da 

incorporada/construtora, conferindo segurança aos adquirentes quanto à destinação dos 

recursos aplicados na obra. 
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A instituição do patrimônio de afetação possibilita que as dívidas de natureza tributária, 

trabalhista e junto a instituições financeiras, ficam restritas ao empreendimento em construção, 

não tendo relação com outros compromissos e dívidas assumidas pela empresa anteriormente. 

Na hipótese de ocorrer falência da empresa construtora/incorporadora, os 

compradores/adquirentes poderão dar continuidade à obra, contratando outra empresa no lugar 

da falida, configurando o objetivo de garantir a entrega de imóvel comprado na planta. 

Recentemente, o Ministro da Fazenda, Guido Mantega, em cerimônia de lançamento de 

um dos Pacotes de apoio ao setor, em 04 de abril de 2012, o potencial da cadeia produtiva 

movida pela construção civil justificaria a política de isenções fiscais: 

De acordo com o ministro, a indústria da construção civil tem grande 

importância para a economia brasileira, pois gera emprego e mais 

formalização e ainda realiza o sonho dos brasileiros de adquirir a casa própria. 

“Além disso, o setor é responsável por quase metade do investimento que nós 

fazemos no país. Assim, estimular esse setor significa estimular o 

investimento no país”, ressaltou. [...] O anúncio das medidas aconteceu 

durante cerimônia alusiva a 1 milhão de moradias entregues e 2 milhões 

contratadas pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV). Segundo o 

ministro, esse programa habitacional é um dos mais ousados já lançado no 

Brasil. [...] Durante o seu pronunciamento, a presidenta Dilma Rousseff 

destacou a importância das medidas apresentadas, ressaltando que elas são 

corretas e pertinentes. “O setor da construção civil vem reivindicando essas 

medidas, então nada melhor que numa comemoração, atender a essas 

reivindicações. É um reconhecimento da importância do setor para geração de 

empregos e estímulo a várias cadeias produtivas”6. (MANTEGA, 2012, 

Informação verbal ).  

O referido Pacote, anunciado pelo Ministro, possui as seguintes medidas: 

a) Desoneração da folha: diminuição da contribuição de 20% sobre a folha para 2% 

sob o faturamento. Com a mudança, a construção civil passará a pagar de R$ 6,280 

bilhões para R$ 3,430 bilhões, uma economia de R$ 2,850 bilhões anual;  

b) Redução do RET: redução do Regime Especial de Tributação (RET) da construção 

civil de 6% para 4%. A medida terá um impacto anual estimado em R$ 411 milhões. 

Diferentemente dos outros setores, a construção civil paga em um único regime o 

Imposto de Renda, a CSLL, o COFINS e o PIS.  Ampliando também o valor das 

habitações de interesse social de R$ 85 mil para R$ 100 mil, no qual incidem o RET 

Social de 1%. A previsão é de que o impacto anual da medida será de R$ 97 milhões;  
                                                           
6 Fonte: Assessoria de Comunicação Social – GMF. Disponível em: www.fazenda.gov.br. Acessado em 05.12.12. 

 

http://www.fazenda/
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c) Mais capital de giro: criação de linha de capital de giro de R$ 2 bilhões na Caixa 

Econômica, destinada às micro e pequenas empresas. Essa linha visa disponibilizar para 

empresas da construção civil, com faturamento de até R$ 50 milhões anuais, capital de 

giro com preços e prazos competitivos.  

O crescimento da construção civil possui uma linha ascendente de longo prazo e com 

taxas de crescimento acima da média do crescimento nacional do PIB. Segundo dados do IBGE, 

entre os anos 2003 e 2009 houve um aumento nominal de 15% no faturamento do setor, o que 

chegar a somar mais de 100% no período. Vejamos como o Gráfico 4 nos indica que a 

participação no PIB nacional possui uma linha medianamente descendente, entre os anos de 

1996 a 2003 e medianamente ascendente a partir de 2003. 

Gráfico 4 

Fonte: IBGE - Sistema de Contas Nacionais Brasil.    

Contas Nacionais Trimestrais: Nova Série 2006. Banco de dados agregados - SIDRA/IBGE 

Elaboração: Banco de Dados-CBIC. (*) Resultados calculados a partir do Contas Nacionais Trimestrais.  

     

Diante do quadro de estagnação dos anos 90, também houve um aumento significativo 

da contratação de força de trabalho no setor, alcançando 7,8% dos ocupados no Brasil, 

abrigando 6,8 milhões de trabalhadores em 2009. O aumento registrado no emprego formal foi 

de 15%. 

A construção civil envolves atividades construtivas composta pelos segmentos: da 

construção de edifícios (formado pelas obras de edificações ou residenciais e pelas de 

incorporação de empreendimentos imobiliários); construção pesada ou obras de infraestrutura 

e serviços especializados. Tais atividades estão de acordo com as divisões 41, 42 e 43, da 

Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0.  

Respectivamente, a divisão 41 corresponde à construção de edifícios - que abrange as 

obras de construção de edifícios e de incorporação de empreendimentos imobiliários; a divisão 

42 é da construção de obras de infraestrutura - que engloba a construção de rodovias, ferrovias, 
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obras urbanas, obras de artes especiais, obras de infraestrutura para energia elétrica, 

telecomunicações, água, esgoto, transporte por dutos e construção de outras obras de 

infraestrutura; e a divisão 43 corresponde aos serviços especializados para construção - formada 

por obras de demolição e preparação do terreno, instalações elétricas, hidráulicas, outras 

instalações em construções, obras de acabamento e outros serviços especializados para a 

construção7.  

Segundo DIEESE (2013), a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD - IBGE), em 2011, o setor da construção possuía cerca de 7,8 milhões de 

ocupados, representando 8,4% de toda a população ocupada do país. A participação no Produto 

Interno Bruto da construção tem crescido anualmente, passando de 4,7%, em 2003, para 5,7%, 

em 2012, com receita bruta estimada de R$ 180 bilhões. Ainda segundo o mesmo órgão de 

pesquisa: 

Foram investidos na cadeia produtiva da construção R$ 349,4 bilhões em 

2012. O melhor desempenho do setor, nos últimos 24 anos, foi alcançado em 

2010, quando registrou uma taxa de crescimento de 11,6%. Este resultado 

decorreu de uma combinação de fatores: aumento do crédito, queda das taxas 

de juros, programas de investimentos públicos em infraestrutura, redução de 

impostos, aumento da renda dos ocupados e da massa de salários. No período 

de 2004 a 2012, o setor da construção cresceu a uma taxa de 49,6 %, o que 

indica a importância estratégica do setor para o país. (DIEESE, 2013). 

O crescimento do setor reflete, por um lado, a decisiva participação que o Estado 

brasileiro vem assumindo, através dos empréstimos, incentivos fiscais e parcerias com este 

segmento do capital e, por outro, a fusão de empresas com uma dinâmica à oligopolização do 

setor. Com relação ao segundo aspecto, a Revista Exame8 noticiou que as brasileiras 

construtoras e incorporadoras de imóveis residenciais respondem por mais de 70% do lucro das 

maiores empresas do ramo das Américas, sendo que das 10 companhias citadas pela 

Economática na matéria jornalística, 7 são do Brasil. 

Nesta dinâmica, destaca-se o incremento qualitativo dos investimentos estatais 

implementados principalmente a partir das linhas de financiamento do BNDES para cumprir as 

obras do PAC 1 e 2, com destaque para os consórcios e as PPPs que se formaram para liderar 

os empreendimentos relacionados à Copa do Mundo - nos estádios de futebol, aeroportos, 

transportes terrestres urbanos e interestaduais - bem como as gigantescas obras relacionadas ao 

                                                           
7 Disponível em www.cnae.ibge.gov.br. Acesso em 22 de jun. de 2014. 
8 Disponível em www.exame.abril.com.br. Acessado em 23/04/11. 

http://www.cnae.ibge.gov.br/
http://www.exame.abril.com.br/
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projeto energético do PAC, a exemplo das hidrelétricas de Santo Antônio, Jirau e Belo Monte, 

ou mesmo a Transposição do Rio São Francisco, e do reforço dos novos polos industriais, como 

Suape-PE e Camaçari-CE. 

Nos marcos da nova fase de desenvolvimento nacional comprova-se que há um 

crescimento acelerado no setor da construção civil, tanto da construção civil leve como da 

construção civil pesada vincula diretamente às políticas públicas relacionadas principalmente à 

infraestrutura energética, à mobilidade urbana e aos eventos esportivos, consubstanciados nas 

obras do Programa de Aceleração do Crescimento.  

Observamos que o papel do Estado, através de suas agências de financiamento, tem sido 

de primeira grandeza no sentido de aportar ao setor com investimentos, incentivos e projetos 

que rendem para este campo um ciclo de acumulação de capital de forma progressiva e 

gigantesca. Vejamos o que dizem as notícias oficiais do principal órgão de financiamento 

estatal, o BNDES: 

[...] O BNDES consolidou posição de importante agente financeiro de 

projetos de investimento no âmbito do Programa de Aceleração de 

Crescimento (PAC), lançado em janeiro de 2007.  A carteira de 

financiamentos do BNDES no PAC soma atualmente R$ 117,5 bilhões, 

com investimentos de R$ 208 bilhões nos setores de energia (elétrica, 

petróleo e gás e combustíveis renováveis), logística (rodovias, ferrovias 

e marinha mercante), social e urbana (saneamento, urbanização e 

metrôs) e administração pública (sistema de escrituração digital). Essa 

carteira reúne 318 projetos, sendo 84% deles já aprovados ou 

contratados. Os demais estão em análise ou em consulta. [...] Já os 

desembolsos de financiamentos ao PAC alcançaram R$ 67,9 bilhões até 

fevereiro último, sendo R$ 57,5 bilhões para energia, R$ 6,4 bilhões 

para logística e R$ 3,9 bilhões para a área social e urbana9[...]  

O neodesenvolvimentismo se assenta, por um lado, na dinâmica da economia mundial, 

com o incremento dos Investimentos Externos Direitos-IED, que se multiplicaram com o 

processo da globalização da economia e a abertura comercial, nos marcos das orientações da 

Organização Mundial do Comércio, por outro, com a superação da dinâmica recessiva da 

economia dos anos 1990, onde a agenda neoliberal não havia deixado margens para o 

crescimento econômico.  

Para o novo ciclo de desenvolvimento, a participação do Estado como indutor do 

crescimento econômico tem sido decisiva, que no caso da construção civil se materializam nos 

                                                           
9 Disponível em http://www.bndes.gov.br. Acesso em: abr. 2011. 

http://www.bndes.gov.br/
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pacotes de apoio ao setor, no aumento dos montantes para o financiamento de construção, 

reformas e aquisição de imóveis, bem como nos contratos públicos relacionados à 

infraestrutura, mobilidade e eventos esportivos. 

O Estado, como indutor econômico, marca a linha neodesenvolvimentista que vem se 

fortalecendo como catalisador do aumento do consumo privado e governamental, na medida 

em que se consolida no poder o novo bloco político liderado pelo PT, instalado no Planalto 

Central desde 2003.  

É importante destacar que a participação do Estado, diferentemente do período do 

desenvolvimentismo nos anos 50-60, onde o próprio Estado aumentou sua participação direta 

na economia, atualmente ocorre sob o formato de estímulo aos investimentos e créditos ao 

capital , que tem ocorrido principalmente com a intermediação do BNDES e Caixa Econômica 

Federal, auxiliados com a utilização de uma inovação nas relações jurídicas, criada sob o 

governo do PT, entre o Estado e o Capital que responde pela nomenclatura das Parcerias 

Público- Privadas (PPPs), possibilitadas pela aprovação da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro 

de 2004. 

Há uma importância significativa ao processo de acumulação, a inovação pela via das 

PPPs, pois pela primeira vez na história do Brasil, as privatizações ocorrem numa modalidade 

em que ao capital privado caberá a certeza do lucro e da acumulação, diante da incerteza dos 

mercados em garantir a realização do capital com outras formas de valor-mercadoria que se 

submetem ao mercado competitivo sem a “mão visível” do Estado.  No caso do PAC da Copa 

destaca-se a aprovação do Regime Diferenciado de Contratações-RDC, aprovado pela Lei nº 

12.462/2011. 

De acordo com tal diretriz, o governo brasileiro operou importantes modificações 

jurídicas e orçamentárias que envolvem o evento esportivo. Há estimativas que os 

investimentos governamentais, somando a Copa e as Olimpíadas podem chegar a 130 bilhões 

de reais. Somente o PAC da COPA, lançado pelo então Presidente Lula, ultrapassa os 20 bilhões 

de reais. Uma matéria publicada na Folha de São Paulo nos informa:  

Somando o dinheiro de financiamento do BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) e o do FGTS (Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço), mais o do Orçamento da União e o de 

contrapartidas dos Estados e municípios, serão empenhados R$ 20,18 

bilhões para o evento.10  

                                                           
10 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte. Acesso em: 15 de nov. 2011.  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte
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O PAC da Copa, que previu a construção estádios, infraestrutura, obras relacionadas aos 

transportes e mobilidade urbana, tudo em resposta aos objetivos da Copa do Mundo de 2014 e 

as exigências de um grande consórcio empresarial internacional liderado pela FIFA, pessoa 

jurídica internacional de direito privado, cujo lobbie das grandes multinacionais do esporte, de 

marcas de bebida, empresas de viagens e redes hoteleiras, entre outras, atuam no sentido de 

pressionar o governo para a execução das obras o mais célere possível buscando inclusive 

modificar a legislação brasileira em vários aspectos, a exemplo do Regime Diferenciado de 

Contratações-RDC e da mudança da lei que garante a meia-entrada para estudantes em eventos 

esportivos, bem como a que proibia o consumo de álcool nos estádios. 

 

 

3.2 O capital da construção civil, a apropriação do espaço urbano e o novo bloco de poder 

 

Os excedentes do capital em âmbito internacional com a emergência da globalização 

vem buscando incessantemente formas cada vez mais céleres e menos sujeitas às barreiras 

estatais nacionais alfandegárias, ambientais, sociais e trabalhistas para ampliar e facilitar o 

processo de acumulação e de reprodução da relação social baseada no fetichismo da mercadoria.  

Ocorre que há duas principais formas de realização dos valores excedentes que se 

desprende da necessidade do funcionamento cíclico da roda vida movida pelo fetiche da 

mercadoria e da extração de mais-valor da força de trabalho: 

1. A primeira é temporal, que se utiliza do instrumento do crédito, ou seja, da geração 

de expectativas futuras de realização de capital, sem necessariamente passar pelo 

processo produtivo. Daí se desenvolve o capital rentista, que sobrevive das 

expectativas imateriais de garantias de créditos utilizando diversos instrumentos 

especulativos negociados no mercado das bolsas de valores, pelo sistema financeiro 

e pelo Estado com a emissão de bônus do tesouro; 

2. A segunda é espacial, quando o capital se vê esgotado ou limitado no processo de 

realização e acumulação, no âmbito de um território nacional, ele busca para além 

das fronteiras nacionais, o investimento, que por vezes assume a característica de 

acumulação primitiva. Forma que foi predominante, por exemplo, na relação 

metrópole-colônia ou mesmo na relação centro-periferia do sistema mundial. 
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Com a emergência do imperialismo determinando as hierarquias de poder no sistema 

mundial de Estados, em combinação com o poderio do capital financeiro internacionalizado, as 

relações internacionais passaram a ser ditadas pela necessidade do capital utilizar cada vez mais 

os tentáculos do Estado e não somente das empresas e dos bancos transnacionalizadas, para, a 

partir tanto da diplomacia como da guerra, realizar os excedentes de capital surgidos nas 

metrópoles desenvolvidas do centro do capitalismo global.  

Harvey chama atenção para o fato do capital e sua relação tendencial às crises em face 

dos excedentes de capital bem como da força de trabalho: 

A geografia histórica do capitalismo pode ser mais bem considerada do ponto 

de vista do triplo imperativo da produção, mobilização e absorção do 

excedente de capital e da força de trabalho. Sem a criação prévia e a 

mobilização de tal excedente, a circulação de capital não pode nem mesmo 

começar, nem a expansão pode ser sustentada. Por outro lado, a produção 

ininterrupta de excedentes de capital sob a forma de lucros, junto com 

revoluções tecnológicas que desempregam as pessoas, estabelecem 

continuamente o problema de como absorver tais excedentes sem 

desvalorização. De modo incessante, a probabilidade de crise fermenta dentro 

dessa tensão entre a necessidade de produzir excedentes de capital e de força 

de trabalho e a necessidade de absorvê-los. (HARVEY, 2005, p.132). 

Por outro lado, diante da condição de sistema inerentemente sujeito às crises cíclicas, 

desenvolvem-se as dinâmicas contratendenciais para a solução das crises de realização do 

capital, dentre elas, convertendo-se capitais excedentes em capitais fictícios especulativos, na 

contemporaneidade, cada vez mais internacionalizados. Bem como buscam-se novos territórios 

para implantar modelos mais produtivos e menos custosos para a extração do mais-valor, a 

exemplo do que vem ocorrendo hoje em dia nas regiões asiáticas da China, Vietnã, Índia ou 

mesmo no norte do México com as maquiladoras.  

As sub-regiões menos desenvolvidas dos países dependentes, as zonas francas e as zonas 

de livre exploração e exportação são extremamente úteis como novos instrumentos geopolíticos 

de exploração extremada da força de trabalho e de extração de mais-valor, pois significam a 

migração dos capitais para territórios quase que totalmente livres de obstáculos de resistências 

legais diante da acirrada busca pela competitividade das empresas, no cenário da globalização. 

Um exemplo disso é a região Nordeste do Brasil que tem sido base territorial para o 

deslocamento de empresas de regiões onde o movimento sindical possui mais tradição de lutas 

coletivas e há um nível de valorização da força de trabalho conquistada a duras penas, como no 

ABCD paulista, ou mesmo nas cidades com base industrial do Estado de Minas Gerais.  
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Desta forma, dois mecanismos contratendenciais se põem como instrumentos também 

de expansão do capitalismo global, criando uma geopolítica do capitalismo globalizado, 

assentado no aprofundamento do poderio planetário dos países centrais e na financeirização do 

capital.  

Temos, nesta monta, a compreensão do território como um espaço estratégico, desde os 

primórdios do mercantilismo e da colonização moderna. O espaço nacional subjugado, como 

principal meio de acumulação primitiva com seus reflexos em lutas econômicas, políticas e 

militares entre Estado-Nações. Expressão disso foram as duas grandes guerras mundiais no 

Século XX, e as centenas de guerras locais, regionais e entre os Estados nacionais. 

Em virtude do inexorável processo de formação de crise, a busca pelo ajuste 

espacial converte a ameaça da desvalorização numa luta entre alianças 

regionais instáveis, sobre as quais recaem o ímpeto da crise. Diante da 

perspectiva de se partir em milhares de pedaços, uma aliança regional talvez 

se consolide, liderando suas tendências destrutivas para o exterior. A 

exportação do desemprego, da inflação e da capacidade produtiva ociosa se 

tornam as apostas num jogo arriscado. As guerras comerciais, o dumping, as 

tarifas e cotas, as restrições ao fluxo de capital e ao câmbio, as guerras 

relativas à taxa de juros, as políticas de imigração, a conquista colonial, a 

subjugação e o controle das economias dependentes, a reorganização forçada 

da divisão territorial do trabalho nos impérios econômicos (inclusive impérios 

coloniais) e, finalmente, a destruição física e a desvalorização forçada 

resultantes da confrontação militar e da guerra podem ser consideradas como 

parte e parcela dos processos de formação e solução da crise. A busca pelo 

“ajuste espacial” assume uma direção viciosamente competitiva e talvez 

violenta. (HARVEY, 2005, p. 155). 

Podemos à continuidade, compreendendo o espaço geográfico como um meio 

estratégico de expansão e realização dos excedentes do capital, entender o espaço urbano 

interno também como solo de realização dos excedentes do capital internacional, onde há um 

potencial de geração de uma apropriação capitalista do espaço geográfico nas cidades.  

Sendo o Brasil possuidor de um continental território urbano interno para a apropriação 

capitalista do espaço, já que - como parte de seu desenvolvimento tardio na divisão 

internacional do trabalho do mercado capitalista - teve como consequência, entre outras, a 

urbanização da sociedade também tardiamente.  

O fenômeno da urbanização tardia vai se acelerar a partir de 1950, justamente quando a 

industrialização e a substituição de importações, ainda que associados aos interesses do capital 

externo vão, com as contradições e, por vezes, conflitos, com as forças políticas nacionalistas 

e patrimonialistas, toma o formato de um projeto nacional-desenvolvimentista. Vejamos que tal 
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evolução da organização se expressa em termos de investimento na construção civil, no Gráfico 

5: 

 
Gráfico 5 - Evolução dos investimentos na construção civil por habitante - 1950 -2005 (em R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE. Estatísticas do Século XX 

O solo doméstico urbano vai assumir, igualmente no ritmo tardio da inserção brasileira 

no mercado capitalista global, ao longo destes últimos 50-60 anos, um excelente terreno fértil 

e promissor para os investimentos do capital nacional e internacional. Com as vantagens 

extraordinárias do financiamento estatal, num primeiro momento, para o consumo das classes 

médias urbanas e mais recentemente – de forma mais categórica, com a subida do novo bloco 

de poder - o financiamento das construtoras para obras de infraestrutura e mobilidade urbana, 

a exemplo das hidrelétricas, estradas e zonas portuárias, mas também para a construção de 

imóveis urbanos residenciais e comerciais que por vezes são objeto de conflitos sociais 

resultantes de uma política de “limpeza social”, como relata Davis: 

Em toda parte do Terceiro Mundo a escolha da moradia é um cálculo 

complicado de considerações ambíguas. Como na famosa frase do anarquista 

John Turner, “Moradia é um verbo”. Os pobres urbanos têm de resolver uma 

equação complexa ao tentar otimizar o custo habitacional, a garantia da posse, 

a qualidade do abrigo, a distância do trabalho e, por vezes, a própria 

segurança. Para alguns, como muitos moradores de rua, a localização próxima 

do trabalho – digamos, em uma feira livre ou estação de trem – é ainda mais 

importante do que o teto. Para outros, o terreno gratuito, ou quase isso, 

compensa viagens épicas da periferia para o trabalho no centro. E para todos 

a pior situação é um local ruim e caro sem serviços públicos nem garantia de 

posse. (DAVIS, 2006, p. 39). 
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Agrega-se aos gigantescos incrementos do consumo das classes médias e das 

empreiteiras, o consumo popular das classes subalternas com o Programa Minha Casa Minha 

Vida-PMCMV, Lei 11.977/2009, que duplamente busca satisfazer a ausência de políticas 

habitacionais populares desde a extinção do Banco Nacional de Habitação-BNH, bem como 

servir de nicho de investimento para empreiteiras com taxa de lucro garantida, com 

financiamento do Estado e garantia de recebimento dos financiamentos avalizados pelo 

governo, combinadas com a execução de obras de baixíssima qualidade. 

O Banco Nacional de Habitação-BNH foi durante anos a principal empresa pública 

brasileira responsável pelo financiamento e produção de unidades habitacionais populares, 

sendo substituído com todas as suas atribuições pela Caixa Econômica Federal. Foi, até então, 

a principal instituição federal de desenvolvimento urbano da história brasileira com viés de 

política social, sendo gestor do FGTS e da formulação e implementação do Sistema Financeiro 

da Habitação-SFH, bem como do Sistema Financeiro do Saneamento-SFS.  

Criado pela Lei nº 4.380, de 21 de agosto de 1964, sendo inicialmente, uma autarquia 

federal, vinculada ao Ministério da Fazenda, o BNH depois passou ao controle do Ministério 

do Interior, com base no Decreto nº 60.900, de 26 de junho de 1967. Foi um dos principais 

instrumentos de intervenção do Estado, do então regime ditatorial, ou seja, foi uma política 

social da ditadura civil-militar, como bem evidencia Arretch: 

O modelo de política habitacional desenvolvido no Brasil, no pós-64 supôs 

pesada intervenção governamental no processo de provisão habitacional. Na 

verdade, essa área de intervenção constituiu-se num dos setores privilegiados 

de atuação do (então) novo regime. Esta foi viabilizada por meio da criação 

de uma agência estatal, a qual centralizaria o conjunto das atividades estatais 

do setor. O Banco Nacional de Habitação-BNH – passaria a ser o sinônimo da 

presença estatal na área habitacional no período 1964-86, ano de extinção 

daquele órgão [...] o conjunto das atividades voltadas à produção e à 

distribuição de unidades residenciais passou nesse período a evocar o BNH 

[...] Com base no sistema montado, constitui-se no Brasil um dinâmico 

mercado de acesso à casa própria assentado sobre um sistema especializado 

no crédito habitacional. (ARRECTH, 1990, p. 31). 

O estatuto do BNH foi modificado pela Lei nº 5.762, de 14 de dezembro de 1971, que 

o transformou em empresa pública, de personalidade jurídica de direito privado, com seu 

patrimônio próprio integrando o Ministério do Interior. Tal empresa teve por função primordial 

a realização de operações de crédito, principalmente crédito imobiliário, além da gestão do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS. Depois foi extinto através do Decreto-Lei nº 

2.291, de 21.11.86, momento que foi incorporado à Caixa Econômica Federal, sucedendo-o em 
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todos os seus direitos e obrigações, também na gestão do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço.  

A extinção do BNH, em 1986, no governo pós-ditadura, não foi sucedida por um 

programa nacional estrutural que significasse um passo para a solução de um dos maiores 

problemas sociais deste país, que é a ausência de moradia para as classes trabalhadoras urbanas, 

que vivem em sua maioria aglomeradas nas periferias nas grandes metrópoles em moradias 

irregulares, ocupações clandestinas e precárias, bem como de difícil acesso. 

A ditadura desenvolveu uma política mais ofensiva, neste aspecto, com a criação das 

Companhias de Habitação Popular – COHABs, que significaram, na época, o símbolo de 

aquisição da casa própria para os trabalhadores. Ainda assim as COHAB impulsionadas pelo 

BNH significaram fontes de reordenamentos habitacionais urbanos ditados pela apropriação do 

espaço pelo capital, beneficiando preferencialmente as classes médias de então. Como bem 

indica Azevedo: 

A marca do passado estava igualmente presente na repulsa ideológica das 

novas autoridades às proposições que defendiam a necessidade de subsídios 

públicos para o enfrentamento da carência de habitação popular. Como reação 

ao populismo em geral e à FCP em particular, as novas autoridades rejeitaram, 

no nível do discurso, toda a prática governamental anterior a 1964 e tentaram 

implantar para os setores de baixa renda uma política em moldes 

"empresariais". A experiência se encarregaria de mostrar as fragilidades e a 

inviabilidade dessa nova política para as classes populares. [...] A motivação 

principal para a criação do Banco Nacional da Habitação foi de ordem política. 

Segundo os mentores do BNH, o desempenho marcante na produção de casas 

populares deveria permitir ao regime militar emergente obter a simpatia de 

largos setores das massas que constituíram o principal apoio social do governo 

populista derrubado em 1964. Nesse projeto, igualmente encontrava-se 

implícita a idéia de que a casa própria poderia desempenhar um papel 

ideológico importante, transformando o trabalhador de contestador em "aliado 

da ordem.'" A criação do BNH, além de colaborar na legitimação da nova 

ordem política, previa inúmeros efeitos positivos na esfera econômica: 

estímulo à poupança; absorção, pelo mercado de trabalho, de um maior 

contingente de mão-de-obra não-qualificada; desenvolvimento da indústria de 

material de construção; fortalecimento, expansão e diversificação das 

empresas de construção civil e das atividades associadas (empresas de 

incorporações, escritórios de arquitetura, agências imobiliárias, etc.). 

(AZEVEDO, 1988, p.13). 

Observamos que desde a criação do BNH, o viés de política social que é dado às 

políticas habitacionais possui por um lado uma funcionalidade de reforço da hegemonia do 

bloco de poder dominante, neste caso, o bloco histórico civil-militar que se beneficiou direta e 

indiretamente do regime autocrático. Por outro, pelo estímulo catalizador do capital vinculado 
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à construção civil e insumos diretos e indiretos, bem como ao setor financeiro, já que os 

financiamentos envolvem o sistema de crédito. Como bem lembra Maricato, relacionando o 

regime militar com as políticas de habitação: 

Na primeira metade da década, o governo militar deu início a um grande 

conjunto de obras de infraestrutura econômica – portos, aeroportos, rodovias, 

hidrelétricas, pontes, viadutos, captação e distribuição de água, estações de 

tratamento de esgotos, entre outras. Já na segunda metade da década, coube à 

construção habitacional contribuir para o crescimento do PIB a taxas acima 

de 7% ao ano. Estamos falando do período que o marketing oficial apelidou 

de “Milagre Brasileiro”. Na primeira metade da década, empresas de 

Construção Pesada cresceram muito com a reserva de mercado e passaram a 

ocupar um lugar privilegiado no cenário nacional dando origem a muitas das 

atuais transnacionais de origem brasileira entre as maiores construtoras do 

mundo. Na segunda metade da década foi a vez das incorporadoras e 

construtoras de edificações, cujo intenso movimento mudou o perfil das 

cidades brasileiras. Essa mudança se estendeu à indústria de materiais de 

construção e ao mercado de terras, além do capital de construção e 

incorporação. (MARICATO, 2012, p.118). 

Após a extinção do BNH, as políticas habitacionais se pautaram prioritariamente para 

as classes médias que tinham acesso ao financiamento da Caixa Econômica Federal, modelo 

que prevaleceu principalmente no auge do neoliberalismo. Com a emergência do novo bloco 

de poder da frente popular, dirigida pelo PT, a refuncionalidade da política habitacional voltada 

para as classes subalternas se cristaliza no Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV em 

associação mais horizontalizada com o capital da construção civil que, neste modelo, 

disponibiliza recursos para o financiamento do processo de produção, a partir das empreiteiras 

e suas linhas de créditos na CEF e BNDES. 

Para além da funcionalidade que cumpriu o BNH, na época da ditadura, e cumpre agora 

o PMCMV, após a subida do novo bloco de poder, onde se combinam linhas de créditos mais 

acessíveis às classes subalternas com apoio às empresas da construção civil, a partir da Caixa 

Econômica Federal, o que significa política social de habitação combinadas com apoio ao 

capital que galvaniza os empreendimentos dos investimentos em moradias populares, há desde 

os anos 60, a pauta relacionada à apropriação do espaço urbano pelo capital.  

Tal apropriação possui pelo menos duas grandes expressões fundamentais na sociedade 

brasileira, que são permeadas pela relação capital x trabalho, no âmbito da construção civil, 

principalmente nas grandes cidades que inflaram de forma desordenadas com o processo de 

urbanização nacional, desde os anos 1950: a primeira é a privatização do espaço público com a 

expropriação dos espaços urbanos em favor do capital e, por consequência, das grandes 
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empresas e empreiteiras da construção civil; a segunda é  o agravamento da espoliação histórica 

a que são submetidas as classes trabalhadoras urbanas do acesso à moradia dignas com 

infraestrutura de serviço bem como localizadas em bairros periféricos com sérias implicações 

para o acesso aos direitos básicos bem como com relação à mobilidade. 

Tais expressões já vinham sendo alvo dos questionamentos políticos e sociais nos anos 

1960, com a defesa da reforma urbana como parte das reformas de base elaboradas pelo 

Governo de João Goulart, e na retomada dos movimentos sociais em fins dos anos 1970, onde 

passaram a ser alvos do movimento de reforma urbana que unificou o pensamento nacional 

crítico sobre a cidade periférica com os movimentos sociais urbanos de luta por moradia e 

serviços urbanos de qualidade para as classes trabalhadoras e seus limites, mesmo depois da 

subida do novo bloco hegemônico ao poder, com bem destaca Maricato, em pesquisa realizada 

entre 1975 a 2010: 

Os movimentos urbano e operário inauguraram uma nova forma de fazer 

política no Brasil a partir da segunda metade dos anos de 1970 reivindicando 

espaço na cena política. De modo inédito e após muito acúmulo, os 

movimentos urbanos construíram uma entidade nacional em 1987 – Fórum 

Nacional de Reforma Urbana – que buscou superar reinvindicações pontuais 

e específicas e propor uma agenda unificada para as cidades [...] Apesar dos 

avanços teóricos sobre as cidades desiguais, apesar do avanço organizativo e 

político dos movimentos operário e sócia urbano, apesar das vitórias eleitorais 

e das experiências inovadoras de gestão urbana democrática e apesar das 

conquistas de um novo arcabouço legal inédito sobre as cidades, esse conjunto 

importante de fatos não logrou mudar significativamente o rumo injusto e 

ambientalmente predatório da realidade urbana [...]  (MARICATO, 2012, p. 

100-102). 

De modo que estamos diante de um período histórico de aproximadamente 50 anos onde 

a pauta da reforma urbana ingressou no cenário nacional impulsionada a partir dos movimentos 

sociais, arquitetos críticos, pesquisadores sociais e lideranças políticas, constituindo repertórios 

de lutas para que a propriedade urbana atendesse prioritariamente o espaço público, as 

concepções ambientais e a necessidade de políticas habitacionais que pudessem atender às 

classes subalternas sujeitas às condições degradantes das favelas, cortiços e ocupações 

desordenadas.  

Tal foi a esperança de toda uma geração vinculada às demandas da reforma urbana que 

datavam dos movimentos e lideranças dos anos 1960 e se materializaram no esforço para 

organizar o Ministério das Cidades do governo Lula, como bem afirma uma de suas 

protagonistas e pesquisadora: 
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O Ministério das Cidades foi fruto de um amplo movimento social 

progressista e sua criação parecia confirmar, com os avanços, os novos tempos 

para as cidades no Brasil [...] era esperada, sim, a abertura de um canal para o 

algo que convergisse a articulação de todos os que lidavam com os dramáticos 

e crescentes problemas urbanos, permitindo dessa forma ampliar e fortalecer 

o debate sobre como encaminhá-los e influir na correlação de forças de modo 

a encaminhar novas soluções. Parecia claro que esse encaminhamento levaria 

à construção social, e não apenas governamental, da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano [...] (MARICATO, 2012, p. 23-25). 

A ascensão do novo bloco de poder ao Palácio do Planalto não vai inverter essa dinâmica 

progressiva de apropriação do espaço urbano pelo capital e os altos aportes do Estado para o 

capital da construção civil pesada e leve. A Tabela 10 revela, como após 8 anos de governo 

Lula, em 2010, são relevadores os indicadores de déficit habitacional no país. 

 
Tabela 10 - Déficit habitacional total e relativo ao total de domicílios particulares permanentes por 

situação de domicílio segundo regiões geográficas, e total das regiões metropolitanas - Brasil - 2010 

 DÉFICIT HABITACIONAL TOTAL 

 ABSOLUTO RELATIVO 

 TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL 

Região Norte  823.442 585.725 237.717 20,6 19,4 24,7 

Região 

Nordeste  

2.111.517 1.532.184 579.333 14,1 13,7 15,6 

Região 

Sudeste  

2.674.428 2.576.502 97.925 10,6 10,9 5,9 

Região Sul  770.749 685.111 85.639 8,7 9,0 6,7 

Centro-Oeste  560.555 506.006 54.549 12,9 13,1 11,5 

Brasil  6.940.691 5.885.528 1.055.163 12,1 11,9 13,0  

Metropolitanas 3.416.369  3.299.337 117.032 12,2 12,2 10,2 

Demais áreas 3.524.321  2.586.191 938.131 12,0 11,6 13,5 

Fonte: Censo demográfico – IBGE. In: Déficit habitacional no Brasil 2012. Ministério das Cidades. 

Edição do autor 
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Na realidade, o poder do capital da construção civil vem aumentando e reforçando suas 

relações privilegiadas com as agências estatais, inclusive à escala internacional, em razão da 

via protecionista privilegiada que vem revelando o novo bloco de poder em relação a este setor 

específico do capital.  

A retomada dos projetos de grandes obras de infraestrutura que haviam ficado 

congeladas ao final da ditadura militar, a partir do Programa de Aceleração de Crescimento, 

obras muitas vezes com altos impactos negativos ambientais e sociais, a exemplo da 

transposição do São Francisco e das grandes hidrelétricas da região Norte Santo Antônio, Jirau 

e Belo Monte, inseridas num grande projeto de construção de hidrelétricas do PAC combina-se 

com o aprofundamento do apoio do Estado ao financiamento de imóveis às classes médias e às 

construtoras e incorporadoras de imóveis residenciais urbanos a partir principalmente da Caixa 

Econômica Federal. 

Há ainda a ausência de um planejamento nacional de reforma urbana que pudesse 

reacender o debate e projetos urbanísticos que privilegiasse o espaço público e a construção de 

conjuntos residenciais decentes, ao invés dos espaços privados, a exemplo da proliferação de 

Shoppings Centers, com a privatização do espaço público nas cidades, e o aumento vertiginoso 

da aquisição de automóveis. 

Em relação a este último aspecto, cabe destacar que houve um investimento intelectual, 

profissional e militante de uma série de pesquisadores e representantes de movimentos sociais 

da questão urbana na expectativa de que o governo Lula pudesse traçar uma rota de inversão à 

histórica apropriação capitalista do espaço no Brasil. Este investimento se traduziu na criação 

do Estatuto da Cidade e no Ministério das Cidades como um conjunto de instituições que teriam 

o objetivo de catalisar uma série de projetos vinculados às demandas sociais do movimento pela 

reforma urbana. 

Após 8 anos de criado o MCidades entretanto, o destino das cidades brasileiras 

está longe de mudar de rumo. Podemos dizer que os movimentos ligados à 

Reforma Urbana “bateram no teto”, isto é, estão fragmentados e muitos 

desmobilizados e têm poucas possibilidades de avanço real na linha 

preconizada pelas agendas tão debatidas em um sem número de encontros, 

reuniões, congressos, seminários, etc. As originais experiências de gestão 

municipais democráticas e populares que mercaram os anos de 1980 e 1990 

parecem ter se esgotado. A evidência insofismável é de que as cidades 

continuam piorando e a questão fundiária, que ocupa a centralidade das 

propostas de Reforma Urbana e do Direito à Cidade há mais de meio século, 

não avançou de forma significativa. O MCidades constitui uma central 

pródiga em anunciar obras, gerenciadas pela Caixa, que entretanto guardam 

pouca coerência entre si ou com uma orientação que defina um adequado e 
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sustentável desenvolvimento urbano ou metropolitano, em que pese o esforço 

de muitos técnicos ou militantes profissionais e políticos que fazem parte dos 

quadros da máquina federal. (MARICATO, 2012, p.28). 

O cerne da questão urbana que se expressa nas políticas públicas, agências de 

financiamento e no perfil de linhas de crédito, bem como nas modificações jurídicas nacionais, 

se relacionam com o financiamento imobiliário e a progressiva a apropriação capitalista do 

espaço urbano que por sua vez não teve nenhum questionamento ou regulação mínima em 

relação ao processo de acumulação do capital pelo novo bloco de poder.  

A necessidade da reforma urbana tão pleiteada pelos movimentos sociais, 

pesquisadores, intelectuais, arquitetos, partidos e lideranças de esquerda, historicamente 

constituídos desde que a pauta das demandas urbanas no Brasil, adquire manifestações públicas 

e resoluções de encontros de categorias profissionais e movimentos políticos, desaguando na 

contemporaneidade numa temática, entre outras, da mobilidade urbana e na falta de 

equipamentos sociais e qualidade dos serviços públicos nas grandes cidades.  

A apropriação capitalista do espaço urbano se manifesta em várias dimensões sociais 

que envolve desde a questão urbanística com a permissão para a construção de grandes edifícios 

e condomínios privados de luxo, bem como na prioridade de edificações de vias para 

automóveis privados, passando pela ausência e péssima qualidade dos transportes públicos, 

materializando-se também na diminuta política de construção de precárias habitações do 

PMCMV dos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff.  

A Tabela 11, por exemplo, revela como o recorte da relação déficit habitacional por 

classes sociais, vinculada à renda familiar, até a presente conjuntura, não dá sinais de inversão 

de prioridades para às classes subalternas em relação às políticas habitacionais. Considerando 

o rendimento de 0 a 5 salários mínimos, o percentual de déficit habitacional relativo a esta faixa 

de renda atinge 80,3% da população. Correspondente ao rendimento, neste caso, a adoção do 

conceito de classe social vinculada à metodologia de pesquisa da renda familiar como 

parâmetro de aferição. Por outro lado, observando-se a classe mais alta, considerada como a 

família que percebe acima de 10 salários mínimos de renda, o déficit não chega a 6% desta 

faixa da população. 
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Tabela 11 - Composição do déficit habitacional urbano por classe de rendimento domiciliar segundo 

regiões geográficas, unidades da Federação e total das regiões metropolitanas - Brasil – 2010 

 CLASSES DE RENDIMENTO FAMILIAR – SALÁRIOS MÍNIMOS 

 sem 

rendimen

to 

0-3 3-5 5-10 10 ou 

mais 

total 

Região Norte  6,5 58,5 15,9 13,0 6,1 100,0 

Região 

Nordeste  

5,2 69,8 12,8 8,4 3,8 100,0 

Região 

Sudeste  

2,9 60,3 15,1 15,2 6,5 100,0 

Região Sul  2,4 60,2 14,6 16,1 6,8 100,0 

Centro-Oeste  4,6 61,3 14,3 12,7 7,1 100,0 

Brasil  3,9 62,7 14,5 13,1 5,8 100,0 

Metropolitanas  3,7 60,0 14,6 14,4 7,2 100,0 

Demais áreas  4,2 66,0 14,3 11,4 4,1 100,0 

Fonte: Censo demográfico – IBGE. In: Déficit habitacional no Brasil 2012. Ministério das Cidades. 

Edição do autor 

 

À apropriação capitalista do espaço público soma-se à produção capitalista do espaço 

urbano, pois há várias manifestações de como o capital e seus diversos segmentos se 

reproduzem no âmbito espacial, envolvendo direitos urbanos, espaço geográfico e 

determinando a ocupação do solo nas cidades. Há, no entanto, uma ligação entre todas as 

determinações que influenciam em vários setores para o processo de realização e acumulação 

do capital da construção civil, que é a questão fundiária urbana.  

A defesa da socialização da propriedade fundiária urbana sempre foi o foco de demandas 

dos movimentos de reforma urbana para, a partir daí, elaborar projetos que associem uma 

divisão da propriedade urbana que possibilitasse o acesso das classes subalternas à vida e à 

moradia nas cidades. Mas diante do poderoso lobbie das empreiteiras, construtoras e 

incorporadoras, associadas ao conservadorismo político, desde os anos 60 até a presente data, 

jamais conseguiram atacar o alicerce dos problemas que fizeram com que a vida nas grandes 
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cidades tenha se tornado altamente degradadas, principalmente para as denominadas classes 

médias baixas e o proletariado urbano. 

Com a Figura 3 buscamos representar como há uma cadeia entre os elos que envolvem 

a macroestrutura de determinações que possibilitam o processo de reprodução do capital 

envolvendo a construção civil, mediados pela propriedade privada fundiária urbana. 

O movimento de reforma urbana surgido nos anos 60 atualmente encontra-se 

relativamente disperso e, em parte incorporado aos cargos de confiança do governo do novo 

bloco de poder, que como vimos obstaculizou políticas estruturais de remodelamento das 

gestões das cidades no Brasil, pois para além do não-questionamento da propriedade fundiária 

rural e urbana, reforçou o modelo de políticas sociais que privilegiam as chamadas classes 

médias e sujeitam as classes subalternas às moradias em regiões de difícil acesso e com 

dimensões métricas cubiculares, bem como associam os projetos de moradia popular às 

necessidades de favorecimento do capital da construção civil, com financiamentos do Estado.  

 

Figura 3 - Elos da cadeia de reprodução do capital relacionado com a construção civil 
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O que vimos se manifestar como expressão da contestação da crise urbana foram as 

manifestações populares de Junho de 2013, onde a temática do acesso aos transportes públicos 

e das altas tarifas cobradas pelas empresas de transportes, metrôs e trens diante de uma péssima 

qualidade dos serviços ficou bem evidenciada, vide o fortalecimento do poder de convocatória 

das passeatas coordenadas pelo Movimento Passe Livre-MPL de São Paulo, conforme 

Judensnaider et al. (2013), Rolnik (2013), Harvey (2013a), Davis (2013), Secco (2013) e Zizek 

(2013).   

Neste âmbito, o que chama atenção é que no entorno dos tentáculos do capital da 

construção civil na cena urbana, bem como nas obras de infraestrutura os espectros dos sujeitos 

coletivos comparecem para questionar os projetos do “capital do concreto armado” que se 

edificam em detrimento de uma melhor sociabilidade para a maioria da população. 
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4 O NOVO BLOCO DE PODER, OS SUJEITOS POLÍTICOS, O CAPITAL DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL E O PAPEL DO PAC 

 

A análise da historicidade da constituição do novo bloco de poder que hegemoniza a 

política nacional desde as eleições de 2002 requer um exercício histórico-político relacionando 

os sujeitos políticos, as organizações partidárias e dos movimentos sociais, bem como a 

localização e relação de forças entre as classes, frações de classes, com os seus interesses 

coletivos e papéis individuais das lideranças que se põe em movimento e em conflito no cenário 

nacional, bem como sua evolução e protagonismo na formação dos blocos de poder que até 

hoje pautam nas superestruturas seus projetos e embates.  

Considerando que as classes sociais e frações de classes, bem como as organizações que 

as representam, operam num contexto sócio-histórico, buscaremos  inseri-los numa totalidade 

histórica e geopolítica internacional que também reflete a dinâmica global e continental latino-

americana, incluindo a etapa do capitalismo contemporâneo, visando a compreensão de como 

o partido dirigente do novo bloco de poder, o Partido dos Trabalhadores, vem exercendo o 

comando político de uma frente social e política que derrotou a outra frente neoliberal 

anteriormente comandada pelo PSDB. 

 O bloco social e político dirigido pelo PT teve suas sementes lançadas, nas eleições em 

1989, mas Secco (2011), observa como a conclusão da etapa de lutas sociais iniciada com a 

crise da Ditadura de 64 foi desaguar com a derrota eleitoral daquele ano: 

O ciclo que se inicia com a campanha das “Diretas Já” em 1984, passa pela 

Assembleia Nacional Constituinte (1988), pela Frente Brasil popular em 1989 

e tem um último suspiro na campanha pelo impeachment de 1992, é aquele 

que demonstrou a maior participação popular (para além mesmo da classe 

operária e dos movimentos sociais organizados). Note-se que os resultados 

eleitorais e políticos daquela ascensão das lutas populares (marcada pelo 

fortalecimento, até a primeira metade dos anos 1990, da CUT, MST e, em 

menor medida, Central dos Movimentos Populares) pareciam decepcionantes. 

Um ciclo de ascensão e lutas acabou numa derrota eleitoral [...] como o PT 

sofreu com uma territorialização difícil e divisões internas mas haurindo 

forças no sindicalismo ascendente [...] observamos que ele manteve algum 

grau de coesão interna, assinalado pelo surgimento da Articulação (1983) e 

pela majoritariedade na sua Comissão Executiva Nacional. Exteriormente, ele 

se manteve como oposição extra-parlamentar e conquistou um lugar de peso 

na sociedade civil. Mas como isso aconteceu num quadro semi-democrático e 

de competição eleitoral, o sucesso relativo de uma organização baseada em 

núcleos de base e numa linguagem socialista aninhava o seu contrário: um 

partido da Ordem que solapava a voz dos radicais. (SECCO, 2011, p. 141-

142). 



121 

 

 
 

Quando do balanço da derrota das eleições de 1989, a direção do partido resolveu se 

articular num leque social mais amplo para responder as disputas eleitorais futuras, o que viria 

ocorrer progressivamente. A partir de 1994, pode-se se delimitar a mudança no campo da 

estratégia que somente viria a se concretizar com novas alianças sociais e políticas. Até então, 

os partidos e organizações que compunham as coligações eleitorais da esquerda pós-ditadura 

possuíam origens e militância nos movimentos sindical e popular (PT e PCdoB), ampliando-se 

aos setores do populismo que tinham um programa democrático e popular. 

No entanto, após a inflexão de alianças com os herdeiros do populismo brizolista e 

arraesista (PDT e PSB11), posteriormente, o PT incorporou o maior partido fisiológico de 

centro-direita do país (PMDB), bem como as pequenas legendas de aluguel que abrigam desde 

setores liberais-conservadores do cenário político nacional e regionais (PL, PR, PP, PSC, PTB, 

PSD e etc) com o apoio de significativos grupos do agronegócio, capital financeiro e industrial, 

as principais oligarquias regionais do Norte e Nordeste, sujeitando as maiores organizações 

sindicais e dos movimentos sociais do país (CUT, FORÇA SINDICAL12, CTB, UNE, UBES, 

MST, CONTAG e etc).  

Há ainda o contraditório apoio eleitoral que obteve o PT, principalmente a partir do ano 

de 2002 com a coligação do então Partido Liberal-PL, e posteriormente das principais 

lideranças e políticos associados às igrejas evangélicas, incluindo os setores mais 

fundamentalistas que se identificam com bandeiras genéricas em defesa da família, da 

propriedade privada e contra os direitos dos homossexuais. 

Na superestrutura partidária se expressou a inflexão social e programática que o Partido 

dos Trabalhadores foi construindo ao longo dos anos 1990, seu aceno e coligação com os setores 

das classes dominantes, até ganhar as eleições, em 2002. Desde então, os perfis ideológico e 

                                                           
11 O Partido Socialista Brasileiro-PSB, desde a primeira campanha de Lula em 1989, sempre esteve aliado ao PT. 

No entanto, o então governador de Pernambuco e Presidente Nacional do partido, decidiu romper com o Governo 

Dilma, em 2013, e ingressar num processo de disputa para Presidência da República para as eleições de 2014, 

quando abrigou o Partido REDE, dirigido por Marina Silva, na legenda do PSB, assegurando a vaga de candidata 

à Vice-Presidente, a ex-Senadora do PT e líder ambientalista. 
12 A Força Sindical oscila sua relação com o governo Lula e Dilma, posição que está relacionada com o seu 

principal dirigente, Paulo Pereira da Silva (Paulinho da Força). Paulo Pereira é líder metalúrgico de São Paulo, ex-

dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo foi candidato a vice-presidente em 2002 pelo PTB na chapa 

encabeçada por Ciro Gomes. Entre 2003 e 2013 esteve vinculado ao PDT, partido da base de Lula e Dilma. Em 

2004 foi candidato a prefeito de São Paulo. Em 2006 foi eleito deputado federal por São Paulo, tendo sido o 6º 

candidato mais votado do Estado com 287.443 votos. Em 2012, foi candidato a prefeito de São Paulo. Em 2013, 

fundou o Partido Solidariedade, reunindo principalmente lideranças sindicais de São Paulo da Força Sindical. 

Desde então, se coloca na oposição ao governo Dilma, tendo convidado Eduardo Campos-PSB e Aécio Neves-

PSDB para serem os principais oradores do Ato do Primeiro de Maio de 2014 da Força Sindical, em São Paulo. 

No dia 21 de junho de 2014, o Solidariedade, em Convenção Nacional, deliberou por apoiar o candidato e Senador 

Aécio Neves-PSDB à Presidência da República. 
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social foram se mutacionando num processo gradual até incluir os setores majoritários das 

classes burguesas nacionais, a exemplo do capital do agronegócio e da construção civil. 

Tanto o PT como os demais partidos e setores sociais que deram origem à Frente Brasil 

Popular, em 1989, passaram por processos de mutações político-ideológicas significativos 

como refração nacional do grande impacto ideológico que significou a crise do socialismo real 

no Leste Europeu e na URSS. Houve nestas mudanças fatores internacionais, nacionais, 

econômicos e sociais que influenciaram de forma decisiva no discurso, na prática política, no 

programa e na estratégia das organizações políticas no Brasil e no mundo, refletindo a queda 

do Muro de Berlim e da URSS. (HERNANDEZ, 2009). 

Como consequência, tais mutações também tiveram impactos na ética militante com a 

qual os dirigentes das organizações passaram a se relacionar tanto no seio das organizações da 

sociedade civil como em relação à condução da gestão do Estado e das políticas públicas onde 

a corrupção, o favorecimento de grupos econômicos e o carreirismo político vem imperando 

em detrimento de um controle democrático e transparente dos recursos orçamentários, bem 

como no atendimento às reformas que pautaram os movimentos sociais dos anos 80 e 90. 

Destacamos três fenômenos fundamentais para compreender a ascensão do Partido dos 

Trabalhadores à direção das forças populares e da esquerda do país: o primeiro fenômeno foi o 

processo de reorganização política e sindical, como parte da reorganização de conjunto da 

sociedade civil e da política, que foi desencadeado com a crise do regime militar, iniciado em 

1978 com as greves operárias e concluído com o Movimento das Diretas Já, em 1984. 

Tal processo liberou todas as forças que estavam reprimidas na sociedade pelo regime 

autocrático, somando-o às novas gerações de militantes e ativistas sociais que vieram a 

organizar o Novo Sindicalismo, o movimento estudantil e camponês, bem como os indivíduos, 

profissionais e lideranças locais que se dedicaram a organizar as novas organizações que 

emergiam do processo de redemocratização, na política, nos locais de trabalho, moradia e de 

estudo.   

A fundação, organização e crescimento do PT, da CUT, dos sindicatos e do MST foram 

as expressões organizativas mais expressivas daquele amplo movimento, iniciado nas greves 

operárias de 1978 e 1979, com suas diversas manifestações na sociedade civil e nos partidos, 

como bem demonstra Mattos: 

As greves dos anos 1980 representaram uma novidade não apenas pela sua 

quantidade. Afinal, no início da década de 1960, guardadas as devidas 

proporções, o país já vivido uma fase de grande expansão da atividade 
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grevista. Após 1983, entretanto, a diversidade dos movimentos foi muito 

maior. As greves por categoria, dominantes no primeiro impulso pós-1978, 

continuaram a existir, mas passaram a ser mais numerosas as paralisações por 

empresa. Os métodos também foram diversificados. Greves com ocupação, 

greves “pipoca”, operações “padrão”, “vaca brava” e “tartaruga”, foram 

algumas das novas formas que surgiram no período. Greves nacionais (como 

a dos bancários em 1985, e diversas paralisações dos professores e servidores 

universitários ao longo da década) e paralisações de categorias “novas” na 

atividade sindical, como funcionários públicos, também marcaram essa fase. 

Entre 1983 e 1989, foram convocadas, ainda, quatro grandes greves gerais 

nacionais. Apresentando variações quanto ao nível de adesão às paralisações, 

essas greves gerais representaram, em seu conjunto, uma possibilidade de 

unificação das lutas e de elevação do patamar político das demandas dos 

trabalhadores, que nesses casos dirigiam-se ao núcleo da política econômica 

dos governos, especialmente à salarial, incluindo bandeiras mais amplas, 

como a reforma agrária e a suspensão dos pagamentos da dívida externa. A 

greve geral de 1989, com a participação de mais de 20 milhões de 

trabalhadores, por dois dias, foi a maior da história brasileira e a última grande 

demonstração de força do novo sindicalismo. (MATTOS, 2009, p. 121). 

No campo institucional eleitoral, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro-

PMDB, por ter herdado as principais forças da oposição parlamentar do Movimento 

Democrático Brasileiro-MDB, em oposição a Aliança Renovadora Nacional-Arena (o antigo 

partido da ditadura), nas eleições de 1982, elegeu nove governadores e foi o partido que 

primeiro capitalizou eleitoralmente a gigantesca onda da redemocratização, fazendo a maioria 

dos governadores e parlamentares na Constituinte de 1986, apesar da nova legislação partidária 

em vigência desde 1980 que já havia legalizado a fundação de novos partidos. 

O PT, naquela conjuntura de efervescência política, nasceu e cresceu como partido de 

massas, incorporou milhares de militantes sindicais e ativistas sociais com o apoio do 

movimento conhecido como Novo Sindicalismo, o movimento de reorganização sindical 

oposicionista aos antigos dirigentes oficiais reconhecidos pelo regime militar, os chamados 

“pelegos”, instalados nos sindicatos pela intervenção e/ou reconhecimento do regime ditatorial. 

A respeito do peleguismo, Rossi e Gerab apresentam uma resumida definição: 

Os pelegos fizeram história no sindicalismo, praticaram isso antes e no 

período da ditadura militar, em conluio com o governo, por meio do Ministério 

do Trabalho, que os tinha colocado nas direções dos sindicatos. Mas puderam 

e podem fazê-lo, também, por meio de acordos com os patrões, diretamente. 

Denunciam aos patrões ou a polícia, ativistas sindicais, que não se submetem 

a eles. Quando se sentem ameaçados, buscam corrompê-los, agredi-los 

fisicamente e até, se considerarem necessário, assassiná-los. (ROSSI; 

GERAB, 2009, p. 49). 
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Também reforça a proposta de construir um partido classe trabalhadora o ingresso da 

militância da chamada igreja progressista, ancorada na teologia da libertação, a qual 

multiplicava as Comunidades Eclesiais de Base-CEBs, nos bairros operários e populares, 

através das paróquias e agregaram-se ainda as correntes trotskistas (Convergência Socialista, 

Democracia Socialista e O Trabalho), grupos dissidentes dos partidos comunistas, a exemplo 

do Partido Revolucionário Comunista-PRC, em 1984, que foi uma importante dissidência do 

PCdoB aderindo ao PT, bem como importantes intelectuais de esquerda que ajudaram a fundar 

ou aderiram posteriormente ao partido, como Florestan Fernandes, Marilena Chauí, Francisco 

de Oliveira, Frei Betto, Mario Pedrosa, Antônio Cândido, Edmundo Dias, Sérgio Buarque de 

Holanda, Leonardo Boff, entre outros. 

O segundo fenômeno foi o processo de lutas sociais que se iniciou em 1978, passou pelo 

Movimento Diretas Já, reacendeu com a crise econômica do Governo Sarney (1985-1990) e 

concluiu com o Movimento Fora Collor. Estas lutas e enfrentamentos sociais foram 

capitalizados no campo institucional principalmente pelo crescimento eleitoral do PT e no 

fortalecimento da CUT no campo sindical, como relata um texto da Rede Brasil Atual13: 

Um agente do Departamento de Ordem Política e Social (Dops) de Santos 

(SP), vizinha à sede da conferência, por exemplo, classificou a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) de “um verdadeiro 

congresso de cúpula socialista-comunista”, onde “farto material de literatura 

de esquerda foi distribuído e vendido”. A menção é parte de relatório 

encontrado no Arquivo Público do Estado de São Paulo. [...] Naquele período, 

o movimento sindical se reorganizava e incomodava o poder de plantão. As 

greves de 1979 e 1980, particularmente na região do ABC, ganhavam o 

noticiário e se confundiam com os movimentos pela volta da democracia. 

Surgia uma geração que depois seria identificada com o “novo sindicalismo”, 

propondo mudanças estruturais e modernização nas relações do trabalho. Essa 

geração iria se chocar com dirigentes formados na estrutura oficial, getulista, 

e resistentes a mudanças. [...] Na política, com o fim do bipartidarismo 

imposto pelo regime, era tempo de recomposição. O PT havia sido criado em 

1980. A sigla PTB era motivo de disputa entre Leonel Brizola e Ivete Vargas, 

que ganhou a parada – ao veterano político, coube o PDT. Os partidos 

comunistas se preparavam para sair da clandestinidade. Nas eleições que se 

realizariam em 1982 (para governos estaduais e municipais), o PMDB iria se 

afirmar como principal partido da oposição. (REDE BRASIL ATUAL, 2011). 

O terceiro fenômeno foi a crise dos antigos partidos e correntes comunistas herdeiros 

dos modelos soviético, chinês ou albanês, que possuíam vínculos com o movimento operário, 

estudantil e popular (PCB, PCdoB, MR-8, etc), mas que se associaram à antiga geração dos 

                                                           
13 Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2011/08/2011/08/conclat-foi-a-matriz-de-

unidades-e-desencontros-sindicais. Acessado em 22 de maio de 2014. 

http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2011/08/2011/08/conclat-foi-a-matriz-de-unidades-e-desencontros-sindicais
http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2011/08/2011/08/conclat-foi-a-matriz-de-unidades-e-desencontros-sindicais
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antigos sindicalistas oficiais, fundando, depois da divisão da Conferência Nacional da Classe 

Trabalhadora-CONCLAT, a Central Geral dos Trabalhadores-CGT14, em 1986.   

O Novo Sindicalismo teve que enfrentar o velho sindicalismo herdado da estrutura 

getulista que havia sido legitimado pelos militares, bem como aos setores expressivos da 

esquerda comunista que foi de encontro ao sindicalismo de base, fazendo a crítica de um 

sindicalismo verticalizado e relacionado com um projeto de aliança política com a chamada 

“burguesia progressista”, enquanto que a CUT reivindicava um projeto classista cujo braço 

político se concretizou na criação de um partido da classe trabalhadora.  

As organizações sindicais e partidárias de origem no tronco dos partidos comunistas, 

que já haviam sofrido derrotas e diversas divisões, depois do Golpe de 1964, foram, no final 

dos anos 80 e anos 90, fortemente impactadas pela queda do Muro de Berlim e pela crise do 

marxismo desencadeada pela restauração do capitalismo no chamado bloco socialista. Giannotti 

destaca como a crise mundial do modelo do Leste Europeu e ex-URSS impactou o peso que o 

PCB tinha no movimento sindical brasileiro: 

[...] as razões da perda crescente da influência do PCB nos sindicatos e nos 

movimentos sociais não podem ser reduzidas à repressão política. Sobretudo 

a partir de 1964 operou-se nos meios intelectuais, operários e nos movimentos 

sociais, uma crítica à linha política levada pelo PCB até 1964 e mesmo depois 

do golpe. Essas críticas se inseriram, e ao mesmo tempo eram alimentadas 

pela conjuntura mundial quando nos vários partidos comunistas surgiam 

dissidências, fruto da crítica à linha política oficial ditada por Moscou. Em 

várias partes do mundo explodiram movimentos de contestação ao sistema 

capitalista mundial, que não se referenciavam mais na linha outrora ditada 

pela União Soviética. A crítica, estimulada pela Revolução Cubana, à posição 

de convivência pacífica defendida pela URSS no pós-guerra, era um grande 

divisor de águas. Também a pujança de movimentos que davam ênfase à 

autonomia, à auto-organização e à atividade das massas indicava que a 

                                                           
14 A Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT) foi fundada em dia 21 de março de 1986, em concorrência à 

Central Única dos Trabalhadores. Suas principais lideranças eram Antônio Rogério Magri, Joaquim dos Santos 

Andrade, o então presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo e Arnaldo Gonçalves, membro do Comitê 

Central do PCB. A Atualmente a CGTB, que herdou seu legado, é uma das seis centrais sindicais brasileiras que 

atingiram os critérios de reconhecimento após a aprovação da Lei nº 11.648, publicada no Diário Oficial da União 

em 31 de março de 2008. 

O primeiro presidente da CGT foi Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzão, na época, principal adversário de 

Lula que era o Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, base e um dos principais sindicatos da CUT 
desde a sua fundação. O PCB, num processo de aliança com a antiga diretoria interventora dos metalúrgicos de 

São Paulo, liderada por Joaquinzão, introduziu na diretoria e promoveu Luís Antônio de Medeiros, que 

posteriormente viria a ser o presidente do Sindicato.  

Nos dias 21, 22 e 23 de março de 1986, estiveram presentes no Congresso de Fundação da Confederação Geral 

dos Trabalhadores, 5.546 delegados, representando 1341 entidades sindicais de todo o Brasil. Dois anos depois a 

CGT sofre um racha, expurgando sindicalistas, o que fez surgir a outra CGT-CENTRAL Geral dos Trabalhadores. 

Magri ficou no comando da Confederação e Joaquinzão no comando da Central-CGT com o apoio do Movimento 

Revolucionário 8 de Outubro-MR-8. Medeiros vai romper com o PCB e trilhar seu próprio caminho e organizar, 

em 1991, a Força Sindical. Atualmente, a CGTB é presidida por Ubiraci Dantas de Oliveira. 
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esquerda mundial já estava começando a ver claramente o esclerosamento 

burocrático daquela que tinha sido a primeira experiência socialista mundial. 

Fruto dessa crítica global nasceram, no Brasil, várias organizações 

revolucionárias de esquerda, cada uma enfatizando o combate a um aspecto 

da velha política daquele que, durante muitos anos, tinha mantido o monopólio 

do marxismo no país. (GIANNOTTI, 2012, p. 23). 

Soma-se à crise das “correntes comunistas”, posteriormente, a debacle do chamado 

socialismo real no Leste Europeu, em 1989, descredenciando definitivamente os partidos 

alinhados com os referenciais do socialismo real como alternativa política ideológica 

estratégica para o movimento dos trabalhadores.  

A maior demonstração da erosão que viveram os partidos comunistas com referenciais 

no Leste Europeu e na China foi a fundação do Partido Popular Socialista-PPS (metamorfose 

do chamado partidão, o PCB) que era a maior agremiação deste campo de militâncias, que 

seguiu a linha do então maior partido comunista do Ocidente, o Partido Comunista Italiano-PCI 

que se transformou em PDS (Partido Democrático de Esquerda) como bem relatam em sua 

página eletrônica oficial15: 

A renovação interna que o Partido vinha discutindo ganha uma dinâmica 

maior com a queda do muro de Berlim e a derrocada do "socialismo real" no 

Leste europeu. As divergências da corrente renovadora com a conservadora, 

no seio do partido, manifestam-se desde a Tribuna de Debates, passando pelos 

encontros preparatórios nas cidades e estados, até desembocarem no IX 

Congresso, em junho, no campus da UFRJ. Sua Resolução Política, aprovada 

por expressiva maioria, traz a marca da renovação, rompendo com concepções 

dogmáticas e superadas pela realidade. A viragem aí iniciada lembra em muito 

o ocorrido em 1958. Indicado pelo veterano Salomão Malina, o então 

deputado Roberto Freire é eleito o novo presidente nacional do PCB, tendo a 

chapa por ele liderada disputado com duas outras, uma encabeçada pelo 

arquiteto Oscar Niemeyer e outra pelo vereador gaúcho Lauro Hageman, que 

obtêm respectivamente 54%, 36% e 10% dos votos. Assim, pela primeira vez, 

a votação para o novo Diretório Nacional é proporcional aos votos obtidos por 

cada chapa e secreta, e não mais uninominal, com voto aberto. [...] É assim 

que a nova direção pecebista, com amplo respaldo das direções estaduais, 

decide convocar o X Congresso, extraordinário, para janeiro de 1992, em São 

Paulo, o qual dando sequência às profundas mudanças iniciadas, altera o nome 

e a sigla de Partido Comunista Brasileiro – PCB para Partido Popular 

Socialista – PPS. Setenta e dois por cento dos delegados escolhidos em todo 

o país chancelam nos encontros preparatórios a decisão aprovada por 71% dos 

membros do Diretório Nacional, quando definem a convocação do encontro 

extraordinário. O nome PPS recebe 58% dos votos e o do Partido Democrático 

de Esquerda – PDE alcança 38%. O PCB é o primeiro PC no continente a 

mudar radicalmente sua política, sua estrutura orgânica e sua simbologia. 

(PARTIDO POPULAR SOCIIALISTA). 

                                                           
15 Disponível em: http://portal.pps.org.br/helper/show/164906#. Acesso em: 23  maio 2014. 

http://portal.pps.org.br/helper/show/164906
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Por seu turno, as origens da CUT e da CGT só podem ser entendidas quando nos 

remetemos à Conferência Nacional da Classe Trabalhadora - CONCLAT de 21 a 23 de Agosto 

de 1981: 

Autênticos, comunistas, moderados, pelegos, radicais, revolucionários 

conservadores e outros fizeram, 30 anos atrás, o que até hoje é considerado o 

maior encontro sindical contemporâneo no Brasil. A importância foi histórica, 

considerando-se que o período de reorganização de forças aconteceu ainda sob 

a ditadura. Mais de 5 mil delegados de mil entidades participaram em Praia 

Grande, litoral sul paulista, da 1ª Conferência Nacional da Classe 

Trabalhadora (Conclat). [...] Foram três dias – de 21 a 23 de agosto de 1981 – 

de discussões que envolveram, pela primeira e única vez, todas as correntes 

de pensamento atuantes no sindicalismo. Ali foi aprovada a decisão de se criar 

uma central única, o que aconteceria apenas dois anos depois – com a 

formação da CUT –, quando as divergências impediram o discurso unitário16. 

Depois desta ruptura, os caminhos sindicais e políticos que o PT e a CUT trilharam, até 

o ano 1989, caracterizaram-se por uma forte independência e oposição radical em relação ao 

Estado e aos partidos identificados com as classes dominantes, estivessem eles identificados 

com o velho regime militar, como o outrora Partido Democrático Social-PDS17, herdeiro direto 

da ARENA, dirigido por Paulo Salim Maluf, e o Partido da Frente Liberal-PFL, dissidente da 

ARENA, liderado à época por Antônio Carlos Magalhães e Marco Maciel, formado em 1985 

para dar apoio à Tancredo Neves, no Colégio Eleitoral. Ou mesmo àqueles partidos 

identificados como a oposição, a exemplo do PMDB, PDT ou o PSDB, fundado em 1988, 

principalmente com dissidentes do PMDB, que teriam como lideranças, Fernando Henrique 

Cardoso, Mário Covas, Pimenta da Veiga, Tasso Jereissati, entre outros. Destaque-se que no 2º 

turno das eleições de 1989, a Frente Brasil Popular, obteve o apoio do PSDB, PDT, PV, PCB e 

do PMDB. 

Vejamos o Gráfico 6 para uma melhor compreensão dos caminhos das da reorganização 

do movimento sindical brasileiro, tendo como ênfase as centrais sindicais que sempre estiveram 

permeadas pelos debates, criações, fusões e realinhamentos partidários: 

                                                           
16 Disponível em: http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2011/08/2011/08/conclat-foi-a-matriz-de-unidades-

e-desencontros-sindicais. Acessado em 22 de maio de 2014. 
17   Extinto em 1993 após decisão para sua fusão com o Partido Democrata Cristão-PDC para criar o Partido 

Progressista Reformador-PPR. Depois veio a mudar de nome, em 1995, para Partido Progressista Brasileiro-PPB 

e depois, 2003, para Partido Progressista-PP, que atualmente faz parte da base de apoio ao Governo Dilma. 

http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2011/08/2011/08/conclat-foi-a-matriz-de-unidades-e-desencontros-sindicais
http://www.redebrasilatual.com.br/trabalho/2011/08/2011/08/conclat-foi-a-matriz-de-unidades-e-desencontros-sindicais
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Gráfico 6 – Centrais sindicais surgidas após 198018 

 

Observa-se que o processo de reorganização sindical, no que se refere à criação das 

centrais sindicais está intimamente relacionado com os momentos históricos da situação da luta 

de classes e a realidade política nacional mais geral, além dos embates internos que envolvem 

os partidos e correntes que militam no movimento operário e popular. 

Perante a ascensão das lutas no final dos anos 1970 que contribuiu para a crise terminal 

da Ditadura de 64, observamos a realização da Conferência Nacional da Classe Trabalhadora-

CONCLAT, em 1981, onde se delinearam três grandes campos políticos-ideológicos-sindicais, 

com suas ramificações, que traçaram a fundação, o programa e atuação no movimento sindical 

até a eleição de Lula, em 2002. O Boletim da AMORJ19 traduz aquele momento de forma 

resumida: 

                                                           
18 Fora a experiência anterior a 1964 (1929 – Criação da primeira central de trabalhadores: Confederação Geral 

dos Trabalhadores Brasileiros; 1945 – Confederação Geral dos Trabalhadores e 1962 – Comando Geral dos 

Trabalhadores) a história das centrais brasileiras é recente. 

 
19 Arquivo de Memória Operária do Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.ifcs.ufrj.br/~amorj/, Acessado em: 

25 de maio de 2014. 
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Nessa 1ª CONCLAT foi decidida a formação de uma Comissão Nacional Pró-

CUT, com a incumbência de dar andamento às resoluções aprovadas na 

Conferência e preparar a realização do 1º Congresso Nacional da Classe 

Trabalhadora no ano seguinte. As divergências internas eram bastante claras 

no interior da CONCLAT e da Comissão Pró-CUT. [...] Duas tendências 

principais se cristalizaram: uma, mais a esquerda, reunindo dirigentes 

sindicais “bloco combativo”, tendo a frente o Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Bernardo do Campo. A segunda, “moderada”, reunia sindicalistas da 

tendência “unidade sindical”, que juntava dirigentes de sindicatos, federações 

e confederações importantes, além de sindicalistas dos dois partidos 

comunistas (PCB e PCdoB) e do MR-8. [...] Diante de divergências que foram 

se aprofundando no interior do movimento sindical, o Congresso marcado 

para 1982 foi adiado. Um dos pontos importantes da divergência era a idéia 

de deflagração de uma greve geral a fim de forçar o governo militar a atender 

um conjunto de reivindicações a ser apresentado ao Presidente da República 

em outubro de 1982. Os sindicalistas identificados com a corrente Unidade 

Sindical opunham-se à tentativa de greve geral e à convocação do CONCLAT, 

que deveria criar a CUT. [...] Com o adiamento do CONCLAT de 82, o bloco 

que viria a formar a CUT convocou para agosto de 1983 a realização do I 

CONCLAT que, como se esperava, decidiu pela criação de uma Central Única 

de Trabalhadores. Uma coordenação nacional foi eleita com mandato de um 

ano, até a realização de um novo Congresso, no ano de 84, que seria o primeiro 

da nova central. A tendência oposta manteve o nome de CONCLAT, tendo 

realizado o seu congresso em outubro de 1983. Posteriormente, em março de 

1986, essa tendência decidiu pela formação da CGT - Central Geral dos 

Trabalhadores, consagrando, dessa forma, a divisão no meio sindical e 

fazendo com que a CUT não fosse a única central existente no país. 

O primeiro campo foi o que fundou a Central Única dos Trabalhadores, em 1983, no 

qual estavam vinculados majoritariamente os militantes, correntes e sindicatos identificados 

pelo chamado Novo Sindicalismo e que também contribuíram para a fundação e organização 

do Partido dos Trabalhadores, em 1980, do qual fez parte Lula, a liderança metalúrgica do 

Sindicato do ABC de então que se destacou nacionalmente devido à direção das massivas 

greves operárias ocorridas naquela região de São Paulo que desafiaram o regime militar e a Lei 

de Segurança Nacional, em plena vigência. 

Este setor, apesar de sua heterogeneidade interna, teve como destaque dois eixos 

políticos: 1. A construção de um sindicalismo independente do Estado, pois além das lideranças 

interventoras, os sindicatos no Brasil se organizavam sob a legislação e a cultura getulista, ou 

seja, sob a tutela do reconhecimento legal e financiamento do aparato estatal repressivo. Daí 

que a grande marca do Novo Sindicalismo tenha sido a formação das oposições sindicais aos 

velhos dirigentes “pelegos” muitos dos quais colaboraram e apoiaram Ditadura e possuíam 

excelentes relações de convivência e conivência com o patronato. 2. Associar as lutas 

corporativas das categorias a uma luta política mais geral que envolveria temas relacionados à 
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política econômica, à democracia e aos direitos sociais e trabalhistas para a classe trabalhadora 

de conjunto.   

Em relação à crítica que se fazia a estrutura getulista e verticalizada do sindicalismo 

oficial, França relata: 

[...] nos documentos dos setores que irão fundar a Central Única dos 

Trabalhadores em 1983 são encontradas muitas críticas à velha estrutura 

sindical, assim como também propostas de organização. A questão era tão 

séria para esses grupos que em setembro de 1980 foi realizado um Encontro 

Nacional dos Trabalhadores em oposição à atual Estrutura Sindical (Entoes) 

que contou com a presença de 500 delegados, “dirigentes sindicais combativos 

da cidade e do campo”. [...] Dentre as questões aprovadas nesse encontro, 

estava a necessidade de construir uma Central Única “vinculada às bases e não 

à estrutura sindical e eleita de forma direta, por todos os trabalhadores”, pois 

se deveria “ter a preocupação de construir um movimento sindical unitário e 

não pedirmos ao Estado que garanta, através da legislação, um sindicato único 

por categoria”. Criticava-se também a Unidade Sindical, definindo que 

deveriam combate-la “enquanto instrumento que vem servindo a uma prática 

cupulista, burocrática, pelega e autoritária e que por esse caminho pretende-

se transformar num Comando ou numa Central Sindical sob controle dos 

reformistas e pelegos” [...] (FRANÇA, 2013, p. 106). 

A defesa de um sindicalismo independente e autônomo do Estado e das frações da classe 

dominante se reflete também no perfil que vai assumir o Partido dos Trabalhadores, em seus 

primórdios, como bem reflete o seu manifesto de fundação, em seu primeiro parágrafo20: 

O Partido dos Trabalhadores surge da necessidade sentida por milhões de 

brasileiros de intervir na vida social e política do país para transformá-la. A 

mais importante lição que o trabalhador brasileiro aprendeu em suas lutas é a 

de que a democracia é uma conquista que, finalmente, ou se constrói pelas 

suas mãos ou não virá. [...] A grande maioria de nossa população trabalhadora, 

das cidades e dos campos, tem sido sempre relegada à condição de brasileiros 

de segunda classe. Agora, as vozes do povo começam a se fazer ouvir por 

meio de suas lutas. As grandes maiorias que constroem a riqueza da Nação 

querem falar por si próprias. Não esperam mais que a conquista de seus 

interesses econômicos, sociais e políticos venha das elites dominantes. 

Organizam-se elas mesmas, para que a situação social e política seja a 

ferramenta da construção de uma sociedade que responda aos interesses dos 

trabalhadores e dos demais setores explorados pelo capitalismo. 

O segundo campo fundou a Confederação Geral dos Trabalhadores-CGT, aglutinou 

parte dos antigos sindicalistas oficiais em aliança com as principais correntes vinculadas aos 

partidos comunistas (PCB, PCdoB, MR-8). Apesar das rupturas posteriores (CGT, CGTB e 

                                                           
20 Aprovado pelo Movimento Pró-PT, em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion (SP), e publicado no Diário 

Oficial da União de 21 de outubro de 1980. Disponível em:   

http://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/04/manifestodefundacaopt.pdf. Acessado em: 25 de maio de 2014. 
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FORÇA SINDICAL) este campo, no plano político mais geral passa a defender alianças com o 

PMDB e PDT, sendo que o os Partidos Comunistas atuam como facções do PMDB, até 1986.  

O MR-8, que chegaria até a apoiar o General Figueiredo, após várias rupturas, 

enfraquecimento e desfiguração, somente veio a romper com o PMDB, perto da morte do ex-

governador de São Paulo e dirigente do PMDB paulista, Orestes Quércia, seu grande líder e 

financiador. Em 2009, passou a impulsionar a legenda Partido Pátria Livre-PPL. 

Até 1989, os partidos comunistas (PCdoB e PCB), em sua atuação sindical e no plano 

político mais geral, por quase uma década, traçaram a linha de combater, desde a fundação até 

as eleições presidenciais pós-Ditadura, o PT e a CUT, acusando-os de divisionistas e até mesmo 

de linha auxiliar da ditadura, pois o PT, regra geral, se negou desde a sua fundação a apoiar as 

coligações ou governos com o PMDB, PDT e PSB. Por tal postura, os partidos comunistas e o 

MR-8 colidiram com o sentimento geral das oposições sindicais e das lutas e greves dos anos 

80, uma das principais razões do crescimento eleitoral do PT e do crescimento da CUT que se 

converteram nas duas principais organizações de massas do país, após a crise do Governo 

Sarney. 

Os enfrentamentos dentro da própria CGT entre as correntes comunistas e a ausência de 

democracia para decidir as divergências geraram o rompimento deste bloco anti-CUT. O MR-

8 cria sua própria central para servir de aparato aos projetos da corrente, a CGTB, que sobrevive 

até hoje em setores secundários do movimento sindical e os PCs rompem com a CGT mãe 

posteriormente. Duas personalidades se destacaram neste período: Luis Antônio de Medeiros, 

ex-membro do PCB e Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São como resultado do 

acordo entre o PCB e Joaquim dos Santos Andrade - Joaquinzão, este último, até então, 

presidente do mesmo sindicato por 21 anos, entre 1965 a 1986, e da Central Geral dos 

Trabalhadores –CGT, entre 1986 a 1989. Medeiros veio a dirigir a criação da Força Sindical 

com o apoio de Collor, em 1991. (GIANNOTTI, 2002). 

O outro dirigente sindical que se destacou foi Antônio Rogério Magri, ex-presidente da 

CGT (1989) e Ministro do Trabalho do Governo Collor (1990-1992), sendo afastado do 

ministério por denúncias de corrupção. Magri havia sido indicado para o Ministério do Trabalho 

por Medeiros devido ao trânsito e confiança que este tinha diante do Governo Collor. 

O terceiro campo foi aquele vinculado às diretorias das velhas federações e 

confederações criadas ainda no bojo da estrutura sindical getulista, mantidas pelo regime militar 

com os dirigentes colaboradores do regime e que continuaram atuando de forma verticalizada 

distanciada das bases, ao final da Ditadura, mas negociando e falando pelos trabalhadores, a 
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exemplo da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria-CNTI. Este campo 

permaneceu por fora das centrais sindicais, no entanto, com a nova Lei de reconhecimento das 

centrais sindicais em 2008, grande parte das federações e confederações passaram a se vincular 

a alguma das centrais. 

A estrutura verticalizada das federações e confederações, associadas aos sindicatos 

corporativos por categorias correspondia à necessidade de tutela coercitiva do movimento 

nascida do período varguista com o regime de tipo bonapartista, onde as concessões aos 

trabalhadores eram ofertadas em contrapartida ao controle populista pela via do Estado. As 

centrais sindicais de outrora eram vistas como aberrações pelo regime militar, pois havia o 

temor de que o movimento sindical assumisse feições políticas no campo do projeto socialista. 

Daí a ilegalidade das centrais sindicais e o reconhecimento das federações e confederações, 

pois daqui se tutelava o movimento com a colaboração dos interventores. 

 O quadro atual é de reconhecimento legal das centrais sindicais, pois, entre o período 

de redemocratização do início dos anos 1980 e a Lei 11648, as centrais sindicais existiam de 

fato e politicamente, mas não existiam entre as entidades sindicais reconhecidas legalmente, 

portanto, sem poder de negociação jurídica perante os órgãos judiciais.  

A Lei 11648/2008 possui porém um artigo que foi um dos motivos para que as correntes 

e partidos que não tinham hegemonia nas principais centrais a buscarem organizarem-se de 

forma independente. As centrais sindicais passaram a ter arrecadação própria diretamente 

repassada pelo Estado a partir do imposto sindical, conforme reza o Artigo 5º, item II: 

Art. 5o Os arts. 589, 590, 591 e 593 da Consolidação das Leis do 

Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 

passam a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 589.  [...] 

II - para os trabalhadores:  

a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;  

b) 10% (dez por cento) para a central sindical;  

c) 15% (quinze por cento) para a federação;  

d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e  

e) 10% (dez por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário; [...]  

O recolhimento imposto sindical, desconto compulsório no valor de um dia do valor do 

salário do trabalho de cada trabalhador por ano, pelo Estado que depois é repassado para as 

entidades sindicais, sempre foi motivo de muita polêmica no movimento sindical, mas a CUT 

nasceu sob a bandeira do desatrelamento das entidades sindicais em relação à estrutura do 

Estado, e defendeu desde o seu nascedouro o fim do imposto sindical, ao passo que as demais 

centrais sempre encontraram argumentos para mantê-lo. Ao longo das três décadas de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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existência, os sindicatos filiados também à CUT passaram a justificar a existência do imposto 

sindical e recebê-lo sem nenhuma restrição. 

 Agora, também como central sindical, o imposto sindical atrela mais ainda a estrutura 

sindical herdada do getulismo ao Estado e principalmente após a subida de Lula ao poder, em 

2002, quando as lideranças que tinham origens no movimento sindical passaram a assumir 

postos de destaque nos escalões do governo, através dos repasses do imposto sindical, dos 

recursos do FAT e nos pactos setoriais. 

Uma crítica realizada pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e 

Ministério Público da União em Mato Grosso do Sul21 é emblemática aos recursos oriundos do 

imposto sindical que são repassados às centrais, após a Lei 11648/2008: 

[...] Entre janeiro e outubro de 2012, quatro centrais sindicais governistas 

repartiram R$ 138 milhões do imposto sindical. Repassados pelo governo 

federal, através do Ministério do Trabalho, o imposto é uma cobrança 

obrigatória que corresponde a um dia de trabalho dos quase 45 milhões de 

trabalhadores com registro em carteira. [...] Segundo informação da Agência 

Estado, o valor arrecadado é recorde, devendo ultrapassar R$ 160 milhões até 

o final de dezembro. [...] As duas maiores centrais sindicais governistas, 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Força Sindical dividem a maior 

parte do dinheiro. [...] Apesar do discurso antagônico ao recolhimento do 

imposto sindical, a CUT já embolsou este ano do salário dos trabalhadores R$ 

44,5 milhões, equivalente a 60% do orçamento total da central. Já a Força 

Sindical ficou com R$ 40 milhões, ou seja, 80% de sua arrecadação. [...] As 

centrais de menor representatividade, como Central dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras do Brasil (CTB) recebeu do governo R$ 8,8 milhões. A Nova 

Central Sindical dos Trabalhadores (NCST) obteve R$ 18,1 milhões do 

imposto sindical. No caso da CTB este repasse representa 90% do orçamento 

anual da central. [...] Após decisão do então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, em 2008, de repassar o imposto sindical as centrais sindicais, o valor 

arrecadado naquela época foi de R$ 65,7milhões. Em 2011, o repasse passou 

para R$ 124,5 milhões. Somando todos os repasses do governo federal as 

centrais governistas, desde 2008, o valor chega a R$ 530 milhões. [...] 

Um outro aspecto legal-estrutural da relação do movimento sindical com o Estado, 

expresso na Lei é o atrelamento ao Ministério do Trabalho relacionado ao reconhecimento das 

centrais a partir de índices de representatividade que são auferidos ano a ano para que uma 

central fundada só possa ser reconhecida e venha a receber os recursos do Estado se atingir o 

índice de 7% que é alcançado por critérios estabelecidos na própria Lei 11.648/2008. Assim, 

                                                           
21 Disponível em: http://www.sindjufems.org.br/portal/todas-as-noticias/2493-governo-repassa-r-138-milhoes-

do-imposto-sindical-as-centrais-sindicais-governistas. Acessado em 27 de maio de 2014. 

http://www.sindjufems.org.br/portal/todas-as-noticias/2493-governo-repassa-r-138-milhoes-do-imposto-sindical-as-centrais-sindicais-governistas
http://www.sindjufems.org.br/portal/todas-as-noticias/2493-governo-repassa-r-138-milhoes-do-imposto-sindical-as-centrais-sindicais-governistas
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segundo tais critérios, as centrais indicadas na Tabela 12 são as reconhecidas pelo Estado 

brasileiro. 

A relação entre a trajetória que o movimento sindical percorreu após a queda da Ditadura 

e a constituição do bloco de poder que iniciou sua conformação, em 1989, ganhando as eleições 

através de suas estruturas partidárias, em 2002, é decisiva para compreender como as principais 

organizações políticas e sindicais vinculadas a um projeto de poder das classes subalternas se 

converte num projeto de poder das classes dominantes, se ancorando nas mesmas organizações 

que se contrapuseram ao sindicalismo de resultados, bem como incorporando neste percurso de 

30 anos a maioria dos sujeitos políticos e sindicais que localizaram no campo minoritário dos 

anos 80 cuja estratégia política se vinculava aos interesses históricos e conjunturais do capital. 

Como compreender tal metamorfose? Tal objeto em toda sua complexidade de relações 

seria motivo de outra pesquisa. No entanto, como a metamorfose das principais organizações e 

principais dirigentes políticos que lideram o atual bloco de poder hegemônico circunda nossa 

problemática, a título de composição de um quadro referencial de análise, trabalhamos com 3 

supostos para localizar o objeto desta Tese, bem como a temática que o circunda na mutação do 

projeto original do PT e seu braço sindical. Compreendendo que tenham se convertido na 

direção política de um bloco social e político, bloco que hegemoniza o país e direciona o 

conjunto da sociedade em adesão ao neodesenvolvimentismo. 
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Tabela 12 - Classificação das centrais sindicais reconhecidas pela Lei 11648/2008 

     (Continua) 

Nome da 

central e 

data de 

fundação 

Índice representatividade (%) Influência partidária 

Preponderante 

/ideologia 

Setores de maior 

influência 

Influência no 

Congresso 

Relação no 

Governo 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Central 

Única dos 

Trabalhad

ores (CUT)  

 8/1983 

35,8

4 

36,7

9 

38,2

3 

38,3

2 

36,7

0 

35,60 PT/esquerda 

Dividida   entre a 

ideologia de mercado 

e a estatizante 

metalúrgico  

bancário servidor 

público rural 

educação 

Alta Grande 

Força 

Sindical 

(FS) 

  3/1991 

12,3

3 

13,1

0 

13,7

1 

14,1

2 

13,7

0 

13,80 PDT/centro-esquerda 

Ideologia   francament

e de mercado 

metalúrgico 

automotivo 

construção civil e 

comerciário 

Alta Grande 

União 

Geral dos 

Trabalhad

ores (UGT)  

7/2007* 

6,29 7,19 7,19 7,89 11,3

0 

11,20 PSD/Centro,   

 defensora da 

economia de mercado 

comerciário 

terceirizados 

colônia de pescadores,  

asseio e conservação 

Média Média 

Central dos 

Trabalhad

ores e 

Trabalhad

oras do 

Brasil 

(CTB)  12/2

007 

5,09 6,12 7,55 7,77 9,20 9,20 PCdoB/PSB 

Esquerda 

educação metalurgia 

rural 

 serviço público 

Média Grande 
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(Conclusão) 

Nome da 

central e 

data de 

fundação 

Índice representatividade (%) Influência partidária 

Preponderante 

/ideologia 

Setores de maior 

influência 

Influência no 

Congresso 

Relação no 

Governo 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nova 

Central 

Sindical de 

Trabalhad

ores 

(NCST)  

6/2005 

6,27 5,47 6,69 7,04 8,10 8,10 suprapartidária,   sem 

uma vinculação 

preponderante, 

ideologicamente de 

centro e adepta 

de   economia de 

mercado 

transporte construção 

e mobiliário 

Média Média 

Central 

Geral dos 

Trabalhad

ores do 

Brasil 

(CGTB) -

08/2006** 

5,02 5,02 5,04 7,02 - - Partido da Pátria 

Livre-PPL  

(ex-MR 8 ) 

Centro-esquerda 

prestadores de serviço Média Média 

Fonte: Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar-DIAP. Edição do autor. 

*Fusão da CGT, SDS e CAT. A CGT, fundada em abril de 1986 como central, transformou-se em CGT- Confederação em 1988. ** CGT fica como central em 1988, com a 

sigla CGTB. 
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O primeiro é que a estrutura do sindicalismo oficial, com seus recursos financeiros, 

status gerado aos dirigentes e privilégios relacionados à movimentação sindical tende a gerar 

uma “burocracia sindical” poderosa que maneja acessos a recursos financeiros, bens culturais 

e materiais que são estranhos à vida da maioria da classe trabalhadora brasileira. 

O segundo é que, o campo da burocracia sindical que teve origens nos vínculos de 

militância do PT e da CUT, vai gradativamente ao longo dos últimos 30 anos, a partir dos 

acessos que desenvolvem no meio sindical, ter acesso e se converter numa “burocracia de 

Estado” composta por milhares de assessores, secretários, vereadores, prefeitos, parlamentares, 

governadores cuja vida política passa a ser prioritariamente a gerir o Estado capitalista 

dependente, a serviço das classes dominantes internas e externas, bem como ao capital de uma 

forma geral, além das oligarquias que sobrevivem de forma parasitária e corrupta nas abas dos 

projetos, financiamentos e isenções fiscais estatais dos três entes de poder da federação. 

O terceiro é que as contradições anteriormente existentes entre os interesses da 

burocracia sindical (principalmente mas não exclusivamente, cutista) e estatal, petista, em face 

de suas origens nas classes subalternas em relação aos interesses das classes dominantes cuja 

existência está relacionada com a necessidade de reprodução do capital, gerando um processo 

de lutas e enfrentamentos nos anos 1980 e se metamorfoseando nos anos 1990, está localizado 

num contexto da globalização do capital com os processos de restruturação produtiva, gestão 

neoliberal do Estado capitalista e de uma ofensiva ideológica do capital contra os projetos 

emancipatórios, movimentos e partidos que se localizavam no campo da luta socialista mundial, 

principalmente a partir dos anos 1989 com a queda do Muro de Berlim. 

Tais supostos em confluência com o projeto estratégico assumido pela corrente lulista 

em buscar se aliar progressivamente com os partidos, classes sociais e setores das classes que 

representam os interesses do capital e das oligarquias, constituíram o solo histórico, material e 

ideológico do nascedouro do neodesenvolvimentismo no Brasil.  

Em 1989, o PT fez uma coligação no primeiro turno com o PCdoB, o partido que passou 

toda a década de 1980, combatendo o perfil classista e a independência do partido de Lula em 

relação ao PMDB. Já, neste ano, também o PSB, partido, ainda sem o comando do populismo 

de Miguel Arraes, mas que já possuía diretrizes distintas da defesa de um projeto das classes 

trabalhadoras. Vejamos como demonstra o histórico de coligações do PT com os demais 

partidos políticos, no Gráfico 7: 
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Gráfico 7 - Evolução das coligações partidárias formais em torno da candidatura de Lula e Dilma, no 

1º turno das eleições presidenciais - 1989 a 2010  

 

Naquele ano de 1989, o programa do PT era vinculado às grandes demandas da classe 

trabalhadora e às lutas sociais dos anos 1980: a exemplo da defesa da reforma agrária, o não 

pagamento da dívida externa e a desprivatização do Estado. Em 1994, a Frente comandada pelo 

PT se amplia até o PDT, PMN, PPS e PV. Em 1998, a chapa já reflete o fim de um ciclo onde o 

grande esforço do PT foi incorporar os setores políticos e sociais oriundos do desgastado 

populismo relacionado com o PSB e PDT.  

A partir das eleições de 2002, as alianças do PT buscam alargar o espectro partidário ao 

Partido Liberal-PL22 e PMDB tentando atrair setores mais expressivos do empresariado, das 

                                                           
22 Partido fundado em 1985 adotou o número 22. Nas eleições de 1986 elegeu vários deputados na Assembleia 

Constituinte. Obteve registro permanente em 25 de fevereiro de 1988. Em 1989, o partido apresenta Guilherme 

Afif Domingos, empresário, como candidato à Presidência da República, com uma plataforma neoliberal. Sua 

2002

Coligação Lula
Presidente

•PT

•PL

•PMN

•PCdoB

•PCB

2006

Coligação a Força do
Povo

•PT

•PL

•PCdoB

•PRB

2010

Coligação para o Brasil
seguir mudando

•PT

•PMDB

•PDT

•PSB

•PR

•PRB

•PTN

•PSC

•PTC

•PCdoB

1989

Frente Brasil Popular

•PT

•PCdoB

•PSB

1994

Frente Brasil Popular
pela Cidadania

•PT

•PCdoB

•PSB

•PPS

•PCB

•PV

•PSTU

•PMN

1998

Coligação União do
Povo - Muda Brasil

•PT

•PDT

•PSB

•PCdoB

•PCB

http://pt.wikipedia.org/wiki/1985
http://pt.wikipedia.org/wiki/1986
http://pt.wikipedia.org/wiki/25_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/1989
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_Afif_Domingos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guilherme_Afif_Domingos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neoliberalismo
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oligarquias regionais, do agronegócio e das igrejas protestantes. A conhecida Carta ao Povo 

Brasileiro23, assinada por Lula, foi publicada durante a disputa eleitoral, se comprometendo em 

respeitar os contratos com o capital e garantir o superávit primário: 

[...] O PT e seus parceiros têm plena consciência de que a superação do atual 

modelo, reclamada enfaticamente pela sociedade, não se fará num passe de 

mágica, de um dia par ao outro. Não há milagres na vida de um povo e de um 

país. [...] Será necessária uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos 

hoje e aquilo que a sociedade reivindica. O que se desfez ou se deixou de fazer 

em oito anos não será compensado em oito dias. [...] Premissa dessa transição 

será naturalmente o respeito aos contratos e obrigações do país. As recentes 

turbulências do mercado financeiro devem ser compreendidas nesse contexto 

de fragilidade do atual modelo e de clamor popular pela sua superação. [...] 

Estamos conscientes da gravidade da crise econômica. Para resolvê-la, o PT 

está disposto a dialogar com todos os segmentos da sociedade e com o próprio 

governo, de modo a evitar que a crise se agrave e traga mais aflição ao povo 

brasileiro. [...] Quero agora reafirmar esse compromisso histórico com o 

combate à inflação, mas acompanhado do crescimento, da geração de 

empregos e da distribuição de renda, construindo um Brasil mais solidário e 

fraterno, um Brasil de todos. [...] Vamos preservar o superávit primário o 

quanto for necessário para impedir que a dívida interna aumente e destrua a 

confiança na capacidade do governo de honrar os seus compromissos. [...] 

Mas é preciso insistir: só a volta do crescimento pode levar o país a contar 

com um equilíbrio fiscal consistente e duradouro. A estabilidade, o controle 

das contas públicas e da inflação são hoje um patrimônio de todos os 

brasileiros. Não são um bem exclusivo do atual governo, pois foram obtidos 

com uma grande carga de sacrifícios, especialmente dos mais necessitados. 

[...] O desenvolvimento de nosso imenso mercado pode revitalizar e 

impulsionar o conjunto da economia, ampliando de forma decisiva o espaço 

da pequena e da microempresa, oferecendo ainda bases sólidas par ampliar as 

exportações. [...]  

                                                           
famosa frase era "Juntos, chegaremos lá!", numa coligação com o PDC. Afif, acusado de ligações com o malufismo 

e com a ditadura militar, ficou em sexto lugar. 

Nas eleições de 1994, teve como uma das principais propostas a ideia de Imposto Único e apoiou o senador 

tucano Fernando Henrique Cardoso. Neste mesmo ano, o PL elegeu seu primeiro senador, Romeu Tuma por São 

Paulo, que depois iria para o PSL, PFL, DEM e PTB. Em 1998, apoiou o ex-governador do Ceará e ex-Ministro 

da Fazenda Ciro Gomes, então filiado ao PPS. A coligação de nome Brasil Real e Justo (PPS, PL, PAN) ficou em 

terceiro lugar.  

Em 2002, o PL apoiou Luiz Inácio Lula da Silva, tendo indicado o candidato a vice-Presidente, o empresário do 

ramo têxtil, o mineiro José Alencar, senador eleito pelo PMDB em 1998. Com o Escândalo do Mensalão o PL foi 

envolvido nas denúncias. Em 1º de agosto de 2005, seu presidente nacional, Valdemar Costa Neto, renunciou ao 

cargo de deputado federal, admitindo depois estar envolvido em tal forma de corrupção. Seu líder na Câmara, 

Deputado Sandro Mabel (GO) também foi acusado de envolvimento, mas escapou da cassação, na votação do 

Plenário. Em 21 de dezembro de 2006 ocorre a fusão do PL com o Partido de Reedificação da Ordem 

Nacional (PRONA), liderado por Enéas Carneiro, formando uma nova agremiação partidária, que passaria a 

manter o número do PL (22). Assim foi criado o Partido da República (PR). 

 
23 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u33908.shtml. Acesso em 28 de maio de 2014. 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Democratas
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A Carta ao Povo Brasileiro (Anexo 2), na realidade, para além de uma tática política 

para evitar mais uma derrota de Lula nas eleições de 2002, diante de uma provável crise 

econômica sinalizada pelos mercados naquele ano, em pleno processo eleitoral, significou o 

primeiro documento de compromisso com as principais diretrizes do neodesenvolvimentismo 

petista, ou seja, a Carta foi a principal expressão pública fundante do novo caráter 

metamorfoseado ao longo de duas décadas do Partido dos Trabalhadores e de Lula. Nesta data, 

pode se considerar que se lançam as bases fundacionais para o projeto do novo 

desenvolvimentismo. 

Tal metamorfose não se localizou apenas no campo político e ideológico, representa 

uma mudança de caráter social de classe da principal organização política criada pelas classes 

subalternas entre o fim da ditadura até a década de 1990.  

A Tabela 13, com os dados das 20 maiores doações financeiras recebidas pelo PT e por 

Lula, em 2002, é reveladora das perigosas relações que este partido iniciou com o grande 

capital, com destaque para o capital da construção civil: 

Tabela 13 - Doações de campanha aos candidatos à Presidência da República do PT 

 [com correção monetária de jul.2012] 

(Continua) 

Lula – eleição 2002 

20 maiores doações ao candidato 20 maiores doações aos comitês e 

diretórios 

Cia Brasileira de 

Metalurgia e Mineracao  

R$ 1.852.369,

68 

Cia de Tecidos Norte de 

Minas 

R$ 3.817.039,2

7 

Ibs - Inst. Brasileiro de 

Siderurgia 

R$ 1.852.369,

68 

Banespa R$ 2.593.317,5

5 

Starone S/A R$ 1.389.277,

26 

Js Administracao de 

Recursos S/A 

R$ 1.852.369,6

8 

Sibra S/A R$ 1.296.658,

78 

Recofarma Industria do 

Amazonas LTDA 

R$ 1.852.369,6

8 

Cia Brasileira de 

Poliuretanos S/A 

R$ 926.184,84 Construtora OAS S.A. R$ 1.204.040,2

9 

Promodal Logistica e 

Transportes LTDA  

R$ 926.184,84 Banco Abn Amro Real 

S/A 

R$ 1.111.421,8

1 

Empresa Brasileira de 

Aeronautica S/A 

R$ 926.184,84 Votocel Filmes Flexíveis 

LTDA 

R$ 1.018.803,3

2 

javascript:%20parent.window.location.href='../../@doador.php?doador=6904&ano=2002'
javascript:%20parent.window.location.href='../../@doador.php?doador=6904&ano=2002'
javascript:%20parent.window.location.href='../../@doador.php?doador=7855&ano=2002'
javascript:%20parent.window.location.href='../../@doador.php?doador=7855&ano=2002'
javascript:%20parent.window.location.href='../../@doador.php?doador=5457&ano=2002'
javascript:%20parent.window.location.href='../../@doador.php?doador=5457&ano=2002'
javascript:%20parent.window.location.href='../../@doador.php?doador=87477&ano=2002'
javascript:%20parent.window.location.href='../../@doador.php?doador=7113&ano=2002'
javascript:%20parent.window.location.href='../../@doador.php?doador=5818&ano=2002'
javascript:%20parent.window.location.href='../../@doador.php?doador=5818&ano=2002'
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   (Conclusão) 

20 maiores doações ao candidato 20 maiores doações aos comitês e 

diretórios 

Gerdau S.A. R$ 926.184,84 Egl Empreendimentos 

Gerais LTDA. 

R$ 926.184,84 

Brasilcenter LTDA  R$ 926.184,84 Bradesco Leasing S/A 

Arrend Mercantil 

R$ 926.184,84 

Construtora OAS S.A. R$ 833.566,36 Banco Credito Real de 

Minas Gerais 

R$ 926.184,84 

Ripasa S/A Celulose e 

Papel 

R$ 741.361,99 Trac Tebel Egi South 

America LTDA. 

R$ 926.184,84 

Banco Abc Brasil S.A. R$ 648.329,39 Opp Química S/A R$ 889.137,45 

Cia de Tecidos Norte de 

Minas 

R$ 643.689,20 Vega Engenharia 

Ambiental S/A 

R$ 787.257,11 

Klabin S.A. R$ 573.935,89 Iguatemi Empresa de 

Shopping Centers S/A 

R$ 740.947,87 

Caraiba Metais R$ 555.710,90 Geral Damulakis Eng 

S/A 

R$ 602.020,15 

Cia Paulista de Ferro 

Ligas 

R$ 555.710,90 Votorantin Participações 

SA 

R$ 592.758,30 

Tecnocargo Transp. da 

Amazonia LTDA. 

R$ 555.710,90 Cia Paulista de Ferro 

Ligas 

R$ 555.710,90 

Blokos Engenharia 

LTDA 

R$ 537.187,21 Comercialização de Bens 

Ou Realização De 

Eventos 

R$ 481.616,12 

Carioca Christiani 

Nielsen Engenharia SA 

R$ 463.092,42 Gradiente Eletrônica S/A R$ 463.092,42 

Copesul Cia Petroquimica 

do Sul 

R$ 463.092,42 Pirelli Energia Cabos e 

Sistemas do Brasil S/A 

R$ 463.092,42 

Total parcial R$ 

17.592.987,18 

Total parcial R$ 

22.729.733,70 

Fonte: www.transparenciabrasil.org.br. Edição do autor. 

O caráter social da metamorfose do PT tem origens no que pode ser entendido a partir 

do conceito de “burocracia sindical” que significa um extrato social que surge do meio sindical 

relacionado com os privilégios que certa camada de dirigentes passa a possuir em razão da 

Tabela 13 - Doações de campanha aos candidatos à Presidência da República do PT 

 [com correção monetária de jul.2012] 
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gestão das entidades sindicais cuja fonte de financiamento originada dos recursos financeiros 

ordinários das filiações dos trabalhadores, soma-se às quantias vultuosas repassadas pelo 

Estado através do imposto sindical, acrescidas das verbas do Fundo de Amparo ao Trabalho-

FAT.  

França (2013) indica a utilização das verbas do FAT como um fator decisivo para que 

as centrais sindicais passem a aderir completamente à institucionalidade ao assumirem 

responsabilidades que deveriam ser prerrogativas do Estado ou mesmo do capital que é o de 

formação e capacitação de mão-de-obra: 

Os recursos do FAT eram inicialmente destinados à concessão de seguro-

desemprego e intermediação de mão de obra e passaram progressivamente a 

serem aplicados também em programas de requalificação profissional e 

geração de emprego e renda, em decorrência do Programa de Geração de 

Emprego e Renda (Proger), de 1994, e do Plano Nacional de Qualificação 

Profissional (Planfor), em 1995, conforme decisão do Conselho Deliberativo 

do FAT (Codefat) – do qual as Centrais passaram a fazer parte – que permitiu 

também que  outros agentes, como sindicatos e associações patronais, 

executassem esses serviços. [...] A Força Sindical sempre foi defensora desse 

tipo de política, mas a CUT passou a aderir a partir da primeira metade dos 

anos 1990, quando a maioria de sua cúpula dirigente começou a perceber a 

reestruturação produtiva com algo inexorável e o desemprego como um 

grande mal a ser minimizado por campanhas assumidas pela sociedade civil. 

[...] (FRANÇA, 2013, p. 174). 

A gestão de quantias milionárias repassadas aos sindicatos associadas aos privilégios 

das liberações do local de trabalho, viagens aos congressos e eventos diversos, diárias pagas 

bem como todo o acesso a bens culturais e políticos que medianamente o conjunto da classe 

trabalhadora não tem acesso, tende a gerar uma camada social estratificada com interesses 

diversos das bases as quais os dirigentes dizem representar. Este estrato social passa a 

desenvolver interesses próprios vinculados ao modo de vida patrocinado pelo acesso gerado 

pelos recursos das entidades sindicais e seus respectivos convênios e repasses as assessorias 

jurídicas, entre outras.  

Trotsky (2008), ainda na década de 30, destacou a relação intrínseca que o capitalismo 

monopolista devolveu com a estrutura sindical para reproduzir seu poder em relação ao capital 

em sua fase hegemonizada pelo capital financeiro e pelas grandes corporações internacionais. 

Neste sentido, para além da importante contribuição de Boito (1991) acerca da estrutura do 

sindicalismo brasileiro e seu atrelamento ao Estado, Trotsky relaciona o surgimento da 

burocracia sindical à época histórica do imperialismo: 
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O capitalismo monopolista não se baseia na concorrência e na livre iniciativa 

privada, mas numa direção centralizada. As camarilhas capitalistas, que 

encabeçam os poderosos trustes, monopólios, bancos etc., encaram a vida 

econômica da mesma perspectiva como o faz o poder estatal, e a cada passo 

exigem sua colaboração. Os sindicatos dos ramos mais importantes da 

indústria, nessas condições vêem-se privados da possibilidade de aproveitar a 

concorrência entre as diversas empresas. Devem enfrentar um adversário 

capitalista centralizado, infimamente ligado ao poder estatal. Daí a 

necessidade que os sindicatos têm - enquanto se mantenham numa posição 

reformista, ou seja, de adaptação à propriedade privada - de adaptar-se ao 

estado capitalista e de lutar pela sua cooperação. Aos olhos da burocracia 

sindical, a tarefa principal é "liberar" o estado de suas amarras capitalistas, de 

debilitar sua dependência dos monopólios e voltá-los a seu favor. Esta posição 

harmoniza-se perfeitamente com a posição social da aristocracia e da 

burocracia operárias, que lutam por obter algumas migalhas do sobrelucro do 

imperialismo capitalista. Os burocratas fazem todo o possível, em palavras e 

nos fatos, para demonstrar ao estado "democrático" até que ponto são 

indispensáveis e dignos de confiança em tempos de paz e, especialmente, em 

tempos de guerra. O fascismo, ao transformar os sindicatos em organismos do 

estado, não inventou nada de novo: simplesmente levou até às últimas 

conseqüências as tendências inerentes ao imperialismo. ( TROTSKY, 2008, p. 

199-200). 

A partir do acesso aos privilégios do meio sindical tem-se os alicerces também para o 

patrocínio de figuras públicas partidárias vinculadas ou apoiadas pelos dirigentes e correntes 

sindicais, a exemplo dos parlamentares e cargos executivos nas três esferas do Estado que por 

sua vez também passaram a recrutar assessores e especialistas para a gestão do Estado e para a 

reprodução dos mandatos, gerando também uma “burocracia de Estado”, no sentido de Weber 

(1999). 

O Estado capitalista já possui de forma ontológica uma burocracia necessária ao seu 

funcionamento e gestão tendo em vista a existência de um conjunto de instituições vinculadas 

às três esferas do poder tripartido, bem como aos entes estatais existentes num Estado de tipo 

Federado.  

A burocracia de Estado vinculada ao Partido dos Trabalhadores agregou-se à burocracia 

estatal anteriormente existente no aparato do Estado brasileiro patrimonialista. A 

particularidade desta nomenclatura é que nasceu pelo apoio dos movimentos de massas do 

processo de lutas operárias e populares do fim dos anos 70 e início dos anos 80, forjando de 

início uma burocracia sindical, mas que o comando do partido foi pouco a pouco assimilando 

e convertendo também as atribuições daquele estrato social. Ao longo de 30 anos, soma-se à 

burocracia partidária que está intimamente associada à burocracia estatal.  

Tal transmutação, no entanto, não foi obra exclusiva do processo objetivo das 

acomodações sociais, mas sim, também de um caminho percorrido a partir de opções políticas 



144 

 

 
 

subjetivas combinadas com lutas internas relacionadas com os embates das lutas sociais cujos 

rebatimentos se fizeram ecoar no perfil e na formação dos dirigentes da CUT e do PT. Secco 

resume esta combinação: 

[...] O PT é o produto de uma fase de mudança estrutural de um ciclo sistêmico 

de acumulação para outro numa etapa de esgotamento do modelo brasileiro 

de substituição de importações. Esta é sua particularidade concreta. [...] A 

vitória de Lula se dará numa nova conjuntura em que “o decisivo [...] talvez 

seja a emergência, com o declínio norte-americano, de uma relativa 

desorganização do sistema interestatal capitalista, que parece abrir brechas 

para a mobilidade dos países da semiperiferia na até então congelada 

hierarquia das nações”. O gap entre a crise de um modelo e uma nova fase 

econômica é a história de constituição do PT como alternativa de governo! 

[...] Aquele período terminou em 1989 numa derrota eleitoral, mas por trás 

dela todos viam uma gigantesca movimentação social que assustou as classes 

dominantes. [...] Em contrapartida o período 1990-2002 teve o movimento 

inverso do ciclo anterior e foi assinalado pelo esvaziamento das ruas e da 

política militante, pela contenção das greves e recuo ideológico do socialismo. 

Todavia, este ciclo se fechou com uma vitória eleitoral. [...] A “Carta ao Povo 

Brasileiro” amansava os mesmos empresários que, em 1989, ameaçavam fugir 

do país. É a este movimento de contradições que esta história procurou dar 

uma forma e uma narrativa. [...] O PT ampliou o seu discurso para cima 

(burguesia) e para baixo e conquistou parte das classes desamparadas. 

(SECCO, 2011, p. 264-265). 

O partido petista de origem nas classes subalternas e em setores decisivos do 

proletariado brasileiro em processo de metamorfose, ao chegar ao poder, foi ao encontro, num 

plano estratégico do bloco histórico, aos interesses das classes dirigentes do sistema do capital, 

apesar dos caminhos percorridos serem diferentes e a estratégia seja vincular o capital nacional 

à ontologia do neodesenvolvimento na relação com o Estado, o que tem gerado conflitos 

relativos na disputa com a própria burocracia do Estado capitalista, que não tem origens no seio 

do movimento sindical, bem como dos partidos dirigidos e organizados por intelectuais 

orgânicos das classes dominantes, a exemplo da acirrada e polarizada disputa que houve na 

campanha presidencial de 2014. 

Registre-se que historicamente a classe dos capitalistas não necessita participar do 

exercício prático da política nos postos do Estado para fazer valer seus interesses, pois que sua 

tarefa primordial é a gestão do próprio capital. Podendo para o exercício político, jurídico e 

parlamentar se utilizar de seus especialistas e gestores formados e gabaritados nas universidades 

e empresas, como de forma similar com os indivíduos que atuam diretamente nas instituições 

coercitivas e no aparelho do Poder Judiciário. Por isso, o PT a partir do Século XXI, passou a 

ser a opção mais confiável para o próprio capital para gerir o Estado capitalista brasileiro, pois 
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para além da especialidade de gerir o Estado e seu conjunto complexo de funções, o PT também 

dirige as principais organizações do movimento operário e popular. Fato evidente da 

constituição da Mesa Nacional da Construção Civil. 

Neste sentido, cumprem uma função qualitativa para manutenção da ordem política do 

capital que os demais partidos vinculados diretamente às classes dominantes como o PSDB, 

DEM e PMDB, é isto que revela a evolução milionária das doações para seus partidos e 

candidatos oriundos dos principais grupos econômicos do país: 

 
Tabela 14 - Evolução do financiamento eleitoral para candidatos a Presidente pelo PT 

Ano 
Doações a 

candidatos 

Doações a 

comitês/diretórios 
Compensação* Líquido 

Custo do 

voto 

2002 R$ 39.034.016 R$ 68.198.038 
− R$ 

47.201.877 
R$ 60.030.177 R$ 0,65 

2006 
R$ 

110.097.512 
R$ 104.104.873 

− R$ 

103.036.287 
R$ 111.166.098 R$ 1,06 

2010 
R$ 

152.374.997 
R$ 527.325.407 

− R$ 

437.877.931 
R$ 241.822.473 R$ 2,34 

 

* Doações realizadas por candidatos e comitês a outros candidatos e comitês, e que devem ser 

compensadas na totalização. Fonte: www.transparenciabrasil.org.br. Edição do autor 

 

Tal mutação nos leva a compreender porque há uma relação direta não somente no 

terreno político das coligações partidárias, mas também no campo da atuação parlamentar e na 

gestão dos postos do Estado alcançado pelo PT e seus aliados, em convivência com os partidos 

da oposição do bloco anterior de poder, dirigido pelo PSDB e DEM.  

O novo bloco de poder, a despeito da forma neodesenvolvimentista de gestão do Estado, 

representa a continuidade na gestão do Estado do bloco histórico dirigido pelo capital, modelo 

que conjunturalmente não deixa de gerar conflitos com outros segmentos da política burguesa 

e das classes dominantes, pois há todo um setor das altas classes médias e das elites 

conservadoras que combatem frontalmente tal programa. Temos como exemplo, a oposição das 

classes médias conservadoras às  políticas sociais minimalistas, como o Bolsa Família, ou ainda 

diante do acesso de setores populares ao mercado de bens de consumo, a partir da valorização 

do salário mínimo, ou mesmo de iniciativas sócio-jurídicas como a Lei Maria da Penha (Lei nº 

11.340, de 7 de Agosto de 2006) ou a Emenda Constitucional nº 72, de 02.04.13 que trata da 

http://www.transparenciabrasil.org.br/


146 

 

 
 

igualdade de direitos de trabalho para empregadas domésticas ou ainda a política de cotas para 

negros nas universidades públicas. 

  Em um sentido estratégico, a essência do novo bloco de poder em gestão do 

neodesenvolvimentismo do Estado dependente brasileiro, tem representado os interesses do 

capital nacional – nacional num sentido endógeno, não em oposição ao capital internacional - 

e seus principais grupos empresariais, entre eles, os mais fortes do setor da construção civil que 

por suas características possui relações umbilicais de subsídios, créditos e contratos estatais 

com as políticas e financiamento públicos, relação que se revela nas doações que as grandes 

empreiteiras fizeram de forma progressiva ao PT, aos seus candidatos e diretórios, entre os anos 

2002 e 2012, com indica a Tabela 15. 

As doações da campanha eleitoral do setor da construção civil para os partidos que 

dirigem o bloco de poder e o governo, após a eleição e reeleição de Lula da Silva e Dilma 

Rousseff não se evidenciaram somente no período eleitoral, mas estão registradas também 

doações aos partidos, principalmente o PT, deduz-se que no mundo político das disputas locais, 

regionais ou nacionais pelo poder do Estado não há ingenuidade. As doações tendem a 

comprometer os doadores e receptores, além de potencializar o compromisso com projetos que 

relacionam os doadores em seus prováveis beneficiários na execução das obras, haja vista que 

uma das particularidades do capital da construção civil é sua completa dependência dos 

financiamentos do Estado, tanto para as obras de infraestrutura, onde apresenta-se o BNDES, 

quanto para o mercado imobiliário residencial, onde comparece a Caixa Econômica Federal. 

Tabela 15 - Maiores doações das empresas ao PT - 2006 

(Continua) 

Lula – eleição 2006 

20 maiores doações ao candidato 20 maiores doações aos comitês e 

diretórios 

Carioca Christiani 

Nielsen Engenharia S A 

R$ 1.356.076,11 Sucocitrico Cutrale 

LTDA 

R$ 5.424.304,46 

Suzano Papel e Celulose 

S.A. 

R$ 198.128,65 Itau Unibanco S.A. R$ 4.746.266,40 

Socic - Com Irmas 
Claudino S/A 

R$ 46.865,99 Gerdau Aços Longos 
S.A. 

R$ 4.203.835,95 

Polietilenos União S/A R$ 27.121,52 Jbs S/A R$ 3.392.902,44 

Claudino S A Lojas de 

Departamentos 

R$ 26.850,31 Banco Alvorada S.A. R$ 3.390.190,29 
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 (Conclusão) 

20 maiores doações ao candidato 20 maiores doações aos comitês e 

diretórios 

Transportadora Tropical 

LTDA. 

R$ 18.412,80 MBR.min.bras.reunidas 

S/A 

R$ 3.051.171,26 

Etimax Flexografica R$ 17.647,97 Intercement Brasil S.A. R$ 2.712.152,23 

Open Communications 

Security S/A 

R$ 13.560,76 Fstp Brasil LTDA R$ 2.712.152,23 

Mohamed Hussein El 

Zoghbi 

R$ 11.119,82 Companhia Siderurgica 

Nacional 

R$ 2.644.348,42 

Pedro Alves da Costa R$ 10.848,61 Caemi Min e Metalurgia 

SA 

R$ 2.440.937,01 

Mohamad Souheil 

Mohamad Ali Yamout 

R$ 1.356.076,11 Construtora OAS S.A. R$ 5.424.304,46 

Bernardo Zilio R$ 8.136,46 Const Andrade 

Gutierrez SA 

R$ 2.305.329,39 

Sanko Sider Com. Imp. 

Exp. Prod. Sid. LTDA 

R$ 8.136,46 Companhia de Bebidas 

das Americas - Ambev 

R$ 2.061.235,69 

Impressos Lobato LTDA R$ 8.136,46 Banco Abn Amro Real 

S/A 

R$ 2.034.114,17 

Ahmad Ali Saifi R$ 8.122,90 Embraer S.A. R$ 2.034.114,17 

General Cable Comercio 

e Serviços LTDA 

R$ 6.780,38 Copersucar - 

Cooperativa de 

Produtores de Cana de 

Acucar 

R$ 1.762.898,95 

Frutas Lopes Sierra 

LTDA 

R$ 6.780,38 U T C Engenharia S/A R$ 1.743.913,88 

Ricardo Baratieri R$ 5.695,52 Construcoes e Comercio 

Camargo Correa S/A 

R$ 1.640.868,37 

Siham Harati R$ 5.492,11 Unibanco - União de 

Bancos Brasileiros SA 

R$ 1.361.500,42 

José Mansur Farhat R$ 5.424,30 Acrinor do Nordeste S A R$ 1.356.076,11 

Total parcial R$ 3.145.413,62

  

Total parcial                                                           R$ 

56.442.616,30 

Fonte: www.transparenciabrasil.org.br. Edição do autor. 

Tabela 15 - Maiores doações das empresas ao PT - 2006 
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Nestas teias de relações perigosas localizamos a elaboração do Programa de Aceleração 

do Crescimento-PAC que tem como principal suporte os financiamentos do BNDES e a 

constituição de Parcerias Público-Privadas-PPP que é o grande achado jurídico para acelerar o 

processo de financiamento, bem como compartilhar a gestão das grandes obras através da 

criação dos Consórcios Privados com os fundos públicos e juros subsidiados. 

 

 

4.1 O bloco de poder, o boom da construção civil e o Programa de Aceleração do 

Crescimento-PAC  

 

O Programa de Aceleração do Crescimento-PAC é a maior tradução do projeto 

neodesenvolvimentista do novo bloco de poder. O PAC foi lançado em 28 de janeiro de 2007 

pelo então Presidente Lula e é um programa do governo federal brasileiro englobando um 

conjunto de políticas econômicas, planejadas para os quatro anos seguintes. O objetivo foi 

acelerar o crescimento econômico do Brasil, na concepção do novo bloco de poder, onde previa 

investimentos totais de R$ 503,9 bilhões até 2010, com prioridades para o investimento em 

infraestrutura, em áreas como saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos, 

entre outros.  

Filgueiras et al (2010) lembram que a legitimação da política do novo 

desenvolvimentismo não pode ser compreendida sem levar em consideração a ligação orgânica 

que possui o PT e Lula com as demandas dos setores subalternos, incorponrando-as 

parcialmente sem no entanto ferir o interesses do grande capital: 

Essa é a base do “novo consenso”, do “crescimento com distribuição” na era 

do capital financeiro, que levou à incorporação marginal de parcelas da 

população de menor renda ao consumo, tendo como contrapartida a 

desmobilização política dos movimentos sociais e dos sindicatos, a tutela 

direta do Estado sobre a parte da população mais pobre, a despolitização da 

política, a desqualificação maior ainda dos partidos e, como resultado disso 

tudo, o surgimento, desenvolvimento e consolidação do “lulismo”. O “ex-

príncipe dos sociólogos” não teria a capacidade de assumir a linha de frente 

dessa etapa de construção da hegemonia burguesa no Brasil; o perfil e a 

origem de Lula, juntamente com o processo de transformismo político do 

Partido dos Trabalhadores e outros segmentos da esquerda, foram decisivos. 

E esse “novo consenso”, tal como o anterior (a via única), embora também 

tendo vocação política autoritária, convive, quando necessário, com a 

mobilização popular como base de apoio. (FIGUEIRAS et al, 2010, p.63) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B4mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
http://pt.wikipedia.org/wiki/2010
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infraestrutura_(economia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Habita%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_h%C3%ADdricos
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Em março do ano de 2010, foi anunciado o PAC 2, prevendo recursos da ordem de R$ 

1,59 trilhão em uma série de segmentos, tais como transportes, energia, cultura, meio ambiente, 

saúde, área social e habitação. Senso 6 as áreas de investimentos do PAC 2: Cidade Melhor, 

Comunidade Cidadã, Minha Casa, Minha Vida, Água e Luz para todos (expansão do Luz para 

Todos), Transportes e Energia. A página eletrônica ofical do PAC24, resume seus objetivos: 

Criado em 2007, no segundo mandato do presidente Lula (2007-2010), o 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) promoveu a retomada do 

planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, 

logística e energética do país, contribuindo para o seu desenvolvimento 

acelerado e sustentável. [...] Pensado como um plano estratégico de resgate do 

planejamento e de retomada dos investimentos em setores estruturantes do 

país, o PAC contribuiu de maneira decisiva para o aumento da oferta de 

empregos e na geração de renda, e elevou o investimento público e privado 

em obras fundamentais. [...] Nos seus primeiros quatro anos, o PAC ajudou a 

dobrar os investimentos públicos brasileiros (de 1,62% do PIB em 2006 para 

3,27% em 2010) e ajudou o Brasil a gerar um volume recorde de empregos – 

8,2 milhões de postos de trabalho criados no período. [...] Teve importância 

fundamental para o país durante a grave crise financeira mundial entre 2008 e 

2009, garantindo emprego e renda aos brasileiros, o que por sua vez garantiu 

a continuidade do consumo de bens e serviços, mantendo ativa a economia e 

aliviando os efeitos da crise sobre as empresas nacionais. [...] Em 2011, o PAC 

entrou na sua segunda fase, com o mesmo pensamento estratégico, 

aprimorados pelos anos de experiência da fase anterior, mais recursos e mais 

parcerias com estados e municípios, para a execução de obras estruturantes 

que possam melhorar a qualidade de vida nas cidades brasileiras. 

Vejamos a Figura 4 com a representação dos objetivos gerais anunciados pelo PAC, 

ainda na época do governo Lula, mas que teve continuidade no governo Dilma, revelando ser 

um plano estratégico do bloco de poder, baseado na acepção do neodesenvolvimentismo, já que 

tem como objetivo central aumentar os investimentos com vistas ao crescimento econômico: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 Disponível em www.pac.gov.br. Acessado em 27 de jun. de 2014. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cidade_Melhor&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Comunidade_Cidad%C3%A3&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minha_Casa,_Minha_Vida
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81gua_e_Luz_para_todos&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_para_Todos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Luz_para_Todos
http://www.pac.gov.br/
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 O PAC, na realidade, vem demonstrando que não se resume a um plano de 

investimento, mas a uma série de diretrizes econômicas, fiscais, tributárias e administrativas 

que concentram os objetivos do neodesenvolvimentismo. Detalhemos os 5 (cinco) objetivos, 

segundo a posição do novo bloco de poder, aprovadas desde o governo Lula e que teve 

sequência no governo Dilma: 

 

1. ESTÍMULO AO CRÉDITO E AO FINANCIAMENTO 

O aumento do crédito centrado na queda da taxa básica de juros, no aumento da renda e 

o aumento do crédito habitacional de longo prazo, buscando investimentos em infraestrutura. 

Os principais agentes financiadores são a Caixa Econômica Federal-CEF e o Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) com a criação do Fundo de Investimento 

em Infra-estrutura utilizando os recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-

FGTS). 

  O novo fundo teve valor inicial de R$ 5 bilhões, com recursos do patrimônio líquido do 

FGTS. A política é estimular os trabalhadores para que também possam comprar cotas do fundo 

até o limite de 10% do saldo de suas contas no FGTS. O objetivo é de que os R$ 5 bilhões 
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Figura 4 - Medidas econômicas associadas ao PAC 
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inicialmente investidos pelo (FI-FGTS), mais R$ 12 bilhões estimados para o futuro, 

impulsione outros R$ 56 bilhões em investimentos privados nas obras de infraestrutura do país. 

As medidas para estímulo ao crédito e ao financiamento: 

a) Concessão pela União de crédito à Caixa Econômica Federal (CEF) para aplicação 

em saneamento e habitação; 

b) Ampliação do limite de crédito do setor público para investimentos em saneamento 

ambiental e habitação; 

c) Criação do Fundo de Investimento em Infraestrutura com recursos do FGTS; 

d) Elevação da Liquidez do Fundo de Arrendamento Residencial25 (FAR); 

e) Redução da Taxa de Juros de Longo Prazo-TJLP;  

f) Redução dos Spreads do BNDES para Infraestrutura, Logística e Desenvolvimento 

Urbano.  

 

2. MELHORIA DO AMBIENTE DE INVESTIMENTO: 

Neste objetivo, o governo inclui medidas destinadas a agilizar e facilitar a 

implementação de investimentos em infraestrutura. Questões como a questão ambiental, marco 

regulatório, criação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), incentivo ao 

desenvolvimento regional com a recriação da SUDAM e da SUDENE: 

a) Regulamentação do Artigo 23 da Constituição; 

b) Marco Legal das Agências Reguladoras - em tramitação no Congresso; 

c) Lei do Gás Natural - em tramitação no Congresso Nacional; 

d) Reestruturação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC); 

e) Aprovação do Marco Regulatório para o Setor de Saneamento  

f) Abertura do Mercado de Resseguros - já implementada; 

g) Recriação da SUDAM e da SUDENE.  

 

3. DESONERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA: 

a) Recuperação Acelerada dos Créditos do PIS e COFINS em Edificações 

b) Desoneração de Obras de Infraestrutura 

c) Desoneração dos Fundos de Investimento em Infraestrutura 

                                                           
25 Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) é um programa do Governo Federal em parceria com os Estados e 

Municípios, gerido pelo Ministério das Cidades, que tem como objetivo a produção de unidades habitacionais, que 

depois de concluídas são vendidas sem arrendamento prévio às famílias que possuem baixa renda familiar mensal. 

Os recursos provenientes do FAR podem ser utilizados para aquisição ou requalificação de imóveis. 
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d) Programa de Incentivos ao Setor da TV Digital (PATVD) 

e) Programa de Incentivos ao Setor de Semicondutores (PADIS) 

f) Ampliação do Benefício Tributário para Microcomputadores 

g) Desoneração das Compras de Perfis de Aço 

h) Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas 

i) Reajuste da Tabela de Imposto de Renda de Pessoa Física 

j) Prorrogação da Depreciação Acelerada - já implementada 

k) Prorrogação da Cumulatividade do PIS e da COFINS na Construção Civil; 

l) Aumento do Prazo de Recolhimento de Contribuições (Previdência, PIS e COFINS); 

m) Criação da Receita Federal do Brasil; 

n) Reforma Tributária; 

o) Medida de Aperfeiçoamento do Sistema Tributário - em implementação 

p) Implantação do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e Nota Fiscal 

Eletrônica. 

 

4. MEDIDAS FISCAIS DE LONGO PRAZO: 

a) Controle da Expansão da Despesa de Pessoal da União; 

b) Política de Longo Prazo de Valorização do Salário Mínimo; 

c) Fórum Nacional da Previdência Social; 

d) Agilização do Processo Licitatório; 

e) Aperfeiçoamento da Governança Corporativa nas Estatais; 

f) Extinção de Empresas Estatais em Processo de Liquidação; 

g) Regime de Previdência Complementar do Servidor Público Federal; 

h) Melhora na Gestão da Previdência Social. 

 

5. CONSISTÊNCIA FISCAL: 

As ações e medidas incluídas no PAC foram definidas sem esquecer da manutenção da 

responsabilidade fiscal e a continuidade da redução gradual da relação dívida do setor 

público/PIB nos próximos anos. O crescimento econômico baseado no aumento do 

investimento, juntamente com a redução da taxa básica de juros projetada para os próximos 

anos, possibilitará diminuir a relação dívida do setor público/PIB para aproximadamente 40% 

até 2010. O objetivo é chegar ao déficit nominal do setor público ao resultado próximo de zero. 
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Nesta direção, o governo trata de reduzir a carga tributária no montante de 

aproximadamente R$ 6,6 bilhões em 2007, beneficiando os setores industriais de bens de 

capital, edificação de infraestrutura e construção civil. Em 2007, já havia o Projeto Piloto de 

Investimento (PPI) – buscando subir dos 0,15% do PIB estabelecidos em 2006 para 0,5% do 

PIB, por ano, durante o período de 2007-2010. O aumento do PPI e a contenção do crescimento 

dos gastos correntes teria garantido a consistência fiscal do PAC. Assim, no ano de 2010, Lula 

apresenta o Programa de Aceleração do Crescimento 2 que tem os 6 eixos definidos conforme 

buscamos representar com a Figura 5: 

  PAC 2 tem como objetivo gerar um maior impulso ao programa desenvolvimentista, 

como relata o BNDES: 

Em março de 2010, Lula lançou o PAC 2, com investimento previsto de 1,59 

trilhão de reais, para o período 2011-2014. O foco do programa visava às áreas 

de alta sensibilidade social, como empreendimentos ligados à moradia e 

saúde. As medidas adotadas pelo Governo Federal se refletiram em aumento 

do PIB à taxa de 7,5% em 2010. O mercado interno foi o principal motor da 

retomada, compensando a queda da demanda externa. O investimento teve 

uma recuperação ainda mais expressiva, com um aumento de 21,8% em 

PAC 
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comunidade 
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Figura 5 - Eixos do Programa de Aceleração do Crescimento 2 
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relação ao ano de 2009, voltando para os patamares de antes da crise. [...] No 

período entre 2007 e 2010, o país conquistou significativos avanços: o PIB 

cresceu em média 4,6% e foram criados cerca de oito milhões de empregos 

com carteira assinada. O emprego apresentou um maior crescimento nos 

setores de rodovias e ferrovias, quase cinco vezes acima da média nacional. 

Os setores de construção civil e de saneamento também tiveram um bom 

desempenho, ficando três vezes maior, e o setor de geração e distribuição de 

energia teve o terceiro melhor índice. [...] Merece destaque a retomada do 

planejamento na área de infraestrutura, com novos investimentos estruturantes 

em áreas há muito abandonadas. Uma maior parceria entre estados e 

municípios contribuiu para os bons resultados. Houve também maior diálogo 

entre o Governo Federal e demais entidades da federação para a seleção de 

obras de saneamento e habitação. [...] Outro ponto relevante foi a ampliação 

das parcerias entre o setor público e o investidor privado, observadas em 

concessões de rodovias, ferrovias, energia elétrica e irrigação. Houve aumento 

da contratação de serviços na cadeia do petróleo, em dragagem dos portos, e 

nos segmentos de saneamento e habitação. (BNDS, 2012, p.178). 

O BNDES tem sido a principal fonte de recursos para o PAC. Os aportes bilionários 

liberados pelo governo pela via do BNDES são decididos em razão dos objetivos políticos e 

econômicos determinados pelo bloco de poder, a partir de suas relações com os setores do 

capital quem sido privilegiados em detrimento de outros como afirmam Tautz et al. (2010): 

A atuação do BNDES no período Lula deve ser situada em uma perspectiva 

mais longa de tempo, pelo menos nos últimos vinte anos [...] a atuação do 

BNDES no governo Lula aprofundou um certo padrão de acumulação do 

capitalismo brasileiro, inaugurado com as privatizações e a liberalização 

comercial dos anos 90, baseado na formação e no fortalecimento de 

conglomerados privados (nacionais e estrangeiros), fomentados pelo fundos 

públicos, via capital estatal e paraestatal (empresas estatais e fundos de 

pensão)[...] A diferença do governo Lula em relação ao período anterior 

estaria, essencialmente, no resgate do papel do Estado por meio de uma 

suposta defesa de grupos nacionais, bem como da “escolha de vencedores” ou 

dos “eleitos”. Neste caso, chama atenção os setores de mineração e siderurgia, 

etanol, papel e celulose, petróleo e gás, hidroelétrico e da agropecuária, que 

receberam juntos quase a totalidade do meio trilhão de reais desembolsado 

pelo BNDES no período Lula. [...] Em que pese a carência de estudos mais 

aprofundados sobre tais redes ou conglomerados, algumas análises 

demonstram que empresas tradicionais como Andrade Gutierrez, Camargo 

Correa, Odebrecht, Votorantim, Bradesco/Vale, Gerdau valeram-se do 

ambiente de liberalização e privatização e assumiram posições nos referidos 

setores, bem como na telefonia (no caso da Andrade Gutierrez). [...] ( TAUTZ, 

2010, p. 249-251). 

No entanto, os investimentos do BNDES em infraestrutura ou hidrelétricas não exigiram 

a formação de consensos como foi no caso da Mesa Nacional tripartite nem reconhecimento ou 

busca de diálogo com as entidades sindicais ou da sociedade civil em geral. As consequências 
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sociais relativas ao mundo do trabalho na construção civil, no entanto, tem sido objeto de 

consensos a partir da formação da Mesa Nacional da Construção Civil: 

Em março de 2011, foi instituída a Mesa de Diálogo e Negociação Tripartite 

- sob a coordenação da Secretaria Geral da Presidência da República. Foi 

criado então um grupo de trabalho para elaborar a proposta de um 

Compromisso Nacional que estabelecesse diretrizes para o aperfeiçoamento 

das condições de trabalho no setor. [...] Este instrumento teria como referência 

a legislação trabalhista brasileira, as convenções da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) ratificadas no Brasil, as normas de saúde e segurança e os 

acordos ou convenções coletivas específicas locais. [...] Após 18 reuniões e 

três plenárias, o grupo chegou a um consenso sobre os termos do 

Compromisso Nacional, concluído em 14 de dezembro de 2011. Em 1º março 

de 2012, o Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho 

na Indústria da Construção foi lançado. Os temas constantes no documento se 

referem ao recrutamento, à pré-seleção e seleção de pessoal, formação e 

qualificação profissional, saúde e segurança, representação sindical nas obras, 

condições de trabalho e relações com a comunidade. O acordo representa 

ainda um estímulo à formalização do trabalho e o fortalecimento do Sistema 

Nacional de Emprego (Sine), vinculado ao MTE. [...] O objetivo é acabar com 

a intermediação ilícita de mão de obra feita pelos “gatos”, que transformam o 

serviço de acesso a um posto de trabalho em um meio de expropriação do 

trabalhador, com a violação de direitos humanos e trabalhistas. Outros 

avanços são a implementação de comitês de saúde e segurança e a garantia da 

presença de representantes sindicais nas obras. (BRASIL, 2012, p. ). 

 A garantia dos investimentos do capital com o apoio do Estado vem tendo um caráter 

impositivo para a sociedade, porém, a garantia dos direitos relativos ao trabalho ou aos direitos 

humanos exige, segundo as diretrizes da Mesa Nacional da Construção, uma adesão voluntária 

das empresas para assegurem as medidas protetivas ambientais e do trabalho discutidas na 

instância tripartite impulsionada pela Secretaria Geral da Presidência e pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego que coordenaram a instituição do Compromisso Nacional para o 

Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção. Como bem se define 

nas avaliações realizadas pela cúpula do BNDES:  

Durante o período da campanha eleitoral, uma incerteza quanto aos rumos que 

seriam dados à economia do país se transformou em uma crise de confiança 

dos mercados interno e externo: haveria continuidade ou ruptura com a 

política econômica mantida desde o governo Itamar Franco? [...] A dúvida 

tinha como base documentos e o programa de governo do PT, que falavam em 

uma ruptura necessária e na renegociação da dívida externa. Naquele 

momento, a conjuntura externa, que era nada favorável, agravou ainda mais a 

situação. [...] Foi nesse contexto que Lula divulgou, em junho de 2002, a 

“Carta aos brasileiros”, comprometendo-se a dar continuidade à política de 

estabilidade, preservando as metas de inflação e de superávit primário, para 

impedir o aumento da dívida interna, e a capacidade do governo em honrar 

suas obrigações. O novo programa do PT, lançado no mês seguinte, adotou 

também um tom mais moderado e reafirmou o compromisso com a 
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austeridade fiscal e a estabilidade econômica. Um terceiro documento − 

“Notas sobre o acordo com o FMI” −, divulgado pelo partido em agosto, 

renovou a intenção de pagar as dívidas e respeitar contratos. (BNDES, 2012, 

p.150). 

Neste âmbito, evidencia-se as relações políticas do bloco de poder com os setores 

privilegiados do capital, entre eles, o capital da construção civil, como bem afirma o Presidente 

do Grupo Odebrecht, Emílio Alves Odebrecht26, ressaltando a relação deste grande grupo 

empresarial com o BNDES: 

A Odebrecht foi fundada em 1944 e tornou-se referência nacional e mundial 

nas áreas de construção e infraestrutura. [...] Ao longo dos anos, ampliou suas 

frentes de atuação. O BNDES apoia o desenvolvimento da Odebrecht e de 

seus segmentos de negócios. O histórico de nossa parceria é muito rico, útil e 

tenho certeza de que tem sido aprendizado para ambos, Odebrecht e BNDES. 

Sempre o que prevaleceu nas nossas discussões, nas nossas conversas, nos 

nossos embates foi a busca do que era o certo e não de quem estava certo.Isso 

era o que trazia riqueza nessa relação, uma relação que se fez de confiança no 

decorrer do tempo. A parceria com o BNDES foi decisiva para o crescimento 

não só da Odebrecht, mas de outros agentes produtivos do Brasil e do próprio 

país. Fizemos muitos bons negócios conjuntamente ao longo da história e 

continuamos tendo muitos outros.Eu diria que o papel do BNDES junto aos 

empreendimentos da Odebrecht foi decisivo. (BNDES,2012, p. 196). 

Em relação aos objetivos neodesenvolvimentistas do bloco de poder, a implementação 

do PAC e as relações políticas com os grandes grupos do capital da construção civil, destaca-se 

ainda, o PAC da Copa. A Lei nº 12.663 (Anexo 1), de 5 de junho de 2012, também conhecida 

como Lei Geral da Copa é a que disciplinou a realização do evento da Federação Internacional 

de Futebol e Atletismo-FIFA que após muitos protestos e polêmicas também no meio jurídico 

foi sancionada pela Presidente Dilma Rousseff. 

Segundo seus Artigos a Lei possui um sentido geral que foi possibilitar todos os bônus 

financeiros a serviço da FIFA e todos os ônus sob a responsabilidade da União, que atentam 

sobre o princípio da soberania, com relação aos órgãos e empresas internacionais, conforme 

Anexo 1, Lei Geral da Copa. 

                                                           
26 Segundo a Revista Forbes, possui um patrimônio de R$ 9,10 bilhões. Figurando entre os 10 maiores bilionários 

brasileiros. Atualmente com 91 anos, natural de Pernambuco. Setor: Construção/petroquímica. Fundador da 

gigante Odebrecht, o engenheiro seguiu os passos do pai, Emílio, que teve uma empresa de construção em Salvador 

(BA) de 1923 até 1941, na Segunda Guerra Mundial. Três anos depois, Norberto criou sua própria empresa, 

embrião do que é hoje um dos maiores conglomerados empresariais do mundo. O grupo tem negócios em 

engenharia, construção, petroquímica e químicos em vários continentes. O comando do grupo está na terceira 

geração, nas mãos de Marcelo Odebrecht, depois de passar de Norberto para o filho Emílio Alves. A família detém 

uma participação majoritária de 62,2% do grupo e está tentando comprar a fatia de 20,6% pertencente aos sócios 

Gradin, por US$ 1,5 bilhão. Disponível em: http://forbesbrasil.br.msn.com/listas/os-dez-maiores-

bilion%C3%A1rios-brasileiros?page=9#image=9. Acesso em: 01 de jul. de 2014. 

http://forbesbrasil.br.msn.com/listas/os-dez-maiores-bilion%C3%A1rios-brasileiros?page=9#image=9
http://forbesbrasil.br.msn.com/listas/os-dez-maiores-bilion%C3%A1rios-brasileiros?page=9#image=9
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A Copa da FIFA, no entanto, materializou seus objetivos para além da natureza de um 

evento desportivo. Para realização do evento, liberou-se cerca de 30 bilhões de reais sem a 

contrapartida social, mas o principal argumento tem sido de que o “legado da copa” seria as 

obras da mobilidade urbana e a construção dos estágios.  

No entanto, na dinâmica da globalização do capital, os circuitos esportivos também se 

deparam com a necessidade de alocação das finanças especulativas mundializadas ávidas na 

busca por garantirem reserva de valor para os excedentes dos capitais, bem como gerarem novas 

oportunidades de realização do moinho da realização do valor social, como bem destaca Rolnik: 

[...] a partir da experiência dos Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992, a 

organização de megaeventos esportivos passa a se constituir em componente 

do planejamento urbano estratégico, com vistas a melhorar a posição das 

cidades-sede como pontos de atração de investimentos internacionais numa 

economia cada vez mais globalizada. De lá para cá, a estratégia de 

desenvolvimento econômico das cidades, que inclui a renovação da 

infraestrutura urbana e abertura de novas frentes de expansão imobiliária 

relacionadas aos Jogos, converteu-se no enfoque hegemônico da realização 

dos megaeventos esportivos internacionais: é o chamado “legado urbano” do 

evento. Agora, não são vendidos apenas os produtos associados aos Jogos, 

mas também a própria cidade, exposta numa vitrine global impulsionada pela 

mobilização de corpos e almas propiciada pela competição esportiva. [...] Do 

ponto de vista da política urbana, esse processo coincide com dois fenômenos: 

a diminuição do papel do Estado para atendimento de demandas urbanísticas 

e o aumento da importância de um urbanismo ligado não mais a um projeto 

global de cidade, mas a grandes projetos urbanos desenhados para captar 

parcela de um excedente financeiro global que paira sobre o planeta em busca 

de novos territórios para sua expansão e reprodução. (ROLNIK, 2014, p. 67). 

Um Dossiê sobre a Copa do Mundo 2014, que foi sediada por 12 cidades brasileiras, e 

sobre as Olimpíadas previstas para o ano 2016, foi divulgado pela rede de Comitês Populares27 

organizados nos Estados, a Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa e das 

Olimpíadas –ANCOP (Anexo 3), fazendo o alerta: 

Preparado pela Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa e das 

Olimpíadas, ele fala do lado obscuro destes mega-eventos. Ele fala de dezenas 

de milhares de pessoas (170 mil, segundo estimativas conservadoras), cujo 

direito à moradia está sendo violado ou ameaçado. Ele fala de milhões de 

cidadãos a quem o direito à informação e à participação nos processos 

decisórios tem sido atropelado pelas autoridades constituídas, assim como por 

entidades privadas (Comitê Olímpico Internacional, Comitê Olímpico 

Brasileiro, comitês organizadores locais dos eventos) e grandes corporações, 

a quem os governos vêm delegando responsabilidades públicas. Ele fala de 

desrespeito sistemático à legislação e aos direitos ambientais, aos direitos 

trabalhistas e ao direito ao trabalho. Ele fala do desperdício dos recursos 

públicos, que deveriam estar sendo destinados a atender às necessidades da 

                                                           
27 Disponível em: http://www.portalpopulardacopa.org.br. Acessado em 30 de out de 2014. 

http://www.portalpopulardacopa.org.br/
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nossa população: déficit habitacional de 5.500.000 de moradias e 15.000.000 

de domicílios urbanos destituídos das condições mínimas de habitabilidade 

(saneamento, infraestrutura urbana, etc). Para não falar da precariedade de 

nossos sistemas de saúde e educação pública. [...] Tão ou mais grave que esta 

verdadeira farra privada com recursos públicos é a instauração progressiva do 

que vem sendo qualificado como cidade de exceção. Decretos, medidas 

provisórias, leis votadas ao arrepio da lei e longe do olhar dos cidadãos, assim 

como um emaranhado de sub-legislação composto de infinitas portarias e 

resoluções constroem uma institucionalidade de exceção. Nesta imposição da 

norma ad hoc, viola-se abertamente o princípio da impessoalidade, 

universalidade e publicidade da lei dos atos da administração pública. 

Interesses privados são favorecidos por isenções e favores, feitos em 

detrimento do interesse público. Empresas privadas nacionais e internacionais 

submetem a nação e as cidades a seus caprichos - melhor dizer, interesses. 

Nestas operações, que a linguagem oficial chama de parcerias público-

privadas, o público, como é sabido, fica com os custos e o privado com os 

benefícios. Afinal de contas, os promotores dos megaeventos falam de esporte 

mas tratam de negócios. 

Até a presente data, com a pesquisa para a conclusão desta Tese, em novembro de 2014, 

ainda está se apurando quantas obras foram construídas e quais as que faltam construir, as que 

tinham sido aprovadas para conclusão antes da Copa e não tem previsão de conclusão, bem 

como as que as que foram condenadas em função da ligeireza de projetos e da liberação de 

recursos, mas que são obras com fortes defeitos estruturais ou com potencial inviabilidade de 

curto prazo.  

Segundo o Portal Transparência Brasil, a União foi a principal fonte de recursos para a 

realização das obras de mobilidade e das arenas, conforme demonstra a Tabela 1428. Destaca-

se a participação dos bancos públicos para a liberação dos recursos para a Copa da FIFA: 

Tabela16 - Recursos liberados para a Copa 2014 da FIFA pela União 

Instituição Financeira Valor (em R$) 

Contratado Liberado 

Caixa Econômica Federal  3.595.850.000 2.732.157.467 

BNDES 5.695.632.910 5.127.841.199 

BNB 1.014.173.829 732.472.381 

Banco do Brasil SA 91.700.000 91.700.000 

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 

BANRISUL  

91.700.000 91.700.000 

Valor total  10.489.056.739 8.775.871.047 
Fonte:www.portaltransparencia.gov.br. Edição do autor 

                                                           
28 Disponível em: 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/copa2014/financiamentos/assunto.seam?assunto=instituicao. Acessado 

em: 25 de set 2014.  

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/financiamentos/detalhe.seam?instituicao=1&assunto=instituicao
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/financiamentos/detalhe.seam?instituicao=2&assunto=instituicao
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/financiamentos/detalhe.seam?instituicao=106&assunto=instituicao
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/financiamentos/detalhe.seam?instituicao=12528&assunto=instituicao
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/financiamentos/detalhe.seam?instituicao=12529&assunto=instituicao
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/financiamentos/detalhe.seam?instituicao=12529&assunto=instituicao
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/financiamentos/detalhe.seam?assunto=instituicao
http://www.portaldatransparencia.gov.br/copa2014/financiamentos/assunto.seam?assunto=instituicao
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A Tabela 17 por sua vez demonstra ainda o que foi previsto de recursos para a 

realização da Copa da FIFA. Há também os valores dos financiamentos que o Governo 

Federal colocou à disposição das cidades para a execução dos projetos e melhorias dos 

serviços, bem como os recursos a serem investidos diretamente pelo Governo Federal e pelos 

governos Estadual e Municipal. Chama atenção a equiparação entre o total de gastos previstos 

com mobilidade urbana e com os estádios de futebol: 

 
Tabela 17 - Previsão de aplicação de recursos para a realização da Copa 2014 – em mil R$ 

Tema Em

p./ 

Açõ

es 

Finan. 

Fed 

Aplicação direta de recursos (em R$) 

Federal Estadual Munic Distrit TOTA

L 

Aeroportos  30 0 2.662.76

0 

0 0 0 6.280.5

60 

Cent. 

Treinamento  

20 0 0 0 0 0 0 

Comunicação 1 0 6.600 0 0 0 6.600 

Desenvolvime

nto Turístico 

88 0 162.757 

 

3.004 13.222 1.296 180.279 

Estádios 12 3.919.84

5 

0 1.860.061 14.250 1.403.3

00 

8.005.2

06 

Estrut. Temp 

(Copa das 

Conf.) 

6 0 0 181.800.00

0 

0 27.000 208.800 

Mobil. 

Urbana 

45 4.370.80

0 

27.929 2.422.858 1.201.3

05 

2.200 8.025.0

92 

Outros 3 0 40.213 0 0 0 40.213 

Portos  6 0 581.000 6.300.000 0 0 587.300 

Segurança 40 0 1.879.10

0 

0 0 0 1.879.1

00 

Telecomunica

ções 

72 0 404.602 0 0 0 404.602 

 

Valor total 323 8.290.64

5 

5.764.96

2 

4.474.022 1.228.7

77 

1.433.7

96 

25.617.

754 
Fonte: www.portaltransparencia.gov.br. Acesso em: 05 de jul. 2014.Edição do autor 

Outras fontes: R$ 3,7 bi para aeroportos e R$ 808 mi para estádios 

  

Segundo revela a Tabela 18, o montante dos valores executados para a realização da 

Copa e, neste caso, onde mais se avançou na execução dos recursos foi nos gastos estádios, com 

quase 6 bilhões de reais e nos aeroportos com quase 7 bilhões de reais. Deduz-se que até no 

quesito da execução das obras de mobilidade houve uma inércia na aplicação dos recursos 

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=1
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=16
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=16
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=18
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=4
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=4
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=6
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=8
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=8
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=9
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=10
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liberados e, portanto, concluiu-se que dezenas de obras que poderiam beneficiar a população 

não foram concluídas. Este aspecto é um dos debates tão relevantes acerca do chamado “legado 

da Copa” para a maioria da população do país. 

Tabela 18 - Execução financeira das obras e ações relacionadas com a realização da Copa 2014 

Tema No. Emp./ 

Ações 

Valor (em R$) 

Contratado Executado 

Aeroportos  30 8.687.513.038 6.859.403.984 

Centros de Treinamento  20 0 0 

Comunicação 1 2.800.000 3.565.422 

Desenvolvimento Turístico 88 12.662.717 5.384.740 

Estádios 12 7.816.984.039 5.915.239.898 

Estruturas Temporárias (Copa 

das Confederações) 

6 19.519.625 26.890.332 

Mobilidade Urbana 45 6.680.794.118 3.584.726.114 

Outros 3 24.156.492 49.600 

Portos  6 586.090.952 527.696.064 

Segurança Pública  40 540.175.317 292.774.674 

Telecomunicações  72 262.023.692 155.879.820 

Valor total 323 24.632.719.989 17.371.610.649 
Fonte: www.portaltransparencia.gov.br. Edição do autor 

Quando tratamos da construção dos estádios, porém, há que se evidenciar quem foram 

os grandes beneficiados com os investimentos nas gigantescas 12 arenas, demonstrados na 

Tabela 19, já que em razão da letargia popular devido ao forte apelo de audiência para os jogos 

da seleção brasileira de futebol, não se deu muito destaque para o processo de apropriação 

privada dos estádios, ou seja, o governo além de financiar 97% do custo das obras para a 

construção dos estádios, ceder o controle e a renda dos mesmos para  FIFA durante o período 

da Copa, cedeu definitivamente mediante concessões de longo prazo ou mesmo privatização 

definitiva de 8 estádios que eram patrimônio público. 

Tabela 19 - Privatização dos estádios 

  (Continua) 

Estádio Antes da Copa Após a Copa 

Estádio Nacional 

Mané Garrincha 

(Brasília) 

Governo do Distrito 

Federal (pública) 

Administração será concedida a uma 

empresa privada por meio de licitação. 

Maracanã (Rio de 

Janeiro) 

Governo do Rio de 

Janeiro (pública) 

Administração será concedida a uma 

empresa privada por meio de licitação 

http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=1
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=16
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=18
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=4
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=6
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=17
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=17
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=8
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=9
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=10
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=14
http://www.portaltransparencia.gov.br/copa2014/empreendimentos/tema.seam?tema=15
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  (Conclusão) 

Estádio Antes da Copa Após a Copa 

Arena Amazônia 

(Manaus) 

Governo do 

Amazonas 

(pública) 

Administração deve ser concedida a uma 

empresa privada 

Arena Pantanal 

(Cuiabá) 

Governo do Mato 

Grosso (pública) 

Administração deve ser concedida a uma 

empresa privada 

Mineirão (Belo 

Horizonte) 

Governo de Minas 

Gerais (pública) 

Consórcio responsável pela obra 

administrará estádio por 25 anos após 

reabertura 

Fonte Nova 

(Salvador) 

Governo da Bahia 

(pública) 

Consórcio responsável pela obra 

administrará estádio por 35 anos 

Castelão (Fortaleza) Governo do Ceará 

(pública) 

Consórcio responsável pela obra 

administrará estádio por 8 anos 

Arena das Dunas 

(Natal) 

Prefeitura de Natal 

(pública) 

Consórcio responsável pela obra 

administrará estádio por 20 anos 

Arena Pernambuco 

(Recife) 

Estádio novo Consórcio responsável pela obra 

administrará estádio por 33 anos 

Itaquerão (São 

Paulo) 

Estádio novo Administração será privada 

Beira-Rio (Porto 

Alegre) 

Internacional 

(privada) 

Administração permanecerá privada 

Arena da Baixada 

(Curitiba) 

Atlético Paranaense 

(privada) 

Administração permanecerá privada 

Fonte29: Universo On Line. Edição do autor. 

Observamos que no maior evento esportivo já realizado no país, o novo governo dirigido 

pelo PT também impôs sua lógica estratégica neodesenvolvimentista que vem privilegiando 

setores do capital endógeno em detrimento das históricas e estruturais demandas sociais da 

maioria da população brasileira. O avesso do PAC da Copa também se destaca nas populações 

atingidas pelas obras como denuncia o Manifesto e o Dossiê da Articulação Nacional dos 

Comitês Populares da Copa: 

A realização da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016 é a 

oportunidade de gerar investimentos que reduzam as desigualdades sociais, 

                                                           
29 Disponível em: http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/05/28/governo-paga-91-dos-estadios-

da-copa-mas-nao-controlara-nenhum-apos-torneio.htm. Acesso em: 20 de jun. de 2014. 

Tabela 19 - Privatização dos estádios 

http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/05/28/governo-paga-91-dos-estadios-da-copa-mas-nao-controlara-nenhum-apos-torneio.htm
http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2012/05/28/governo-paga-91-dos-estadios-da-copa-mas-nao-controlara-nenhum-apos-torneio.htm
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com a promoção de melhoria das condições de vida da população brasileira. 

Mas o que assistimos em nome da realização destes Megaeventos Esportivos 

é a violação de direitos humanos e sociais. Enquanto os governos, 

organizações internacionais (FIFA, COI) e empresas envolvidas na promoção 

dos eventos anunciam os possíveis benefícios, a experiência internacional das 

cidades e países onde já houve a realização de megaeventos demonstrou que 

os impactos gerados não significaram melhorias reais nas condições de vida e 

na ampliação dos direitos de toda a população, sobretudo das pessoas mais 

pobres e vulneráveis. [...] As remoções e os despejos forçados destes grupos 

sociais são as violações mais comuns no Brasil e em outros países sede de 

megaeventos. [...] Seus efeitos perversos são particularmente ampliados 

através da imposição do Poder Público e comitês promotores dos eventos, de 

um verdadeiro “estado de exceção”, instituído especialmente no contexto dos 

jogos, que permite a flexibilização das leis e suspensão de direitos antes e 

durante os jogos, ameaçando, assim, os mecanismos de defesa, proteção 

social, garantia e promoção de Direitos Humanos. [...] Já está prevista a 

quantia de R$ 24 bilhões de recursos públicos (10 vezes o orçamento do 

Ministério dos Esportes em 2011) nas obras das 12 cidades sedes: Fortaleza, 

Recife, Natal, Salvador, Manaus, Cuiabá, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, 

Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre. Além deste dinheiro, foi aprovada 

isenção de impostos para as construtoras dos estádios e dos campos de treinos 

nas outras cidades que atuarão como apoio à Copa, recebendo as seleções. [...] 

Até agora não é evidente que o legado da Copa e das Olimpíadas contribua 

minimamente para a inclusão social e ampliação de direitos sociais, 

econômicos, culturais e ambientais. Ao contrário, a falta de diálogo e 

transparência dos investimentos aponta para a repetição do que ocorreu no 

período dos Jogos Panamericanos de 2007, quando assistimos ao desperdício 

de recursos públicos (de acordo com o TCU, mais de R$ 3,4 bilhões foram 

gastos de forma indevida, mas ninguém foi punido) em obras superfaturadas 

que se transformaram em elefantes brancos e, tão ou mais grave, o abandono 

de todas as “promessas” que geraram na sociedade, expectativas de algum 

“legado social”. 

Por um lado, tivemos que o evento em si, tratado de forma megalomaníaca sintetizada 

no lema “Copa das Copas” em confronto direto com o sentimento das manifestações de rua 

ocorridas no país em Junho de 2013, pois não seria necessário a realização dos jogos em 12 

cidades, quando a Copa da África do Sul de 2010 foi realizada em 5 estádios.  

Por outro, evidencia-se que houve uma enorme transferência de recursos do Estado para 

o capital, através dos financiamentos, isenções fiscais e mercantilização dos estádios, seja o 

capital relacionado com os interesses internacionais das empresas patrocinadoras ou 

relacionadas com FIFA, seja para as grandes empreiteiras envolvidas principalmente com as 

obras dos estádios ou das reformas urbanas com vistas à mobilidade como demonstram os dados 

fornecidos pelo governo. 
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4.2 O avesso do neodesenvolvimentismo:  a situação da classe trabalhadora da construção 

civil e a emergência dos conflitos sociais no entorno das obras do PAC 

 

O reverso social do neodesenvolvimentismo relacionado ao mundo do trabalho tem se 

manifestado numa perversa sociabilidade circundante às grandes obras do PAC, estimuladas 

pelas levas de migração desordenada de trabalhadores às regiões inóspitas que, pautadas na 

superexploração da força de trabalho, bem como na falta de fiscalização do Estado em relação 

ao cumprimento das leis trabalhistas, ao recrutamento da força de trabalho e à instalação dos 

trabalhadores, as condições de trabalho em jornadas extenuantes, além de uma omissão e até 

mesmo colaboração do governo ao despotismo patronal exercido nos canteiros de obras. 

Neste âmbito político, econômico e jurídico, o capital relacionado à construção civil, 

tem sido um dos mais beneficiados com o novo ciclo de desenvolvimento. O crescimento deste 

setor tem gerado também um incremento significativo de contratação de força de trabalho, 

gerando uma renovação geracional com um jovem proletariado no Brasil com características 

distintas da geração anterior de perfil social e de ação sindical das outras categorias e gerações 

que sofreram com a restruturação produtiva dos anos 1990. 

Podemos afirmar que quatro características se destacam para a constituição deste jovem 

proletariado forjado a partir da emergência do neodesenvolvimentismo com a implementação 

das grandes obras incluídas no PAC na relação Estado x capital x trabalho: 

1) A anatomia do processo de produção deste setor que agrega força de trabalho de 

forma massiva;  

2) O perfil social e profissional da força de trabalho que não necessita de qualificação 

para contratação;  

3) As características de atrelamento ao Estado que o movimento sindical brasileiro 

possui historicamente e aprofundou, após a chegada de Lula da Silva ao poder; 

4) A relação de subsídio permanente que o setor da construção civil possui com o 

Estado. 

Os aportes que Estado vem agregando ao setor desde a subida de Lula ao poder é 

crescente em relação aos governos anteriores, por sua vez, o histórico de contribuições das 

empresas aos financiamentos de campanha também se destaca, após a eleição de Lula, como 

bem demonstra o Gráfico 8: 
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     Fonte: http://www.asclaras.org.br/@index.php.  

A construção de um edifício residencial e a oferta de apartamentos no mercado de 

imóveis é uma relação determinada entre pessoas físicas e jurídicas privadas na vida comercial 

do mundo capitalista. Uma incorporadora qualquer necessita levantar um valor aproximado de 

40% do custo da obra para compensar seus investimentos iniciais, cobrir os custos com insumos 

produtivos e com a força de trabalho e, após o término do empreendimento, alcançar taxas 

medianas de lucro no mercado imobiliário.  

No entanto, neste ramo de investimento do capital, o Estado interfere de forma direta e 

indireta para a realização do capital, na medida em que grande parte dos compradores desta 

mercadoria que incorpora altas taxas de valor agregado - os imóveis particulares - busca o 

financiamento da Caixa Econômica Federal e, mais recentemente, do Banco do Brasil, com 

taxas de juros mais baixas que o mercado financeiro oferece, buscando viabilizar o pagamento 

de uma parte do valor do imóvel.  

No caso da construção civil leve, agregou-se ainda uma política de ampliação volumosa 

de crédito pela via da Caixa Econômica Federal e da implementação do Programa Minha Casa 

Minha Vida. Mas, há também a regulamentação do Estado a partir das exigências mínimas das 

legislações municipais e das relações trabalhistas que é dada a partir da legislação nacional da 

CLT e Lei Complementares. 

As obras do PAC que são incluídas no conceito de construção civil pesada, tem se 

executado sob uma dinâmica ainda mais diferenciada. A participação do Estado, neste caso, dá-

Gráfico 8 - Evolução de doações ao PT nas campanhas para presidente - 2002 a 2010 - 

http://www.asclaras.org.br/@index.php
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se de forma direta e decisiva para sua realização, tanto no âmbito dos estímulos fiscais e dos 

investimentos, bem como na encomenda e na gestão das obras quando acabadas. 

Um aspecto que distingue o processo de acumulação de capital no setor da construção 

civil é que, os incrementos tecnológicos que ocorreram principalmente a partir dos anos 80 no 

Brasil e demais países, na maioria dos ramos econômicos - servindo de base para o que se 

chamou de restruturação produtiva que impactou a indústria de uma forma geral - no setor, não 

fez reduzir de forma significativa o perfil de uma indústria que absorve força de trabalho de 

forma massiva. 

Conforme Antunes (2001), o incremento tecnológico no processo produtivo e as 

inovações gerenciais que marcaram os grandes capitais e as empresas centrais da economia, a 

exemplo do setor siderúrgico, metalúrgico, bancário, petroquímico, associado com as 

privatizações, gerou a diminuição das contratações, em função das novas tecnologias, da 

automação e a adoção do modelo de acumulação flexível em suas formas inovadoras de 

gerenciamento produtivo e de recursos humanos - incluindo aí o estímulo ao sindicalismo 

parceiro e cooperativo - fez diminuir o peso quantitativo e qualitativo do proletariado industrial 

na agenda sindical, impactando fortemente na diminuição da força dos sindicatos.  

No caso da construção civil das duas últimas décadas, em particular da construção civil 

pesada, os impactos ocorreram, mas observa-se que o nível de contratação de força de trabalho 

demonstrou-se mais vinculado aos programas habitacionais e ao aquecimento da economia do 

que às inovações tecnológicas, ou seja, aqui o papel do Estado através de políticas públicas 

habitacionais tem sido decisivo para o aquecimento da demanda agregada relacionada à 

realização do capital e à contratação de força de trabalho no setor.  

Neste sentido, podemos afirmar que na etapa pós-neoliberalismo, no que concerne às 

relações estimuladas pelo neodesenvolvimentismo há uma superação daquela cultura 

denominada por Mota como “cultura da crise”, até então predominante antes da ascensão de 

Lula ao poder: 

[...] o discurso da crise, ou sobre a crise, é formador de uma cultura 

política que procura negar os referenciais teóricos, políticos e 

ideológicos, que permitiam, no caso brasileiro, até a segunda metade da 

década, identificar propostas e práticas diferenciadas por parte das 

classes trabalhadoras e capitalistas acerca da situação social e 

econômica do país [...] o traço predominante dessa cultura é a ideia de 

que a crise afeta igualmente toda a sociedade, independente da condição 

de classe dos sujeitos sociais, de modo que a “saída” da crise exige 

consensos e sacrifícios de todos. Para tanto, a burguesia tenta obter o 
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consenso ativo das classes subalternas, baseado em questões que afetam 

o cotidiano das classes trabalhadoras, considerando-as como situações 

decorrentes da crise. (MOTA, 2000, p. 101). 

Com o neodesenvolvimentismo, no setor da construção civil, tal superação se destaca a 

enésima potência já que há um processo de contratação massiva de um proletariado, muitas 

vezes sem experiência de trabalho e sem capacitação profissional. 

Os impactos negativos que estagnaram a contratação de força de trabalho no setor da 

construção civil se relacionavam mais com a ausência das políticas públicas habitacionais com 

a extinção do BNH, no que diz respeito às habitações populares, às diversas limitações que 

havia com relação à busca de crédito da parte da classe média, bem como a inexistência de uma 

agenda nacional de obras públicas até a vitória do novo bloco de poder. Este contexto foi 

superado a partir dos programas do PAC. 

Isso não quer dizer que não houve incrementos tecnológicos no processo produtivo. 

Registra-se principalmente o desenvolvimento de novas máquinas para execução de 

terraplanagem, modernas máquinas de perfuração do solo, técnicas de fabricação de pré-

moldados e de concreto pronto, mas ainda assim, o caráter massivo das contratações dos 

trabalhadores e o perfil profissional não mudaram de forma significativa. Ao contrário, nos 

últimos anos, relacionados à ascensão do neodesenvolvimentismo, tem crescido de forma 

significativa a contratação da força de trabalho em relação ao conjunto dos assalariados no 

Brasil. 

Um dos aspectos que marca também a diferença nas relações sociais de produção neste 

setor é, por um lado, a rapidez que se exige na execução do processo produtivo, em função dos 

contratos de entrega dos imóveis privados, no âmbito da construção civil leve, ou a agenda 

política relacionada às obras da construção civil pesada, a exemplo da transposição do Rio São 

Francisco, das refinarias, dos portos e aeroportos, e no caso mais evidente, dos estádios de 

futebol e cidades da Copa. De forma que a agenda de celeridade relacionada à realização do 

capital, a partir do cumprimento das obras são totalmente permeadas pela agenda política de 

inauguração de obras e das aprovações das Leis Orçamentárias Anuais. Desta forma, os ritmos 

de produção e a intensificação do trabalho são exigidos ao extremo, como horas-extras em todos 

os dias, sábados, domingos, feriados e a criação de turnos extras noturnos.  
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Numa aproximação exploratória com o ambiente social empírico da pesquisa, pudemos 

registrar algumas declarações de operários, como afirma o operário anônimo30, da Arena da 

Copa... “a empresa quer que nós trabalhemos além da conta, o pessoal da Cipa dizia que não 

era pra trabalhar nem mais nem menos que o normal, que era pra ter cuidado”. 

Por motivos relacionados à anatomia do processo produtivo e da agenda política do 

bloco de poder dominante, a relação entre capital-trabalho vem assumindo um caráter 

despótico, ou seja, o clima nos canteiros das obras é extremamente coercitivo e repressivo. O 

Estado, que inicialmente já vem participando de forma indireta, a partir das Parcerias Público 

Privadas, com a garantia dos incentivos, do crédito e da gestão compartilhada, após o término 

da obra, também atua diretamente nos conflitos que surgem entre capital e trabalho por 

melhores condições de trabalho e salário. Primeiramente, disponibilizando efetivos especiais e 

permanentes da Política Militar e da Tropa de Choque e para sua conclusão, no caso da Arena 

Pernambuco, da participação direta da Secretaria de Articulação Social, na finalização dos 

conflitos.  

Um elemento que se destaca na relação de conflito entre capital e trabalho no setor é 

que, diferentemente do que ocorre, nos diversos setores privados brasileiros, que, regra geral, 

são marcados pelas negociações diretas, inscritas nos contratos coletivos de trabalho ou mesmo 

quando tais negociações diretas não chegam a um consenso, pela arbitragem da justiça do 

trabalho, na construção civil, sempre há a presença do Estado como mediador político para 

pacificar os confrontos. Neste aspecto, nos vem à tona questões do porquê e como vem atuando 

o Estado, nacionalmente via Ministério do Trabalho e Emprego, e a Secretaria de Articulação 

Social, no caso do Estado de Pernambuco. 

Nos conflitos entre capital e trabalho da construção civil, tem havido uma forte 

participação direta dos agentes políticos governamentais: governadores, prefeitos, secretários 

ou mesmo o Ministério do Trabalho e Emprego. Logo após o caso da revolta de Jirau foi o 

motivo de reuniões no Ministério do Trabalho e Emprego com as centrais sindicais, no mês de 

abril de 2011, para tratar das reivindicações, criando a Mesa Nacional da Construção Civil. No 

caso de Pernambuco, a Secretaria de Articulação Regional participou diretamente das 

negociações, nas greves que ocorreram tanto em Suape, quanto na Arena da Copa. 

Respondendo ao caráter despótico de gerenciamento das obras, destaca-se a 

disponibilidade de um forte aparato repressivo. No canteiro da Arena Pernambuco, a Odebrecht 

                                                           
30 Entrevista exploratória realizada com um operário sob o critério da escolha aleatória em função da 

disponibilidade e acessibilidade do entrevistado. 
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construiu um posto permanente da Polícia Militar, em convênio com a Secretaria de Defesa 

Social, no interior do espaço geográfico delimitado pela empresa e conveniou com o governo 

do Estado a presença permanente de viaturas e policiais militares.  

No caso da deflagração de greves, como foi no caso da greve ocorrida no mês de 

novembro de 2011, foi constante a presença e permanência da Tropa de Choque da PM dentro 

do canteiro de obras para dificultar a realização e a adesão às assembleias, reprimir os 

trabalhadores e ocupar vários ambientes do espaço de trabalho com turnos de revezamentos ao 

dia e à noite.  

A semelhança com Jirau, Santo Antônio e Belo Monte é evidente. Há um ambiente 

extremante coercitivo nos canteiros de obras, cuja marca é o despotismo patronal, para garantir 

a execução do trabalho, sob condições de exploração extremada. Tal relação baseada em 

condições de superexploração baseadas em condições de trabalho degradante são uma 

permanente fonte de conflitos sociais, como bem destaca o Editorial da Revista O Empreiteiro, 

especializada em construção civil31, tratando da revolta em Jirau: 

[...] A tensão social, que gerou tais acontecimentos, não ficou circunscrita 

àquela obra. Ao contrário, alastrou-se pelos canteiros da usina hidrelétrica de 

Santo Antônio, também no rio Madeira, Rondônia; usina hidrelétrica São 

Domingos, no Mato Grosso do Sul; petroquímica de Suape e Refinaria Abreu 

e Lima, em Pernambuco; paralisou os trabalhos na termelétrica de Pecém, no 

Ceará, e alcançou até o terminal marítimo de Açu, no Rio de Janeiro. [...] 

Neste ano, também em março, movimento grevista semelhante ocorreu em 

Jirau, com desdobramentos em Santo Antônio, Belo Monte e Teles Pires. E, a 

exemplo das violências registradas durante o movimento do ano passado, 

desta vez houve práticas de vandalismo contra instalações, em especial os 

alojamentos, que foram incendiados. [...] A partir da experiência anterior, o 

governo federal tentou adotar medidas preventivas para inibir 

paralisações de obras, tendo em vista os prazos apertados e, a essa altura, 

já comprometidos, para a conclusão das usinas de Jirau e Santo Antônio. 

Ele tomou até a iniciativa de convocar empresários e trabalhadores, num 

acordo tripartite destinado a resolver pendências trabalhistas nas obras 

do PAC. Contudo, embora divulgado com pompa e circunstância no 

Palácio do Planalto, tal acordo chegou tarde aos canteiros daquelas obras. 

[...] Cada canteiro, aberto em regiões distantes das áreas do poder central e das 

metrópoles, tem característica de um desbravamento, vulnerável às 

complexidades logísticas de toda ordem, incluindo as dificuldades para a 

organização dos contingentes de mão de obra. [...] Em nosso entender, o 

acordo tripartite, para dar certo, precisa acercar-se do conhecimento histórico 

das obras construídas em passado recente e do conhecimento, profundo, das 

causas que geram a tensão social nos canteiros: falta de comunicação dos 

                                                           
31 Editorial de Quinta-feira, 31 de maio de 2012. Disponível em: 
:http://www.oempreiteiro.com.br/Publicacoes/11053/Tensao_social_persiste_um_ano_depois_.aspx. Acesso 
em: 25 de mai. De 2014. Trecho em negrito destacado pelo autor. 
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trabalhadores com a família deixada em núcleos urbanos distantes – um 

problema que hoje, na era da tecnologia da informação, seria facilmente 

solucionável; o isolamento; falha na percepção para se antecipar aos 

fenômenos sociais; maior rigor nos cuidados prévios para a contratação; as 

condições de alojamento; o trabalho para a construção de um convívio entre 

pessoas de hábitos e costumes diferentes; e a consciência de que o custo mão 

de obra tem peso, sim. Contudo, uma usina hidrelétrica vai gerar energia por 

anos e anos, mesmo depois que o custo dessa mão de obra não venha a ter 

mais nenhuma significação no conjunto dos lucros contabilizados. [...] 

Na Arena Pernambuco, por exemplo, após a greve para equiparação dos valores do 

auxílio alimentação e das horas-extras aos valores alcançados pelos operários de Suape, as 

reivindicações não foram aceitas nem negociadas e, uma semana depois, dois membros da Cipa 

foram demitidos. A demissão de dois cipeiros de forma arbitrária foi o fato que se destacou na 

última greve da Arena Pernambuco, o operário membro da Cipa demitido, José Cícero, afirmou: 

“... o coronel ficava fiscalizando se os trabalhadores pegavam um copo ou dois de suco, se 

pegavam mais comida, se levavam laranjas para comer fora do refeitório, ninguém podia 

comer em paz... nós queremos trabalhar com amor.” Segundo a matéria do jornal eletrônico 

Universo On Line-UOL32: 

Os dois funcionários da Arena Pernambuco que foram demitidos no dia 31 de 

outubro eram membros da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes) e foram demitidos porque incitaram os trabalhadores a fazer greve, 

informa a empreiteira Odebrecht, responsável pela obra do estádio na Grande 

Recife que será a sede pernambucana da Copa do Mundo de 2014. [...] A 

demissão dos operários, junto com um suposto assédio moral praticado pelo 

responsável pela segurança do canteiro, levaram os funcionários a decretar 

greve na última terça-feira. A construtora foi à Justiça do Trabalho pedindo a 

declaração de abusividade da greve. 

Na Arena Pernambuco, no mês de novembro de 2011, a tentativa de realização de uma 

assembleia, em frente ao canteiro de obras, foi dispersada com a presença, intimidação e 

repressão de mais de 60 policiais militares e, mesmo antes disso, com a construção da guarita 

da Polícia Militar, logo após a portaria da Odebrecht.  

Neste aspecto, há um diferencial em relação à postura patronal dos demais setores 

empresariais, já que a política de cooptação aos projetos das empresas e ao discurso de que 

trabalhador e patrão fazem parte de uma mesma família não tem sido muito reproduzido no 

setor da construção civil. O que tem prevalecido no trato com o movimento sindical e as greves 

tem sido o despotismo patronal para controlar e disciplinar a força de trabalho. Este regime 

                                                           
32 Disponível em: http://esporte.uol.com.br/futebol/copa-2014/ultimas-noticias/2011/11/04/demitidos-da-arena-

pernambuco-eram-da-cipa-e-sairam-porque-incitaram-greve-diz-odebrecht.htm. Acesso em: 20 de jun. De 2014. 

http://esporte.uol.com.br/futebol/copa-2014/ultimas-noticias/2011/11/04/demitidos-da-arena-pernambuco-eram-da-cipa-e-sairam-porque-incitaram-greve-diz-odebrecht.htm
http://esporte.uol.com.br/futebol/copa-2014/ultimas-noticias/2011/11/04/demitidos-da-arena-pernambuco-eram-da-cipa-e-sairam-porque-incitaram-greve-diz-odebrecht.htm
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despótico tem como sua face mais degradante a quantidade de acidentes de trabalho neste ramo 

de atividade, como relata Milton Peres, Presidente da Associação Brasileira para Prevenção de 

Acidentes33: 

Entre julho de 2003 e julho de 2013, o número de trabalhadores da construção 

civil cresceu de 1,7 milhão para quase 3,5 milhões no Brasil. O maior salto se 

deu a partir de 2008, quando o governo federal criou estímulos através do PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento) e do Minha Casa, Minha Vida. 

Esse aumento veio seguido de campanhas para 

prevenir acidentes de trabalho no setor. O resultado foi que, entre 2008 e 2010, 

houve queda no número de acidentados. Porém, a partir de 2011, os dados 

recrudesceram. Segundo os ministérios da Previdência Social, da Saúde e 

do Trabalho e Emprego, a construção civil, que chegou a cair para o 4º lugar 

no ranking de acidentes, voltou a oscilar entre o 3º e o 2º posto. [...] Hoje, de 

cada 10 acidentes de trabalho que ocorrem no país, três acontecem em 

canteiros de obras. Dos acidentados, apenas metade retorna ao mercado de 

trabalho da construção civil. Essas estatísticas têm sido alvo de preocupação 

do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que recentemente participou no 

senado federal de um debate sobre o tema. Entre as constatações, está a de que 

a qualificação da mão de obra não conseguiu acompanhar o volume de 

contratações. Além disso, o TST admitiu que faltam auditores fiscais para 

detectar irregularidades em obras. Outro aspecto preocupante é a 

terceirização, que, segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais 

do Trabalho, está envolvida em oito de cada dez acidentes no setor. 

Também chama atenção os altos níveis de exploração e a falta de fiscalização do 

Ministério do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, na garantia das condições mínimas 

em respeito à legislação trabalhista, agravadas ainda mais nas obras que se caracterizam por ser 

distantes das grandes cidades, a exemplo das hidrelétricas de Santo Antônio, Jirau e Belo 

Monte. Aqui cabe destacar os altos índices de acidentes de trabalho e mortes no setor da 

construção civil de conjunto que já é destaque no mundo inteiro34: 

A construção é um dos setores de atividade econômica que mais absorve 

acidentes do trabalho e onde o risco de acidentes é maior. De acordo com as 

estimativas da OIT, de aproximadamente 355 mil acidentes mortais anuais no 

mundo, 60 mil ocorrem em obras de construção. 

Dois aspectos que marcam os processos grevistas com as rebeliões das bases é a postura 

patronal: primeiro, o argumento geral é de que já haviam, antes da deflagração das greves, 

assinado Contratos Coletivos de Trabalho com os respectivos sindicatos oficiais, e por isso, as 

                                                           
33 Disponível em: http://www.cimentoitambe.com.br/acidente-de-trabalho-recrudesce-na-construcao-civil/. 

Acessado em 25 de jun. de 2014. 
34Dossiê Trabalho e Vida. Disponível em: http://www.trabalhoevida.com.br/download/pira-juarez.pdf. Acessado 

em 21 de jun. de 2014. 

http://www.cimentoitambe.com.br/acidente-de-trabalho-recrudesce-na-construcao-civil/
http://www.trabalhoevida.com.br/download/pira-juarez.pdf
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reivindicações dos trabalhadores seriam abusivas, já que fogem à disciplina legal do acordo 

coletivo celebrado entre as partes; segundo, a postura despótica da patronal com o movimento 

grevista, com a utilização de ameaças, repressão e demissão.  

A reação da classe trabalhadora, diante deste quadro de crescimento acelerado, 

combinado com condições de extrema exploração, tem-se percebido na ocorrência de grandes 

e violentos conflitos grevistas, envolvendo reivindicações dos operários por melhores salários 

e condições de trabalho. Mas também outros segmentos sociais, como os indígenas e as 

populações nativas, que são atingidos pelos impactos ambientais e sociais nas regiões das 

principais grandes obras, a exemplo de Santo Antônio, Jirau, Suape, São Domingos, Porto do 

Açu, Belo Monte e quase todos os canteiros de obras das arenas previstas para a Copa do Mundo 

da FIFA, que são obras incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento do Governo 

Federal.  

A face do Estado sob a direção do novo bloco de poder se manifesta aqui como um 

fenômeno nacional, mas com suas ramificações particulares nos governos estaduais e 

municipais, que se materializam nas parcerias econômicas e políticas estimuladas pelo governo 

central, a partir do Programa de Aceleração do Crescimento como bem destaca a matéria do 

Ministério Público do Trabalho da 15ª Região35: 

O número de acidentes de trabalho acompanhou a ascendência do mercado da 

construção civil, ou seja, cresceu vertiginosamente nos últimos anos. Um levantamento 

realizado pelo Ministério da Previdência indica que houve um crescimento de 70% no 

número de ocorrências em quatro anos. Em 2004 foram registrados 29 mil acidentes, 

enquanto que no ano de 2008 foram 49 mil. [...] De acordo com dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o segundo trimestre de 2010 registrou 

expansão do segmento de 16,4% em relação ao igual período de 2009. A consultoria 

Lafis mostra que os investimentos gerados por programas habitacionais (Minha Casa, 

Minha Vida), pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e obras da Copa do 

Mundo devem garantir o crescimento do PIB do setor no patamar de aproximadamente 

6% ao ano até 2012. [...] O paralelo entre o aumento dos acidentes e a aceleração da 

economia, assim como o avanço dos casos de trabalho escravo na Região Metropolitana 

de Campinas, levou as autoridades a avaliar a questão da terceirização nos canteiros de 

obras. [...] A presença nas cidades do gato como o intermediador de mão de obra para a 

construção de empreendimentos, a forma como os migrantes são alojados, o esquema 

de contratação e a maneira como a legislação de segurança é vista ou adotada pelas 

terceirizadas trouxe à tona evidências de que a participação sem limites de empreiteiras 

na execução de obras representa um prejuízo em potencial aos trabalhadores. [...] 

                                                           
35 Disponível em: http://mpt-prt15.jusbrasil.com.br/noticias/2954050/mpt-combate-a-precarizacao-do-trabalho-

na-construcao-civil. Acessado em: 22 de maio de 2014. 

http://mpt-prt15.jusbrasil.com.br/noticias/2954050/mpt-combate-a-precarizacao-do-trabalho-na-construcao-civil
http://mpt-prt15.jusbrasil.com.br/noticias/2954050/mpt-combate-a-precarizacao-do-trabalho-na-construcao-civil
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As obras financiadas pelo PAC, em particular as obras das usinas hidrelétricas, que se 

caracterizam pelas longas distâncias dos canteiros em relação aos centros urbanos e por uma 

forte migração de operários, vem chocando-se com o exercício dos direitos trabalhistas, a 

exemplo do não pagamento das horas extras e do trabalho em finais de semana; a 

subcontratação ou a terceirização; a extorsão dos trabalhadores, nos canteiros de obra, com a 

venda de produtos de primeira necessidade a preços abusivos; trabalhos noturnos recorrentes; 

além do uso da força bruta ilegal para coibir descontentamentos que frequentemente se 

generalizam devido aos altos níveis de exploração e ao isolamento por que passam os operários, 

e ao trabalho em condições insalubres e longe de suas cidades e famílias por semanas e até 

meses. Além do uso força bruta, através de capangas armados, as empresas se recusam a aceitar 

pedidos de demissão, coagindo os trabalhadores e retendo suas carteiras de trabalho.  

Percebe-se que nos canteiros de obras, uma mediação recorrente da relação entre capital 

e trabalho, sem rupturas desta etapa do neodesenvolvimentismo, que é o despotismo patronal, 

ou seja, o recurso ao método da coerção e da repressão no setor da construção civil tem sido 

predominante.  

Um padrão distinto de relação patronal de poder do que foi a postura empresarial dos 

outros segmentos empresariais, que emergiu na década de 90, onde prevaleceu a busca da 

cooptação e colaboração das entidades sindicais e dos trabalhadores aos Círculos de Controle 

de Qualidade, às “demissões voluntárias”, à participação nos lucros e resultados ou mesmo na 

gestão horizontalizada do modelo toyotista. 

O caso de Jirau foi emblemático. Com mais de 22 mil operários e onde houve também 

o maior confronto registrado. O conflito começou porque um motorista de ônibus se recusou a 

levar um operário que desejava viajar a Porto Velho, sem autorização da empresa o resultado 

foi que a briga entre os dois foi o estopim para uma revolta operária de massas, sem nenhuma 

organização sindical, assembleia ou protocolo de reivindicações, mas que num período de 10 

horas, deixou um saldo de um confronto que resultou em 45 ônibus e 35 alojamentos queimados 

ou destruídos, mais de 5 mil demissões e paralisação completa da obra, administrada pela 

Camargo Correa que lidera um consórcio bilionário responsável pelo empreendimento. 36 

Segundo a Comissão Pastoral da Terra de Rondônia37: 

 

                                                           
36 Disponível em: http://diariodonordeste.globo.com. Acessado em abr. 2011. 
37 Disponível em: http://cptrondonia.blogspot.com/2011/03/revolta-dos-operarios-da-usina-de-jirau.html. Acesso 

em abr. 2011. 

 

http://diariodonordeste.globo.com/
http://cptrondonia.blogspot.com/2011/03/revolta-dos-operarios-da-usina-de-jirau.html
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[...] enquanto os revoltados, armados de paus, queimavam ônibus e barracões 

(uns 45 ônibus, mais alojamentos, refeitório e lojas de conveniência da área), 

muitos operários fugiram para Porto Velho e outros se refugiaram no 

mato.  Depois que o canteiro de obras foi fechado, não deixando sair nem 

entrar ninguém, nem refeições teriam sido servidas. O governo estadual de 

Rondônia enviou mais de 200 policiais esta madrugada para tentar conter a 

revolta. Comentaristas desta postagem relatam cenas dramáticas vividas pelos 

operários, e o desespero dos familiares. Muitos operários reclamam do intenso 

calor nos alojamentos, e de um surto de viroses no local. Também foi 

confirmado que nas últimas semanas a cozinha não dava conta de atender os 

22.000 operários contratados, tendo piorado muito a qualidade das refeições 

servidas [...] 

Mesmo nos centros urbanos, como em Suape, as motivações das greves são muito 

semelhantes. Na última greve, em agosto de 2011, as reivindicações dos operários refletiram o 

não atendimento de necessidades básicas como as condições dos alojamentos, banheiros, 

pagamento de horas-extras em valores de 100%, etc. A cesta básica paga aos operários pelo 

Consórcio Odebrecht/OAS (Conest), antes da greve era de R$ 80,00 (oitenta reais) e depois da 

greve passou para R$ 160,00 (cento e sessenta reais). O detalhe é que houve enfrentamento 

armado entre um segurança do sindicato da categoria e os operários em manifestação, e a greve, 

mesmo diante de tantas evidências, foi julgada ilegal pelo Tribunal Regional do Trabalho. 

Em quase todas as grandes obras do PAC, explodem conflitos recorrentes para a garantia 

dos direitos básicos relacionados ao trabalho. Houve um momento onde cerca de 80 mil 

operários em todo o país encontravam-se paralisados nas obras do PAC, nos canteiros de Santo 

Antônio e Jirau, em Rondônia; Suape, em Pernambuco e Pecém, no Ceará. Todas as greves, 

mais ou menos violentas, longas ou curtas estavam relacionadas com o enfrentamento ao 

despotismo patronal, às péssimas condições de trabalho, aos altos índices de exploração da 

força de trabalho, à coerção e repressão nas obras, e longos períodos de permanência em 

alojamento dos trabalhadores migrantes. 

Uma característica que se destaca nas ações operárias, é que, na maioria dos casos, os 

conflitos se iniciam de forma espontânea, por iniciativas isoladas e desorganizadas das bases e 

depois se alastram rapidamente e de forma desordenada para o conjunto da obra, os quais, em 

várias ocasiões resultaram em destruição das obras e maquinários seguidos do abandono dos 

postos de trabalho.  

Em Belo Monte, a segunda greve foi deflagrada, no mês de novembro de 2011, e a 

terceira, em agosto de 2012, com reivindicações relativas ao não pagamento das horas-extras, 

reajuste salarial, melhores condições de trabalho, impedimento de folgas no final do ano para 



174 

 

 
 

os trabalhadores passarem as festas natalinas com suas famílias, melhorias nos alojamentos e 

refeições, além de instalações de telefones públicos perto das obras.  

Segundo a ONG Xingu Vivo, na segunda greve, houve uma operação de acordo entre o 

governo federal, o sindicato e a construtora que lidera o consórcio da construção para à revelia 

dos trabalhadores acabarem com a greve:  

Governo, sindicato e construtora manobram para acabar com greve em Belo 

Monte [...] O panorama da greve nos canteiros de obra de Belo Monte está 

confuso. Segundo informações de alguns trabalhadores, cerca de 800 

operários voltaram nesta quarta (30) ao trabalho no canteiro Belo Monte, 

principal sítio da construção da obra. No entanto, a maioria não embarcou e 

permanece em greve na cidade. [...] A confusão é fruto de uma reunião que 

ocorreu na terça-feira, 29. No final da tarde, um grupo de trabalhadores 

organizado pelo Sindicato da Construção Pesada (Sintrapav) se reuniu com o 

Consórcio Construtor Belo Monte, na Superintendência Regional do 

Trabalho, em Altamira, para negociar a pauta de reivindicações dos operários. 

Na reunião, que deveria ter acontecido na segunda-feira, 28, a empresa exigiu 

que a greve fosse suspensa para que as negociações pudessem ser feitas. 

Apenas a pauta foi protocolada pelo Delegado Regional do Trabalho. Um 

assessor da Secretaria Geral da Presidência da República participou da 

negociação. [...] A empresa garantiu que apresentaria um cronograma das 

negociações somente se todos voltassem ao trabalho nesta terça. Segundo 

alguns trabalhadores, haverá um primeiro encontro com a empresa hoje, 30, 

às 14h. Os trabalhadores não sabem o local. O sindicato da categoria, dirigido 

pela Força Sindical – grupo político do Ministro do Trabalho Carlos Lupi 

(PDT) – participará da rodada38. 

Os baixos níveis salariais e os altos níveis de exploração do setor da construção civil, já 

desde antes, se destacavam numa série histórica. No ano de 199639, a renda familiar per capita-

média da construção civil era de R$ 423,81, passando para R$ 381,95 reais, em 2003, e R$ 

538,76 , em 2009. Ao passo que, a média familiar per capita-média de rendimento, 

considerando todos os trabalhadores ocupados de todos os setores econômicos, já era de R$ 

629,88, em 1996, passando para R$ 582,28, em 2003, e aumentando para R$ 758,31, em 2009.  

A Tabela 20 demonstra esta defasagem quanto ao rendimento médio individual dos 

trabalhadores da construção civil em relação ao conjunto dos trabalhadores ocupados:  

 

 

 

 
                                                           
38 Disponível em: http://www.xinguvivo.org.br. Acessado em 03 de nov. 2011. 
39 Disponível em http://www.cps.fgv.br/cps/bd/vot3/Vot3_Construcao_Texto.pdf (pag. 9). Acessado em 03 de 

jul/2014. 

http://www.xinguvivo.org.br/
http://www.cps.fgv.br/cps/bd/vot3/Vot3_Construcao_Texto.pdf
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Tabela 20 - Comparação dos rendimentos médios do trabalho da construção civil e conjunto dos 

trabalhadores – 1996 a 2009 

 Construção civil Conjunto dos trabalhadores 

ocupados 

 1996 2003 2009 1996 2003 2009 

Renda individual média 937,51 735,93 925,89 1082,82 900,53 1094,27 

Educação média – 

acima de 25 anos 

4,27 5,13 6,05 6,14 7,12 8,22 

Renda do trabalho 

média 

895,87 695,39 888,41 1013,87 833,85 1020,30 

Fonte: CPS/FGV a partir dos dados da PNAD/IGBE40. Edição do autor 

 

Há ainda na construção civil há um componente maior de exploração que se agrega nos 

períodos de crescimento acelerado, como na conjuntura atual, com a ênfase no 

desenvolvimentismo a todo custo. Observa-se a possibilidade legal e muitas vezes ilegal de se 

alcançar melhores rendimentos, a partir da realização de horas-extras que podem até dobrar os 

salários, com esforços físicos e mentais extenuantes.  

Regra geral as construtoras optam por terminar mais rapidamente as obras, 

principalmente aquelas relacionadas à construção civil pesada. Nesta hipótese, as jornadas de 

trabalho no setor são elevadíssimas. Um operário pode chegar a trabalhar 16 horas-extras por 

semana, sem contar com os domingos e feriados. Neste caso, a jornada semanal pode alcançar 

56 a 60 horas de trabalho e para o trabalhador, a solução de realizar mais trabalho é a mais 

imediata que ele encontra como resposta individual para superar os baixos salários 

homologados nos acordos coletivos de trabalho intermediados pelos sindicatos oficiais, nos 

remetendo à categoria de superexploração, que no caso da construção civil se manifesta de 

forma bárbara na forma de mais intensidade do trabalho.  

Sobre tal temática, em pesquisa realizada com várias categorias, no Distrito Federal, Dal 

Rosso chama atenção sobre essa tendência no capitalismo contemporâneo: 

Um trabalho é considerado mais intenso do que outro quando, sob condições 

técnicas e de tempo constantes, os trabalhadores que o realizam despendem 

mais energias vitais, sejam físicas, emocionais, intelectuais ou relacionais, 

com o objetivo de alcançar resultados mais elevados quantitativamente ou 

qualitativamente superiores aos obtidos sem esse acréscimo de energias. A 

categoria intensidade do trabalho é reservada para descrever o fenômeno que 

reúne distintas formas e maneiras de fazer com que o trabalhador produza 

resultados quantitativa e qualitativamente superiores, mantidas constantes as 

                                                           
40 Idem. 



176 

 

 
 

condições técnicas, a jornada e o número de funcionários. A intensidade do 

agir aparece tanto no labor como no esporte, no qual também é possível 

distinguir-se corridas e partidas mais intensas de jogos menos exigentes 

quanto ao gasto de energias e aos resultados. Trabalho mais intenso distingue-

se de trabalho mais produtivo à medida que os resultados mais elevados do 

trabalho são obtidos mediante o acréscimo de energias adicionais do 

trabalhador e não resultados de ganhos mediante avanços técnicos, como 

acontece quando se emprega o conceito de produtividade. (DAL ROSSO, 

2008, p. 197). 

Outro fenômeno que chama atenção é o da migração entre estados e regiões como 

componente presente nos conflitos operários, principalmente em locais distantes da moradia 

dos operários, que se abrigam em alojamentos precários, a quilômetros de cidades pequenas e 

com pouca infraestrutura de transportes, comunicações, entretenimentos e serviços em geral. 

Há impactos inclusive na capacidade de unidade e na reação entre os operários que vêm da 

tradição camponesa, sem a cultura de renda assalariada regular e sem tradição de organização 

coletiva, e os operários que tem tradição urbana com experiências associativas que tendem a 

não aceitar os mecanismos do despotismo patronal. 

Nos canteiros urbanos, também têm ocorrido grandes conflitos. No PAC da Copa, que 

envolve a construção das arenas previstas para realização dos jogos, houve greves e paralisações 

nas obras do Maracanã, Fonte Nova, Arena Pernambuco e no Mineirão. As demandas que 

envolvem as paralisações e greves tem um perfil muito semelhante: altas jornadas com recusas 

ao pagamento decente de horas-extras; miseráveis auxílios-alimentação (chegando até R$ 

80,00); péssimas condições de trabalho e nos alojamentos.  

Tais condições também foi a motivação da formação de movimentos contra a realização 

da Copa, pois já havia todo um rol de denúncias internacionais quando da realização da Copa 

de 2010, na África do Sul, desta o Dossiê sobre os impactos da Copa no Brasil41, tratando das 

pressões da FIFA: 

No Brasil, no entanto, essa pressão parece favorecer também às próprias 

empreiteiras, uma vez que contribuiu para os atropelos legais, aportes 

adicionais de recursos públicos, irregularidades nos processos de 

licenciamento de obras e inconsistência e incompletude de alguns projetos 

licitados sem qualquer segurança econômica, ambiental e jurídica. [...] Mais 

que isso: serviu como pretexto para as violações de direitos dos trabalhadores 

nas obras dos estádios e dos projetos de infraestrutura. A conjugação entre a 

magnitude das obras e os cronogramas supostamente apertados para realizar 

os empreendimentos já tem resultado em más condições de trabalho e na 

superexploração dos operários, a despeito das cifras milionárias destinadas às 

                                                           
41 Dossiê Megaeventos Violações de Direitos Humanos no Brasil-2ª Ed. Disponível em: 

http://comitepopulario.wordpress.com. Acessado em 05 de jun. de 2014. 

http://comitepopulario.wordpress.com/
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obras. [...]Constitui-se um paradoxo perverso e evidente: cerca de 50% dos 

recursos destinados aos empreendimentos provém do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Caixa Econômica 

Federal (CEF), com utilização de recursos provenientes do Fundo de Amparo 

ao Trabalhador (FAT). E são nessas obras que são constatadas violações de 

direitos trabalhistas. 

A tabela 21 é ilustrativa de como as condições de trabalho nas construções das arenas 

para o campeonato mundial de futebol cuja imposição do calendário foi dada pela FIFA: 

Tabela 21 - Greves nos estádios da Copa – até 04/2012 

ESTÁDIO DIAS 

PARADOS 

CONSTRUTORAS 

Maracanã-RJ  24  Odebrecht, Andrade Gutierrez e Delta 

Arena Pernambuco  17 Odebrecht 

Castelão-CE   13 Consórcio Galvão, Serveng e BWA 

Arena das Dunas/RN  13   OAS 

Mineirão-MG  10  Construcap, Egesa e Hap  

Estádio Nacional-DF 10  Andrade Gutierrez e Via Engenharia  

Arena Fonte Nova-BA   4 Odebrecht e OAS 

Arena Amazonas-AM 1 Andrade Gutierrez 

Total 92  

Fontes: www.uol.com.br. Disponível em: <http://esporte.uol.com.br>. Acessado em 11 de nov. 2011.   

Dossiê Megaeventos Violações de Direitos Humanos no Brasil-2ª Ed. Organização do autor. 

  

O quadro que vem se sobressaindo nos recentes conflitos entre o capital e o trabalho, 

nos últimos anos no Brasil, no setor da construção civil, incorporou as construções dos estádios 

para Copa de 2014. Conflitos de grande magnitude e que se destacam no comportamento 

coletivo das classes sociais, no mosaico desta nova etapa de hegemonia política nacional que 

podemos caracterizar de neodesenvolvimento. Até o mês de abril de 2012, foram registadas 

pelo menos 18 paralisações, em oito dos 12 estádios que foram para a Copa: Belo Horizonte, 

Brasília, Cuiabá, Fortaleza, Recife, Natal, Manaus e Rio de Janeiro. Em Salvador houve ameaça 

de paralisação nas obras do estádio Fonte Nova. 

No âmbito deste ciclo de acumulação de capital sob o signo do neodesenvolvimentismo, 

no cenário dos conflitos entre capital e trabalho, manifesta-se um movimento sindical com 

características distintas do período anterior, surgido no pós- ditadura, que consolidou as 

organizações e as principais lideranças políticas e sindicais dos anos 80/90, entre elas, o próprio 

ex-presidente Lula.  

http://www.uol.com.br/
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No período histórico anterior ao novo sindicalismo, a combinação entre o ciclo de 

crescimento econômico imposto pela Ditadura Militar e sua crise posterior propiciaram a 

ascensão de sujeitos coletivos vinculados ao movimento operário brasileiro contemporâneo que 

contribuíram para desencadear a debacle terminal do regime autocrático, constituindo no 

cenário nacional dirigentes sindicais e políticos do período pós-ditadura, com destaque para a 

CUT e o PT.   

O destaque é que, passados 30 anos do cenário das principais lideranças surgidas 

daquele período, após um processo de duas décadas de lutas sindicais e políticas, os 

protagonistas da resistência e das grandes mobilizações operárias passaram a gerir o poder 

central do Estado brasileiro, com suas alianças sociais e políticas, e puseram em execução um 

novo projeto de desenvolvimento nacional que favorece prioritariamente um setor específico 

do grande capital, com seus reflexos políticos, sociais, ambientais e sindicais.  

Este novo ciclo de desenvolvimento se revela com sua particularidade central, pois está 

dinamizado pela participação do Estado, no apoio keynesiano ao capital, dirigido pelo novo 

bloco de poder hegemônico, que por sua vez, tem gerado conflitos acirrados e recorrentes, com 

destaque aos conflitos associados à ascensão de uma jovem classe operária, sem tradição de 

lutas e organização, e uma nova geração, que se põe em movimento com suas demandas e 

manifestações de lutas coletivas, seus novos sujeitos sindicais e políticos.  

 Destacamos aqui a relevância da relação entre a ascensão do novo bloco de poder 

hegemônico, que é o resultado das expectativas eleitorais dos setores sociais e políticos da 

geração sindical e dos movimentos sociais de esquerda do pós-ditadura, e, ao chegar ao poder, 

22 anos depois após a fundação do PT, estabelece uma política de gestão do Estado brasileiro 

e, pela via do apoio ao capital da construção civil, faz desencadear um novo movimento de um 

importante setor da classe trabalhadora, em ações coletivas e em conflitos sindicais de grande 

envergadura nacional.  

Um movimento com características de movimento de massas, mais precisamente 

vinculado ao operário-massa, com um grau de espontaneidade, radicalidade e explosividade, 

combinadas com ações de revoltas e com consequências capazes de elevar ao debate nacional 

temas como o atraso das obras da Copa e a paralisação dos grandes projetos das hidrelétricas 

nacionais, ou seja, da principal política energética do governo central e dos eventos esportivos 

internacionais a serem realizados no Brasil, entre os anos 2013 e 2016.  

O neodesenvolvimento sob o governo do PT direciona o Estado liberal-capitalista para 

que venha assumindo características distintas das do bloco de poder anterior não somente na 
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relação do Estado com a economia, bem como em relação à sociedade de conjunto com seus 

reflexos no papel da luta de classes.  

O perfil político e social dos dirigentes, líderes e setores de classes relacionados com os 

sujeitos políticos coletivos, à frente do Estado, agregam componentes diferenciados para a 

compreensão do governo diante do boom do capital da construção civil, sua expansão à esfera 

internacional com destaque para América do Sul e África, resultando em manifestações 

coletivas com ascensão de um movimento operário massificado nas grandes obras do Programa 

de Aceleração do Crescimento.  

Neste âmbito, cumpre um papel decisivo o incremento qualitativo dos investimentos 

estatais implementados principalmente a partir das linhas de financiamento do BNDES para 

viabilizar as obras do PAC 1, PAC 2 e PAC da COPA. Destaque-se nesta direção a formação 

dos consórcios privados, bem como as Parcerias Público Privadas-PPP que se constituíram para 

liderar os empreendimentos relacionados à Copa do Mundo - nos estádios de futebol, 

aeroportos, transportes terrestres urbanos e interestaduais - bem como anteriormente com as 

gigantescas obras relacionadas com as hidrelétricas de Santo Antônio, Jirau e Belo Monte, a 

Transposição do Rio São Francisco, e do reforço dos novos polos industriais, como Suape-PE, 

Pecém-CE, Camaçari-BA e Porto de Açu-RJ. 

Neste cenário, temos a questão social gerada pelo projeto neodesenvolvimentista que se 

manifesta principalmente nas relações de degradação do trabalho, dos impactos ambientais e 

suas vítimas locais e regionais, bem como nas ações coletivas das classes e setores sociais 

subalternos relacionadas às resistências aos grandes projetos de construção. 

Observa-se, como expressado no Figura 6, que na maioria das grandes obras planejadas, 

financiadas e estimuladas pelo governo federal, com o apoio dos governos locais e estaduais 

tem evidenciado reflexos sociais extremamente explosivos considerando a fratura dos tecidos 

sociais anteriormente existentes nas cidades e comunidades para onde são direcionados os 

investimentos bem como nas relações entre capital e trabalho nas obras de construção. 

 As migrações massivas e desordenadas de trabalhadores em busca de emprego nas 

grandes obras tem agravado o caos urbanos de superpopulação combinado com ausência de 

equipamentos e serviços públicos, gerado nas pequenas e médias cidades que não possuem 

infraestrutura para receber dezenas de milhares de novos moradores migrantes com demandas 

sociais, a exemplo de Altamira-PA, Cabo de Santo Agostinho-PE e Ipojuca-PE; estímulo à 

prostituição das mulheres e jovens, bem como do aumento ao consumo de álcool e drogas dos 

trabalhadores e juventude que vivem nos municípios que são receptores dos investimentos e o 
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desterramento de populações originárias e comunidades populares relacionadas com a 

expropriação de propriedades rurais e urbanas pelos grandes consórcios privados com os 

incentivos dos governos, conforme buscamos representar na Figura 6: 

 

 

  

No caso das manifestações operárias, principalmente nas hidrelétricas da região Norte, 

caracterizaram-se por violentos levantes espontâneos, ações de tipo descoordenadas, pois não 

foram organizadas pelas entidades sindicais existentes como manda a legislação trabalhista, ou 

seja, onde a entidade convoca assembleia, aprova uma pauta de reivindicação e protocola 

perante à patronal e ao Poder Judiciário. Este seria o roteiro seguido pela maioria dos sindicatos, 

seguindo a legislação trabalhista. 

O questionamento das instituições, incluindo as sindicais, revelou-se naqueles casos 

numa complexa relação que foram desafiadas entre as organizações e direções sindicais, as 

instâncias governamentais e jurídicas do Estado (governo central) e das unidades federadas, em 

relações às bases sociais massificadas, superexploradas, espoliadas e radicalizadas em suas 

ações desordenadas. Aqui nasce o recurso do consenso como estratégia de pacificação da luta 

de classes no setor. A Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de 

municípios 
pequenos e médios 
com precariedade 

de equipamentos e 
serviços públicos

migração 
massiva

aumento do 
consumo de álcool e 

drogras

estímulo à 
prostituição

desterramento de 
populações 

originárias e 
comunidades 

Figura 6 - Impactos sociais para os municípios receptores das obras 
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Trabalho na Indústria da Construção o Compromisso gerado pelos sindicatos e empresas que 

aderirem as diretrizes do pacto setorial. 

 

4.3 A Mesa Nacional da Construção de Civil como estratégia de consenso setorial 

 

No âmbito dos conflitos sociais desencadeados pelas grandes obras do PAC, manifesta-

se a resposta do Estado em relação aos trabalhadores. Num primeiro momento, diversas 

instâncias de governo se omitiram completamente com relação às exigências de infraestrutura 

necessárias para a execução das obras dos consórcios privados, bem como os governos locais e 

empresas com as demandas de condições de trabalho e descolamento, políticas públicas e 

equipamentos sociais, bem como infraestrutura para recepcionar os trabalhadores migrantes. 

Sequer agências públicas de contratação de mão-de-obra especificas foram instaladas no 

entorno das obras. 

Posteriormente, quando explodiram os conflitos de grande envergadura, sem 

organização e sem direções sindicais, se constituiu a Mesa Nacional da Construção Civil 

impulsionada a partir do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE que se instituiu oficialmente 

somente no ano de 2011, após os destaques nacionais e internacionais das revoltas operárias 

nas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. Segundo a Cartilha Compromisso da Construção42: 

A Mesa de Diálogo contou com a participação de representantes de seis 

centrais sindicais: Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, 

Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB), Central dos Trabalhadores 

e Trabalhadoras do Brasil (CTB), União Geral dos Trabalhadores (UGT) e 

Nova Central Sindical de Trabalhadores (NCST). Também participaram dos 

debates a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), a 

Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção 

(CNTIC), a Confederação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores nas 

Indústrias da Construção e da Madeira (Conticom), a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores na Indústria da Construção e do Mobiliário (Contricom) e 

a Federação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada 

(Fenatracop), com assessoria do Departamento Intersindical de Estatística e 

Estudos Socioeconômicos (Dieese). [...] A parte patronal foi representada pelo 

Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada – Infraestrutura 

(Sinicon) e pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Pelo 

governo federal, participaram o Ministério do Trabalho e Emprego e a 

Secretaria de Direitos Humanos. 

                                                           
42 Disponível em: http://www.secretariageral.gov.br/compromissos-nacionais/construcao/publicacoes-e-

documentos/cartilha-construcao-2. Acessado em 30 de ago de 2014. 

http://www.secretariageral.gov.br/compromissos-nacionais/construcao/publicacoes-e-documentos/cartilha-construcao-2
http://www.secretariageral.gov.br/compromissos-nacionais/construcao/publicacoes-e-documentos/cartilha-construcao-2
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A Mesa da Construção foi inspirada no modelo da Mesa Nacional de Diálogo da Cana 

de Açúcar, instalada em 1º de julho de 2008, também sob a coordenação da Secretaria-Geral da 

Presidência da com a participação direta dos trabalhadores, através dos representantes dos 

trabalhadores representados pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(Contag) e Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo (Feraesp). 

A União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) e o Fórum Nacional Sucroenergético 

representaram os empresários e o através dos ministérios da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento; do Trabalho e Emprego; da Educação; do Desenvolvimento Agrário e do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde formalizaram um acordo com o objetivo de 

valorizar e disseminar as melhores práticas trabalhistas na lavoura da cana-de-açúcar e buscar 

a reinserção ocupacional dos trabalhadores desempregados pelo avanço da mecanização da 

colheita.  

As negociações para a formação da Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento 

das Condições de Trabalho na Indústria da Construção se iniciaram sob a coordenação do então 

Ministro Carlos Roberto Lupi, ex-Ministro do Trabalho e Emprego, e atualmente Presidente 

Nacional do Partido Democrático Trabalhista-PDT, mas depois a Secretaria Geral da 

Presidência da República assumiu diretamente a condução das reuniões ante as grandes revoltas 

de grandes impactos sociais e políticos que assumiram os eventos. 

A iniciativa resultou no Compromisso Nacional para o Aperfeiçoamento das Condições 

de Trabalho na Indústria da Construção e na institucionalização da mesa de negociação em 

Mesa Nacional Permanente da Indústria da Construção, sendo instalada em 01 de Março de 

2012, por meio do Decreto do mesmo dia, publicado no Diário Oficial da União nº 43, de 2 de 

março de 2012, com o caráter tripartite entre o governo, empresas e entidades sindicais.  

A grande cerimônia pública de instalação da Mesa Permanente ocorreu sob a 

coordenação da Secretaria Geral da Presidência da República, contando com a presença da 

Presidente Dilma Rousseff, do Vice Presidente da República, vários Ministros de Estado, líderes 

do governo na Câmara e Senado, vários parlamentares e líderes de partidos, além do Presidente 

da Câmara dos Deputados e do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho-TST. Ao final do 

evento foi assinado em cerimônia pública pelos representantes do governo nacional, pelos 

representantes das entidades sindicais de trabalhadores, pelas entidades patronais e por algumas 

construtoras presentes ao evento, a Norberto Odebrech, Andrade Gutierrez, OAS, Queiroz 

Galvão, Carioca Engenharia, Constram, Galvão Engenharia e Mendes Júnior.  
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Segundo o discurso da maioria dos representantes das entidades sindicais que falaram 

ao ato43, a instalação da Mesa deve ser considerada um momento histórico, pois cria as 

comissões de trabalhadores por local de trabalhado e acaba com a figura do “gato” que é o 

agente ilegal que intermedia a viabilidade da contratação da força de trabalho nas obras de 

difícil acesso tendo como prática a extorsão do trabalhador pela intermediação na contratação. 

Também, segundo a Presidente Dilma Rousseff, o acordo tripartite celebrado naquela data cria 

“um novo paradigma nas relações entre trabalhadores, empresários e governo da área da 

construção civil”.  

O chamado “Compromisso Nacional para o Aperfeiçoamento das Condições de 

Trabalho na Indústria da Construção” resultante do acordo da Mesa de Diálogo e Negociação 

Tripartite – sob a coordenação da Secretaria-Geral da Presidência da República, depois de quase 

um ano de negociação, respondendo às Revoltas de Santo Antônio e Jirau que envolveram cerca 

de 15 mil operários, estabeleceu diretrizes para o aperfeiçoamento das condições de trabalho 

no setor, tendo como referência a legislação trabalhista brasileira, as convenções da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) ratificadas no Brasil, as normas de saúde e 

segurança e os acordos ou convenções coletivas específicas locais. 

Baseada na livre adesão do patronato do setor da construção civil à Mesa Nacional, a 

constatação do DIEESE (05/2013), num primeiro momento, destaca a participação ínfima em 

relação ao conjunto de empresários, bem como à totalidade nacional da categoria de 

trabalhadores:  

Até o momento, aderiram ao Compromisso Nacional da Construção 22 

empresas e consórcios, que empregam um total estimado de 79.772 

trabalhadores. [...] Estas empresas são responsáveis por 24 obras, subdivididas 

em - 16 grandes obras da construção pesada (seis em usinas hidrelétricas, uma 

em refinaria, duas em estádios, uma de mineração, três em portos, uma em 

estaleiro, uma em saneamento e uma no complexo petroquímico do Rio de 

Janeiro); e oito empreendimentos da construção civil. (DIEESE, 2013, p. 10). 

Os primeiros indicadores elucidam o quanto são limitados os mecanismos tripartites de 

livre adesão do patronato às demandas de negociação ofertadas pelos sindicatos, principalmente 

no setor da construção civil que historicamente tem se mostrado predominante, com a 

prevalência do despotismo patronal como forma de gestão das relações do capital com o 

trabalho.  

                                                           
43 Assinatura do compromisso nacional da indústria da construção - parte 1 e 2. Vídeo produzido pela TVNBR. 

Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=Se81mgMNzVs. Acessado em 22 de maio de 2014. 

http://www.youtube.com/watch?v=Se81mgMNzVs
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Recentemente, o Ministro Gilberto Carvalho, representante da Secretaria Geral da 

Presidência da República, anunciou durante a 6ª reunião da Mesa Nacional Permanente para o 

Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção44, realizada em 

dezembro de 2013, um balanço extremamente positivo da implementação do pacto da 

Construção, há menos de dois anos do lançamento do Compromisso Nacional:  

“Quero destacar o quanto vocês foram importantes nesse processo, pois 

fizeram o gesto de abrir mão de pontos de vista pessoais para que pudéssemos 

avançar no diálogo. O Compromisso Nacional representa hoje um 

amadurecimento democrático, pois saímos do embate e fomos para o ganha-

ganha”, afirmou. Lançado em março de 2012, o Compromisso Nacional da 

Construção já beneficia cerca de 135 mil trabalhadores de 39 obras que 

integram o acordo. A meta para 2014, segundo José Lopez Feijó, assessor da 

Secretaria-Geral da Presidência da República, é triplicar o número de 

trabalhadores atendidos. A ampliação do alcance do Compromisso Nacional 

da Construção é também um objetivo do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE). “É preciso criar uma cultura e divulgar esse bom exemplo para outros 

setores”, disse o secretário de Relações do Trabalho do MTE, Manoel 

Messias. Para que isso aconteça, o Ministério vem orientando suas 

Superintendências Regionais a prospectar grandes obras, em todos os estados, 

que tenham interesse em aderir ao Compromisso. Os auditores do Ministério 

também estão sendo treinados, para que não só conheçam o acordo, mas 

também ajudem a disseminá-lo pelo país afora. 

Até o mês de outubro de 2014, foram registrados apenas 49 canteiros de obras nos quais 

o patronato adotou o Compromisso, conforme indica o Anexo 6, mesmo diante de medidas 

genéricas, não impositivas e consensuais entre as partes, pois as principais diretrizes do mesmo, 

segundo se deduz dos principais itens publicizados na Cartilha que resumos o Compromisso 

Nacional, assinada pelos signatários, grande parte das medidas mais imediatas e concretas já 

está prevista na legislação trabalhista e ambiental:   

1. Recrutamento, Pré-Seleção e Seleção: [...] institucionalidade ao processo de 

contratação e prioriza o Sistema Nacional de Emprego (Sine), do governo federal, que 

terá sua estrutura fortalecida em todo o país para apoiar as necessidades do empresário 

e do trabalhador. 

2. Formação e Qualificação: [...] garante aos operários qualificação social e 

profissional, com formação em temas como cidadania e direitos do trabalhador, 

processo de trabalho e sua relação com a saúde, e mecanismos de regulação e proteção 

à saúde. Também estão previstas medidas de desenvolvimento locais que contemplem a 

alfabetização, a elevação do nível de escolaridade e a qualificação da mão de obra. 

3. Saúde e Segurança: [...] prevê estratégias tanto para garantir o cumprimento da 

legislação já existente quanto para a implementação de medidas adicionais de prevenção 
                                                           
44 Disponível em: http://www.secretariageral.gov.br/noticias/2013/12/05-12-2013-compromisso-da-construcao-

meta-para-2014-e-triplicar-o-numero-de-trabalhadores-beneficiados. Acessado em: 01 de nov de 2014. 

 

http://www.secretariageral.gov.br/noticias/2013/12/05-12-2013-compromisso-da-construcao-meta-para-2014-e-triplicar-o-numero-de-trabalhadores-beneficiados
http://www.secretariageral.gov.br/noticias/2013/12/05-12-2013-compromisso-da-construcao-meta-para-2014-e-triplicar-o-numero-de-trabalhadores-beneficiados
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de acidentes e de doenças relacionadas ao trabalho, especialmente no que diz respeito à 

capacitação, dispositivos de proteção coletiva, equipamentos de proteção individual, 

acompanhamento da saúde ocupacional, além do direito à informação e o exercício, 

pelos trabalhadores, do direito de recusa em situações de risco grave e iminente. 

4. Representação Sindical: [...] a representação sindical no local de trabalho 

significa uma garantia a mais para os trabalhadores das obras. Sua principal premissa é 

a ampliação do diálogo social em todos os níveis, com base na negociação, na troca de 

informações e na consulta entre as partes envolvidas, no sentido de buscar soluções para 

os problemas específicos de cada obra em relação a processos de trabalho, mudanças 

organizacionais e condições contratuais, entre outras questões. 

5. Condições de Trabalho: [...] deve ser garantido ambiente de trabalho seguro e 

saudável ao trabalhador, por meio de mecanismos de negociação coletiva. Ao governo 

federal cabe ampliar as condições de segurança, combatendo o crime organizado e o 

tráfico de drogas nas áreas próximas das obras. Já o empregador deve garantir 

alojamento, alimentação, treinamento em equipamentos e máquinas, transporte, além de 

manter o processo de contratação de mão de obra dentro das normas legais. 

6. Relações com a Comunidade: [...] padrões de relacionamento e compensações 

sociais sempre que houver alterações na vida das pessoas ou do meio ambiente em torno 

da obra. A identificação dessas alterações será feita por meio da avaliação de relatórios 

de impacto social e ambiental e pelo monitoramento do processo construtivo, entre 

outros instrumentos. Devem ser previstos recursos para realocação de moradores e 

implementação de políticas públicas de combate à exploração de crianças e 

adolescentes, ao tráfico de drogas e ao crime organizado, além de programas de elevação 

da escolaridade e qualificação profissional da população próxima aos canteiros. 

A Mesa surgiu na conjuntura das revoltas operárias de Jirau e Santo Antônio como uma 

resposta política do governo em conjunto com a direção das centrais sindicais, pois ficou 

evidente para o país que as condições de deslocamento e sobrevivências nestas regiões inóspitas 

não foi pautada de forma preventiva pelos governos nacional e locais, bem como as condições 

de trabalho e superexploração imposta pelas empresas do capital da construção com as 

características de despotismo patronal, segundo os relatos jornalísticos e das entidades que se 

solidarizaram com os trabalhadores durante as revoltas. 

Ocorre que a Mesa possui problemas intrínsecos ao seu surgimento e de concepções 

quanto à solução dos problemas que envolveram e envolvem o trabalho na construção civil nas 

grandes obras do PAC, principalmente àquelas que se localizam nas regiões de difícil acesso e 

de quase nenhuma fiscalização do Estado.  

A estratégia adotada, ainda pelo Governo Dilma em comum acordo com os sindicatos 

de trabalhadores adota uma estratégia de consensos entre capital e trabalho, com a 

intermediação do Estado, mas tentar minorar as condições de trabalho, instalações, traslados e 

sociabilidade de uma forma geral, buscando a livre adesão do capital, ou seja, a estratégia do 

pacto setorial para evitar as revoltas operárias diante da superexploração e garantir as condições 
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para a realização do capital do setor, como bem evidencia o momento de ascensão dos 

investimentos das empresas  do setor nesta etapa neodesenvolvimentista, expresso também na 

Cartilha45: 

A pactuação desse Compromisso não poderia ser mais propícia, diante da 

crescente demanda do país atrelada ao setor da construção. Apenas no âmbito 

do governo federal estão previstos investimentos que ultrapassam R$ 1 trilhão 

até 2014. No PAC 2 os recursos são da ordem de R$ 955 bilhões de 2011 a 

2014, para investimentos nas áreas de transportes, energia, habitação, 

saneamento e equipamentos urbanos. Somente no Minha Casa, Minha Vida, 

que visa à produção e à aquisição de moradias, serão investidos R$ 150 bilhões 

na contratação de 2,4 milhões de unidades habitacionais até 2014. [...] Além 

disso, temos pela frente inúmeras outras obras que vão dar suporte aos eventos 

da Copa do Mundo, que contará com recursos da ordem de R$ 27,5 bilhões 

para obras civis, sem falar nas Olimpíadas de 2016 e tantas obras privadas em 

construção por este Brasil afora que refletem o momento positivo do 

desenvolvimento nacional. 

Primeiro, porque a Mesa surge para responder aos questionamentos da imprensa 

nacional e internacional, diante das revoltas operárias ocorridas nas obras das usinas 

hidrelétricas do Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio. Ocorre que, segundo o Movimento dos 

Atingidos por Barragens-MAB46, o projeto das obras da região do Rio Madeira, existe desde o 

ano 2000, no governo FHC, sendo assumido pelo governo Lula e pelo novo bloco de poder 

como um dos principais projetos do neodesenvolvimentismo: 

Desde de setembro do ano 2000, através de uma iniciativa do então presidente 

FHC, o plano das hidrelétricas no Rio Madeira foi ganhando forma e mais 

força. Mais tarde, o Governo Lula assumiu o plano como um dos principais 

projetos de geração de energia de seu governo. [...] Em dezembro de 2008 

houve o leilão das usinas de Santo Antônio e Jirau. As empresas construtoras 

das hidrelétricas terão 30 anos de concessões e venda da energia gerada pelas 

obras. Terão faturamento com a venda da energia em torno de 92 bilhões por 

um período de 30 anos. Por dia, as duas usinas terão em tono de 4 milhões de 

reais com a venda da energia. [...] As barragens de Santo Antônio e Jirau 

significam a privatização do rio Madeira, com mais de 25 bilhões de reais de 

dinheiro público para a construção das barragens e garantia de que por 30 anos 

as empresas vão faturar mais de R$ 115 bilhões com a geração, R$ 22 bilhões 

com a transmissão e mais de R$ 130 bilhões com a distribuição de energia 

elétrica. Para o povo, ficam as violações de direitos humanos e a conta a pagar. 

                                                           
45 Disponível em: http://www.secretariageral.gov.br/compromissos-nacionais/construcao/publicacoes-e-

documentos/cartilha-construcao-2. Acessado em 30 de ago de 2014. 
46 Disponível em http://www.mabnacional.org.br/amazonia/santo_antonio_e_jirau/sobre_a_barragem_jirau. 

Acesso em 22 de maio de 2014. 

http://www.secretariageral.gov.br/compromissos-nacionais/construcao/publicacoes-e-documentos/cartilha-construcao-2
http://www.secretariageral.gov.br/compromissos-nacionais/construcao/publicacoes-e-documentos/cartilha-construcao-2
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Evidentemente que não houve nenhum planejamento relacionado às necessárias 

políticas públicas nacionais e locais para impedir os danos ambientais e populacionais 

relacionados às megaconstruções, bem como ao descolamento, recepção e alojamento dos 

trabalhadores das obras.  

Segundo, que a Mesa surgiu como uma resposta às manifestações operárias massivas 

que ocorreram sem intermediação das principais centrais e confederações do setor), mas a 

constituição da Mesa reflete a participação das entidades sindicais que possuem representação 

perante o governo e o Ministério do Trabalho.  

O setor da construção civil possui cerca de 390 sindicatos no país que representam a 

categoria, no entanto, a representação dos trabalhadores coube às centrais sindicais (CGTB, 

CTB, CUT, Força Sindical, NCST, UGT e CSP-Conlutas47) e confederações nacionais de 

trabalhadores da construção (CNTIC, Conticom, Contricom, Fenatracop) e a Confederação 

Nacional dos Trabalhadores da Indústria-CNTI, além do DIEESE como assessoria da bancada 

dos trabalhadores. 

Representando o governo federal, além da Secretaria Geral da Presidência e do 

Ministério do Trabalho e Emprego estão representados na Mesa os ministérios do 

Planejamento, Orçamento e Gestão; Previdência Social; Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome; Casa Civil; Educação; Cidades; Minas e Energia; Esporte; Integração Nacional; 

Transportes; e a Secretaria de Direitos Humanos. Já os representantes patronais estão 

assegurados pelo Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada- Infraestrutura-

SINICON e pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção-CBIC. 

Terceiro, a Mesa possui um caráter tripartite e paritário, e como consequência cabe aos 

empresários aderirem por livre espontânea vontade à instância de conciliação impulsionada 

pelo governo. Aos trabalhadores as pressões para adesão são advindas das degradáveis 

condições de trabalho e sociabilidade nos canteiros de obras, através de sindicatos e federações 

que como vimos carecem de representatividade das bases como demonstraram as revoltas 

massivas espontâneas. Sendo que já há diversas pesquisas e no histórico do movimento sindical 

brasileiro o balanço negativo quanto aos instrumentos tripartites de negociação permanente, a 

exemplo das câmaras setoriais cuja maior referência foi a do setor metalúrgico do ABCD.  

O objetivo da Mesa tem sido pacificar a relação entre capital e trabalho, no âmbito da 

estratégia em estabelecer do consenso entre as classes, com a intervenção/mediação do Estado, 

                                                           
47 A CSP-CONLUTAS fez parte do início das negociações e depois se retirou da composição da formação da Mesa 

Nacional Permanente da Construção, mas possui apenas 2 sindicatos do ramo filiado à central. 
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como evidencia o Compromisso Nacional que é resultante da Mesa tripartite, conforme o 

Regimento da Mesa, Lei de 1º de Março de 2012: 

 

[...] Art. 3º A Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das 

Condições de Trabalho na Indústria da Construção terá a seguinte 

composição:  

I - dez representantes do Poder Executivo federal;  

II - dez representantes de entidades da indústria da construção; e  

III - dez representantes de centrais sindicais e entidades nacionais  

de trabalhadores do setor da construção.  

§ 1º A Mesa Nacional de que trata o caput será coordenada, em conjunto, pela 

Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego. 

[...] § 8º As decisões da Mesa Nacional serão tomadas sempre por consenso 

entre os membros presentes.  

Art. 4º O apoio administrativo ao funcionamento das atividades da Mesa 

Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na 

Indústria da Construção e dos grupos de trabalho será provido pela Secretaria-

Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

França (2013) recupera o histórico das origens e resultados das câmaras setoriais 

naquela região de São Paulo, no início dos anos 1990, as quais já haviam sido defendidas pelo 

sindicalismo de resultados do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, sob a Presidência de 

Antônio Medeiros, nos anos 1980, sendo, naquele momento, fortemente criticado pela CUT: 

O início da participação dos trabalhadores brasileiros em fóruns desse tipo se 

dá a partir da atitude do deputado federal pelo PT, Aloízio Mercadante, que 

fez constar um artigo na lei que amparava as câmaras, n. 8.178, de 21 de março 

de 1991, no qual fazia com que elas passassem a ser definidas como 

organismos a serem compostos por “representantes do Ministério da 

Economia, dos empregadores e dos trabalhadores dos respectivos setores 

produtivos ou das entidades sindicais nacionais”. A proposta do petista, 

provavelmente já articulado com os sindicalistas da CUT pertencentes à sua 

corrente do partido – Articulação – era transformar as câmaras em organismos 

tripartites dos setores produtivos em geral e não especificamente do complexo 

automotivo. No entanto, será neste setor que o fórum irá vingar com maior 

fôlego, em que pese que por apenas dois anos. (FRANÇA, 2013, p. 44). 

Igualmente, França (2013), bem como Matos (2009), demonstram que o resultado das 

câmaras setoriais no setor automobilístico, resultou em passividade sindical já que o sindicato 

passou a priorizar os acordos setoriais em detrimento das mobilizações cujo maior beneficiário 

foi o próprio capital, pois cresceram o faturamento das empresas, a produção total de veículos, 

a produtividade do trabalhador em detrimento da diminuição da absorção da força-de-trabalho 

do setor. 
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Vejamos que no histórico das iniciativas patronais no Brasil consta a partir dos anos 90, 

no auge do neoliberalismo, na relação capital e trabalho diante de graves crises de 

empregabilidade e de implantação de restruturação produtiva nas empresas, notadamente no 

setor bancário e metalúrgico, serviram de instrumento de pacificação na estratégica de consenso 

da época cujo argumento alimentado pela cultura da crise internacional e necessidade de 

substituição do sindicalismo combativo de lutas de classes pelo sindicalismo cidadão 

Na etapa atual onde há uma mudança de diretrizes no desenvolvimento nacional com a 

hegemonia do novo bloco de poder, desenvolve-se uma estratégia similar de consenso, visando 

a pacificação nos canteiros de obras em função da insustentável opressão e extrema exploração 

dos operários da construção civil. Observa-se que o Estado aqui não se dispõe a disciplinar a 

partir de recursos políticos e jurídicos a histórica e degradante condição de trabalho do setor da 

construção civil, como houve, ainda com seus limites na relação de trabalho com as empregadas 

domésticas que somente agora tiveram seus direitos equiparados aos trabalhadores regidos pela 

CLT. 

Os trabalhadores da construção civil além de se submeterem às históricas condições de 

extrema exploração e periculosidade em qualquer canteiro de obra, no âmbito das obras do PAC 

se submetem a novas condicionantes da degradação do trabalho que se verificam nas migrações 

para distantes regiões, longas jornadas de trabalho acima da média, longos  períodos sem voltar 

as suas casas e famílias, trabalhos pesados em condições de insegurança, temporalidade dos 

contratos com as empresas em função da finalização das obras, entre outras degradações 

relacionadas a sociabilidade no entorno dos canteiros de obras em regiões distantes e inóspitas. 

O Estado que tem a prerrogativa de fiscalização e deveria ter em relação a recepção dos 

trabalhadores nas cidades de origem tem falhado nas suas atribuições. As revoltas operárias nos 

canteiros do PAC e do PAC da Copa denunciaram isto e tem denunciado tais falhas 

constantemente. A solução encontrada, através da Mesa Nacional da Construção, com a adesão 

voluntária das empresas e instituição de comissão de trabalhadores nos canteiros de obras, 

apenas onde haja adesão é uma iniciativa que tem se revelado, até então, totalmente limitada 

para combater as históricas relações de trabalho no setor da construção civil, agregadas e 

pioradas com o Programa de Aceleração do Crescimento dos governos que lideram o novo 

projeto de desenvolvimentismo nacional. 



190 

 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao perseguir os objetivos do Projeto de Pesquisa, nos deparamos com uma problemática 

muito mais ampla e complexa do que aquela à qual nos deparávamos quando elegemos o objeto 

a ser pesquisado. A análise das relações que a emergência do novo bloco de poder estabeleceu 

com o Estado brasileiro e com as classes e frações de classes ao chegar ao poder, com ênfase 

para o setor da construção civil, envolveu um leque de descobertas que não estavam previstas 

no início da pesquisa e que enriqueceram a temática e lançaram novos desafios. 

Neste sentido, priorizamos a ênfase da investigação a partir da compreensão do papel 

que cumpre o capital da construção civil, no cenário do neodesenvolvimentismo. Pudemos nos 

aproximar das múltiplas determinações das relações perigosas que envolve o capital da 

construção civil, o Estado, o novo bloco de poder e seus projetos, bem como o rol do movimento 

sindical como protagonista subsidiário de uma estratégia política mais larga que se localiza na 

gestão do governo cujo eixo é beneficiar o capital endógeno, em detrimento das demandas 

populares. 

Podemos afirmar que o Governo de Lula da Silva inaugurou uma nova etapa ou ciclo 

de desenvolvimento que não pode ser igualada com o projeto do bloco neoliberal anteriormente 

dirigido pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, pois como vimos este se assentava em 

bases sociais distintas, particularmente com os sujeitos sociais e políticos vinculados às classes 

subalternas, e estratégias de subordinação ao capital internacional e financeiro.  

O bloco de poder dirigido pelo PT, por sua vez, estabeleceu um projeto 

neodesenvolvimentista com a estratégia de privilegiar o capital nacional, em associação as 

políticas sociais que não se chocassem com a hegemonia histórica do capital enquanto relação 

social, ou seja, sem questionar o bloco histórico de domínio das classes burguesas urbanas e 

das oligarquias. Par tal, teceu uma nova rede de relações sociais e políticas no Brasil.  

Neste sentido, advogamos o conceito de neodesenvolvimentismo como basilar para 

compreensão dos novos rumos que a sociedade brasileira está passando e ainda passará por 

anos. O neodesenvolvimentismo é um conceito chave posto que a compreensão do novo bloco 

de poder, pois as expectativas das duas décadas do pós-Regime Militar de que a eleição do PT 

iniciaria um governo democrático-popular que indicaria os rumos para a constituição de um 

novo bloco histórico hegemônico para romper com o capitalismo foram definitivamente 

desfeitas com o balanço dos Governos Lula e Dilma.  
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Tais referências se assentavam na teoria histórico-crítica com influência do   perfil 

programático da social-democracia europeia. O neodesenvolvimentismo supera, no contexto 

brasileiro, tais perspectivas sem negar em sua totalidade características, tanto da velha social-

democracia, por suas relações com o movimento operário e popular, bem como adota políticas 

sociais que se inspiram nos ideais minimalistas do neoliberalismo, mas também adota como 

eixo de política econômica o estímulo ao mercado e não a reapropriação do valor social em face 

do trabalho, mas bem utiliza a força coercitiva e o poder regulador do Estado para estimular, a 

partir dos bancos públicos o capital nacional. Neste recorte, se destacando o capital da 

construção civil.   

O neodesenvolvimentismo encontrou-se na pesquisa como um projeto vinculado às 

classes burguesas nacionais, em associação com as oligarquias regionais, sob os ditames da 

globalização financeira. Portanto, possui limites relacionados ao cenário econômico mundial e 

ao sistema mundial de Estados hegemonizado pelos países centrais, podendo se deparar em 

futuros momentos de crise, tendo em vista sua relação ainda de subordinação ao capital 

internacional e a hierarquia do sistema mundial de Estados ditada pelos EUA e pela Troika 

europeia. 

Em sua essência se identifica com políticas keynesianas tardias, mas apenas em suas 

perspectivas de estímulos ao consumo. Assim se distancia do desenvolvimentismo clássico, 

posto que aquele possuía como estratégia a busca de relações soberanas em relação ao capital 

externo e, por isso mesmo, somente poderia se efetivar com um reformismo do Estado, entrando 

desta forma em rota de coalizão com o poderio estadunidense ocidental, como foi o caso da 

criação da Petrobrás e a nacionalização do setor elétrico, ocorridas nos anos 50 e 60. 

O desenvolvimento coordenado pelo novo bloco de poder, vem se revelando 

instrumento complementar e subsidiário a atual hierarquia mundial ditada pelas grandes 

corporações em associação com os Estados imperialistas. Daí a política de estímulo aos 

Investimentos Externos Diretos bem como a busca estratégica pela manutenção do superávit 

primário visando à manutenção de altas divisas em moeda estrangeira para estimular a entrada 

de capital estrangeiro no país. 

O neodesenvolvimentismo dirigido pelo PT que dirige o novo bloco de poder se utiliza 

de recursos ao mesmo tempo liberais como as privatizações, a contra-reforma do Estado e 

abertura comercial, bem como de recursos keynesianos de estímulo ao consumo e aos 

investimentos do capital, no caso da construção civil, principalmente a partir dos seus principais 

veículos o BNDES e a Caixa Econômica Federal. Sem, no entanto, abrir possibilidades para 
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uma maior participação do Estado na apropriação e na gestão do capital, basta ver o caso do 

marco regulatório para exploração das reservas do Pré-Sal que será a principal fonte de divisas 

nas próximas décadas. Tal política se evidenciou na concessão/privatização dos aeroportos, dos 

portos e das principais estradas federais às empresas privadas. 

 Neste contexto, é possível compreender o boom do crescimento do capital da 

construção civil como um dos eixos ordenadores do projeto neodesenvolvimentista, pois diante 

do projeto Programa de Aceleração do Crescimento que envolve desde a esfera esportiva, 

passando pelo plano energético, infraestrutura e mobilidade urbana, chegando até a retomada 

de uma política de habitação de massas, há muito tempo relegada ao segundo plano, há a 

multiplicação de demandas agregadas relacionadas às empresas da construção, tanto da 

construção pesada, quanto da construção leve e no setor de serviços que atendem as demandas 

do setor. 

Não podemos entender o projeto neodesenvolvimentista como uma perspectiva farsesca 

de domínio político do Estado brasileiro, mas sim como um projeto consciente que está sendo 

posto em execução com setores decisivos das classes dominantes nacionais, a exemplo do 

capital da construção civil e do agronegócio exportador, em associação subordinada com as 

principais organizações representativas das classes subalternas como a CUT e o MST. 

Nestes ditames, há então, como descobrimos na pesquisa, uma crescente localização 

privilegiada do capital da construção civil beneficiado pelo novo marco jurídico das PPPs, dos 

pacotes fiscais específicos, bem como na concessão de magistrais linhas de crédito para 

consumo imobiliário das famílias de classes médias e classes subalternas com o Programa 

Minha Casa Minha Vida, por seu turno o Estado também financia e consome, pois que é o 

principal comprador de obras de infraestrutura. 

Dois achados são reveladores nesta pesquisa relacionadas aos sujeitos sociais e políticos 

que emergiram no cenário dos movimentos sociais no Brasil, desde a queda do regimente 

militar.  

O primeiro diz respeito ao movimento sindical, já que o nascedouro do PT e da CUT, 

portanto de suas lideranças mais representativas, foi o sindicalismo autônomo e independente 

do Estado cuja herança vimos hoje completamente subvertida na criação da Mesa Nacional 

tripartite da construção civil, ou seja, o reverso de tudo o que se propagava nos anos 80 e que 

se lastreou as bases do novo sindicalismo e da fundação e crescimento do Partido dos 

Trabalhadores. Em seu reverso temos os grandes canteiros de obras que convertem-se em 

verdadeiros celeiros de conflitos, posto que, devido ao histórico despotismo patronal associado 
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às altas concentrações operárias, tendem a gerar explosões sociais de questionamento à ordem 

de reprodução do capital da construção. 

 O segundo aspecto, também relacionado com o crescimento do poder e dos 

financiamentos ao capital da construção civil são o tema da Reforma Urbana e da Política 

Habitacional. São duas grandes contradições que surgem neste contexto se relacionando com a 

apropriação do espaço urbano, pois que o modelo de cidade estimulado também pelo projeto 

neodesenvolvimentista se assenta no estímulo ao “concreto armado” e tem aguçado a exclusão 

social nas cidades médias e grandes, com as operações de “limpezas sociais” e o encarecimento 

da moradia, bem como no espaço mesmo da realização do capital. Aqui temos um verdadeiro 

desprezo pelas históricas elaborações e contribuições do Movimento pela Reforma Urbana. 

No campo das disputas das frações políticas, observamos que ainda prevalece um 

cenário de crise de referenciais relativos aos projetos emancipatórios visto que as organizações 

políticas, sindicais e dos movimentos sociais vinculadas às classes subalternas, que sejam 

independentes do governo, ainda não lograram influência maiores do que em bases localizadas 

sem coordenação nacional. Registre-se que resistências localizadas, novos movimentos 

surgidos pelo questionamento da apropriação do espaço público urbano são relevantes e 

indicadores de expressões do questionamento social do neodesenvolvimentismo, a exemplo dos 

movimentos de Sem Tetos, com destaque para o MTST de São Paulo, da Articulação Nacional 

dos Comitês Populares da Copa ou mesmo do Movimento Direitos Urbanos do Recife que 

organiza o Ocupe Estelita. 

No campo das disputas entre os blocos políticos, vimos que ao mesmo tempo a tentativa 

de retomada do Estado da parte do antigo bloco neoliberal dirigido pelo PSDB, foi mais uma 

vez derrotada nas eleições de 2014, há uma tendência à polarização política e maiores 

questionamentos do atual bloco hegemônico neodesenvolvimentista. O que se percebe é que o 

novo bloco de poder, apesar de ditar a hegemonia desde a eleição de Lula, em 2002, e assegurar 

os compromissos com o respeito aos contratos, vide a Carta ao Povo Brasileiro, vem, a partir 

do governo Dilma e das manifestações populares de Junho de 13, aguçando conflitos 

trabalhistas, populares e por direitos humanos. Neste contexto, também localizamos os conflitos 

operários nos canteiros das grandes obras do PAC e dos movimentos sociais urbanos. 

De outra sorte, observamos que, ainda assim, o novo bloco de poder mantém a 

hegemonia tanto no conjunto da sociedade como em relação ao movimento sindical de 

conjunto, ou mesmo do ramo que é o objeto de estudo, tendo em vista a instituição da Mesa 
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Nacional da Construção Civil com características de pacto social com a adesão de mais de 90% 

das entidades sindicais do setor, mesmo tendo o patronato aderido residualmente.  

Neste caso específico, observamos que a “hegemonia às avessas” é exercida para fazer 

valer o cumprimento da atual legislação trabalhista com alguns agregados sem poder 

imperativo, sem questionar o poderio do capital, nem muito menos comprometê-lo num 

processo razoável de custeio de reprodução, manutenção e mobilidade da força de trabalho. 

Encontramos também nos achados da Tese as fases do movimento sindical, após o 

regime de 64. O terceiro ciclo do período do movimento sindical foi conceitualizado na relação 

entre Estado e movimento sindical, perpassando a geração e os principais atores que surgiram, 

organizaram e dirigiram o movimento operário, também no setor da construção civil. O símbolo 

maior, devido a sua amplitude, está mais plenamente em exercício no setor da construção 

devido à constituição da Mesa Nacional e do Termo de Compromisso entre capital, trabalho e 

Estado. Aqui temos um verdadeiro pacto social tripartite, ainda que com limitações devido à 

baixa adesão patronal até então, expressão da relação do domínio do governo em relação à 

maioria do movimento sindical e de sua permissividade e financiamento do capital da 

construção civil.  

O poder de coerção do Estado não tem comparecido para melhorar de forma 

significativa as condições de trabalho nos canteiros de obras, verdadeiros celeiros de acidentes 

de trabalho e de relações despóticas, em pleno Século XXI. As comissões de trabalhadores 

reconhecidas pelo Compromisso Nacional para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho 

na Indústria da Construção somente foram constituídos numa ínfima minoria das obras e 

empresas da construção civil, não tem o poder de reduzir de constituir relações de trabalho mais 

salubres e seguras, nem muito menos estabelecer condições de sociabilidade mais humanas nos 

alojamentos e nos entornos das obras, muito menos interferir num elemento chave que diz 

respeito à qualidade de vida do trabalho na construção civil que são as jornadas de trabalho 

extremas, penosas e degradantes. 

No contexto de uma escala histórica mais ampla, temos a globalização e a crise 

internacional do capitalismo, seguidas pelas as ações coletivas e a busca ainda incipiente de 

novas organizações do referido movimento de resistência que enfrenta inclusive as diretrizes 

político-jurídicas do Estado de criminalização dos movimentos sociais. 

A hegemonia do governo e do novo bloco de poder que se expressa na construção civil 

ultrapassa os ditames estabelecidos pela velha estrutura sindical getulista, posto que representa 

proteção das relações sociais estabelecidas que vem sendo questionadas pela luta de classes 
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exacerbada pelas condições de trabalho degradantes, submetidas a um regime de despotismo 

patronal. Significando também a instituição de travas para que a força de trabalho em ações 

coletivas não atinja as bases da exploração e do projeto global associado ao Programa de 

Aceleração de Crescimento. 

Também desvelamos, nesta abordagem a compreensão da relação do Estado com o 

chamado transformismo que se operou ao longo de três décadas, no Partido dos Trabalhadores, 

numa evolução de burocracia sindical à burocracia de Estado, concluindo com um projeto 

neodesenvolvimentista de relação orgânica com o capital. Ficou bem evidenciado pelas doações 

aos candidatos e diretórios da referida agremiação, extensas quantias financeiras oriundas das 

empreiteiras para os financiamentos de campanha e do próprio aparato partidário. Nesta monta, 

temos mais recentemente os escândalos de corrupção envolvendo lideranças do PT e do 

governo Dilma, nos casos com a Petrobrás. 

 Sabe-se que o PT que nunca havia assumido um programa estratégico de transição ao 

socialismo, mas ao longo das três décadas foi abandonando seus traços de organização 

socialdemocrata reformista e progressivamente foi assumindo um perfil de partido trabalhista 

social-liberal. No âmbito desta longa mutação de mais de 20 anos, constroi um objetivo 

estratégico vinculado ao capital endógeno remodelado a uma nova versão do 

desenvolvimentismo. 

O neodesenvolvimentismo indica um quadro de incertezas inseridas da globalização 

capitalista em sua crise estrutural. Tende a ser um desenvolvimentismo raquítico porque eivado 

de limitações determinadas pelas necessidades de acumulação do capital internacional e em 

particular o financeiro, no contexto da crise mundial pós-2008 cujo epicentro foi inclusive o 

mercado imobiliário nos EUA.  

Vimos também que tal projeto de desenvolvimento não gera enfrentamentos com as 

classes capitalistas visto que não questiona o ciclo histórico do capital internacional 

hegemonizado pelo capital financeiro, mas também se assenta em concessões parciais às classes 

subalternas pois concedeu benefícios materiais ofertados aos setores populares para que sua 

hegemonia seja reproduzida e mantida historicamente por um período de longo prazo. Aqui 

talvez resida, junto com os diversos escândalos de corrupção, a polarização com os setores 

políticos medianos mais conservadores no cenário das eleições nacionais de 2014. 

Para o percurso da Tese foi decisivo resgatar a compreensão do papel do Estado como 

expressão superestrutural contraditória da luta de classes com sua particularidade histórica. 

Tipicamente funcional à sociedade capitalista, manifestação das relações sociais capitalistas 
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que engendra determinada cristalização das relações sociais numa forma de conjunto de 

instituições coordenadas. Conforme Acanda (2006), “Entender o Estado como uma forma das 

relações sociais significa que o desenvolvimento das formas estatais só pode ser compreendido 

como um momento do desenvolvimento da totalidade das relações sociais.” A totalidade das 

relações sociais no Brasil encerra a metamorfose dos sujeitos políticos e suas organizações com 

parte da resultante da luta histórica de embate de projetos nacionais nos últimos 30 anos. 

Neste resgate, pudemos nos aproximar da compreensão do boom da construção civil, 

pois com o choque de capitalismo, perpetrado pelo novo governo e seu bloco de poder, 

potencializou uma demanda agregada num campo fértil de um país que havia secundarizado, 

nos anos 1990, uma importante fonte de realização do capital que é o mercado imobiliário.  

O PAC pode ser compreendido como a grande locomotiva da reabertura do processo de 

acumulação de capital no setor da construção e seus reflexos agregados. Revelou-se, como 

expressão da política privilegiada de favorecimento ao capital da construção e a consequente 

exacerbação imobiliária, bem como da captura do espaço urbano como fonte de realização de 

capital e reserva de valor robustecido pelos estímulos aos investimentos em infraestrutura e 

habitação, seja ela popular, com o Programa Minha Casa Minha Vida, seja com os 

financiamentos crescentes da Caixa Econômica Federal.  

Neste lastro, o valor do metro-quadrado no Brasil obteve uma hipervalorização 

estimulada pelas novas garantias de retorno de investimento bem como o aumento da demanda 

financiada pelo Estado brasileiro. Nesta esteira catalisadora do capital, sob a proteção do novo 

bloco de poder, vem se alimentando toda a cadeia agregada que chega a atingir 13% do PIB 

brasileiro, envolvendo a subcadeia produtiva da indústria de materiais de construção e 

fornecedores, do comércio de materiais de construção, dos serviços da cadeia da construção, 

bem como da moradia nos imóveis adquiridos ou reformados, a exemplo da indústria de 

cimento e madeira para fabricação de móveis domésticos e do estímulo ao consumo de 

eletrodomésticos. 

Revisar o papel do Estado também foi decisivo para entender as modificações do marco 

jurídico com a aprovação das Parcerias Público Privadas-PPP e do Regime Diferenciado de 

Contratações, no caso em destaque para viabilizar a Lei Geral da Copa e os investimentos nos 

estádios e reformas urbanas para mobilidade. 

Das descobertas de novas janelas investigativas fica a necessidade de realizar mais 

estudos sobre os resultados da política habitacional vigente no país com o financiamento das 

classes médias, bem como das habitações populares com o Programa Minha Casa Minha Vida 
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para as famílias de renda mais baixa e suas interfaces com a fase atual do capitalismo brasileiro 

em sua busca estratégica estabelecida pelo novo bloco de poder. Bem como contribuir com 

novas pesquisas para caracterizar como tem sido o processo de restruturação produtiva neste 

setor produtivo.  

Acessamos também descobertas, até então sem prioridades na pesquisa social, sobre os 

subseguimentos da construção civil que foi salutar para apreender a segmentação das relações 

de trabalho com a classificação das atividades econômicas porque a construção civil envolve 

atividades construtivas composta pelos segmentos: edifícios (formado pelas obras de 

edificações ou residenciais e pelas de incorporação de empreendimentos imobiliários); 

construção pesada e serviços especializados. Estas estão enquadradas de acordo com as divisões 

41, 42 e 43, da Classificação Nacional de Atividade Econômica – CNAE.   

Daqui devemos, posteriormente, desenvolver atividades de investigação em relação aos 

aspectos das relações de trabalho para assimilar as diferenciações no âmbito do processo 

produtivo e do gerenciamento do trabalho e do capital.  

Outro aspecto que ficará como sugestão de desdobramentos de pesquisas futuras é a 

temática da restruturação produtiva no setor, que não tem sido muito evidenciada nas 

abordagens tanto da Sociologia do Trabalho como do Serviço Social, pois como já havíamos 

indicado, no ano de 2011, o setor da construção possuía cerca de 7,8 milhões de ocupados, 

representando 8,4% de toda a população ocupada do país, alcançando uma participação no 

Produto Interno Bruto que tem crescido anualmente, passando de 4,7%, em 2003, para 5,7%, 

em 2012, com receita bruta estimada de R$ 180 bilhões.  

Desta forma, tanto sob o olhar do capital como em relação ao trabalho, bem como dos 

sujeitos envolvidos neste emaranhado sócio-político, há a necessidade de aprofundamento de 

pesquisas que envolva este ramo que tem se evidenciado no cenário político e econômico 

nacional. Ainda nesta direção, outro recorte necessário para análise em estudos de caso, é o 

tema da sociabilidade nas grandes obras de infraestrutura que circundam os gigantescos 

canteiros de obras com o estímulo as migrações massivas de trabalhadores em busca de renda. 

Em contrapartida, nos chamou atenção o volume de recursos liberados para os projetos 

exigidos pela Copa da FIFA, envolvendo a temática do atentado à soberania nacional, remoção 

de comunidades, expropriação de espaços geográficos, bem como adoção de um aparato 

coercitivo coordenado visando a garantia dos eventos esportivos, bem evidenciados pela 

Articulação Nacional dos Comitês Populares da Copa. 
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No nosso percurso de pesquisa, não podemos deixar de ficar perplexos como a 

sociedade brasileira “autoriza” o deslocamento de tão gigantescas quantias públicas cujos 

beneficiários são tacitamente as grandes empreiteiras e as subsidiárias da FIFA. Aqui temos a 

matéria do orçamento público e da apropriação do espaço geográfico por grandes empreiteiras. 

Pergunta-se se a totalidade de investimentos públicos numa Copa de Futebol teria tanta 

serventia diante de uma carência de serviços e equipamentos na maioria das cidades brasileiras 

ou mesmo diante de programas habitacional como o Minha Casa Minha Vida que não logrou 

superar o déficit de habitações populares, ao contrário, a questão da moradia foi agravada com 

o processo inflacionário estimulado pelos investimentos do Estado, pelas correntes turísticas 

vinculadas à realização da Copa das Confederações, Copa da FIFA e ainda por ser realizada, as 

Olimpíadas de 2016. 

Por fim, destacamos a necessidade de entender o elo de toda a temática, faz-se 

necessário aprofundar, numa investigação sociológica e política, a evolução da metamorfose 

das organizações sindicais no Brasil, bem como sua maior expressão partidária, o Partido dos 

Trabalhadores, pois os precedentes históricos são localizados em países desenvolvidos cuja 

aristocracia operária foi a base para o transformismo dos partidos socialdemocratas, mas no 

caso do nosso país o desafio está em compreender como uma burocracia sindical tenha se 

convertido em braço auxiliar do capital sem grandes concessões vinculadas às classes 

trabalhadoras, visto que o pacto entre capital e trabalho do  pós-Segunda Guerra sustentou as 

coluna do Welfare State.  

Nos parece que esta é a grande esfinge cujo enigma, se não for decifrado pelas ciências 

sociais e pelas novas gerações de lideranças políticas vinculadas às classes subalternas e 

oprimidas, dificilmente se contribuirá para reconstrução de referenciais programáticos e 

teórico-políticos para a reposição da estratégia emancipatória num percurso histórico de longo 

prazo. 
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   ANEXO A -  CARTA AO POVO BRASILEIRO 

 

"Carta ao povo brasileiro 

 

O Brasil quer mudar. Mudar para crescer, incluir, pacificar. Mudar para conquistar o desenvolvimento econômico 

que hoje não temos e a justiça social que tanto almejamos. Há em nosso país uma poderosa vontade popular de 

encerrar o atual ciclo econômico e político. 

 

Se em algum momento, ao longo dos anos 90, o atual modelo conseguiu despertar esperanças de progresso 

econômico e social, hoje a decepção com os seus resultados é enorme. Oito anos depois, o povo brasileiro faz o 

balanço e verifica que as promessas fundamentais foram descumpridas e as esperanças frustradas. 

 

Nosso povo constata com pesar e indignação que a economia não cresceu e está muito mais vulnerável, a soberania 

do país ficou em grande parte comprometida, a corrupção continua alta e, principalmente, a crise social e a 

insegurança tornaram-se assustadoras. 

 

O sentimento predominante em todas as classes e em todas as regiões é o de que o atual modelo esgotou-se. Por 

isso, o país não pode insistir nesse caminho, sob pena de ficar numa estagnação crônica ou até mesmo de sofrer, 

mais cedo ou mais tarde, um colapso econômico, social e moral. 

 

O mais importante, no entanto, é que essa percepção aguda do fracasso do atual modelo não está conduzindo ao 

desânimo, ao negativismo, nem ao protesto destrutivo. 

 

Ao contrário: apesar de todo o sofrimento injusto e desnecessário que é obrigada a suportar, a população está 

esperançosa, acredita nas possibilidades do país, mostra-se disposta a apoiar e a sustentar um projeto nacional 

alternativo, que faça o Brasil voltar a crescer, a gerar empregos, a reduzir a criminalidade, a resgatar nossa presença 

soberana e respeitada no mundo. 

 

A sociedade está convencida de que o Brasil continua vulnerável e de que a verdadeira estabilidade precisa ser 

construída por meio de corajosas e cuidadosas mudanças que os responsáveis pelo atual modelo não querem 

absolutamente fazer.  

 

A nítida preferência popular pelos candidatos de oposição que têm esse conteúdo de superação do impasse histórico 

nacional em que caímos, de correção dos rumos do país. 

 

A crescente adesão à nossa candidatura assume cada vez mais o caráter de um movimento em defesa do Brasil, de 

nossos direitos e anseios fundamentais enquanto nação independente. 
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Lideranças populares, intelectuais, artistas e religiosos dos mais variados matizes ideológicos declaram 

espontaneamente seu apoio a um projeto de mudança do Brasil. 

 

Prefeitos e parlamentares de partidos não coligados com o PT anunciam seu apoio. Parcelas significativas do 

empresariado vêm somar-se ao nosso projeto. Trata-se de uma vasta coalizão, em muitos aspectos suprapartidária, 

que busca abrir novos horizontes para o país. 

 

O povo brasileiro quer mudar para valer. Recusa qualquer forma de continuísmo, seja ele assumido ou mascarado. 

Quer trilhar o caminho da redução de nossa vulnerabilidade externa pelo esforço conjugado de exportar mais e de 

criar um amplo mercado interno de consumo de massas. 

 

Quer abrir o caminho de combinar o incremento da atividade econômica com políticas sociais consistentes e 

criativas. O caminho das reformas estruturais que de fato democratizem e modernizem o país, tornando-o mais 

justo, eficiente e, ao mesmo tempo, mais competitivo no mercado internacional. 

 

O caminho da reforma tributária, que desonere a produção. Da reforma agrária que assegure a paz no campo. Da 

redução de nossas carências energéticas e de nosso déficit habitacional. Da reforma previdenciária, da reforma 

trabalhista e de programas prioritários contra a fome e a insegurança pública. 

 

O PT e seus parceiros têm plena consciência de que a superação do atual modelo, reclamada enfaticamente pela 

sociedade, não se fará num passe de mágica, de um dia par ao outro. Não há milagres na vida de um povo e de um 

país. 

 

Será necessária uma lúcida e criteriosa transição entre o que temos hoje e aquilo que a sociedade reivindica. O que 

se desfez ou se deixou de fazer em oito anos não será compensado em oito dias. 

 

O novo modelo não poderá ser produto de decisões unilaterais do governo, tal como ocorre hoje, nem será 

implementado por decreto, de modo voluntarista. Será fruto de uma ampla negociação nacional, que deve conduzir 

a uma autêntica aliança pelo país, a um novo contrato social, capaz de assegurar o crescimento com estabilidade. 

 

Premissa dessa transição será naturalmente o respeito aos contratos e obrigações do país. As recentes turbulências 

do mercado financeiro devem ser compreendidas nesse contexto de fragilidade do atual modelo e de clamor 

popular pela sua superação. 

 

À parte manobras puramente especulativas, que sem dúvida existem, o que há é uma forte preocupação do mercado 

financeiro com o mau desempenho da economia e com sua fragilidade atual, gerando temores relativos à 

capacidade de o país administrar sua dívida interna e externa. É o enorme endividamento público acumulado no 

governo Fernando Henrique Cardoso que preocupa os investidores. 
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Trata-se de uma crise de confiança na situação econômica do país, cuja responsabilidade primeira é do atual 

governo. Por mais que o governo insista, o nervosismo dos mercados e a especulação dos últimos dias não nascem 

das eleições. 

 

Nascem, sim, das graves vulnerabilidades estruturais da economia apresentadas pelo governo, de modo totalitário, 

como o único caminho possível para o Brasil. Na verdade, há diversos países estáveis e competitivos no mundo 

que adotaram outras alternativas. 

 

Não importa a quem a crise beneficia ou prejudica eleitoralmente, pois ela prejudica o Brasil. O que importa é que 

ela precisa ser evitada, pois causará sofrimento irreparável para a maioria da população. Para evitá-la, é preciso 

compreender que a margem de manobra da política econômica no curto prazo é pequena. 

O Banco Central acumulou um conjunto de equívocos que trouxeram perdas às aplicações financeiras de inúmeras 

famílias. Investidores não especulativos, que precisam de horizontes claros, ficaram intranquilos. E os 

especuladores saíram à luz do dia, para pescar em águas turvas. 

 

Que segurança o governo tem oferecido à sociedade brasileira? Tentou aproveitar-se da crise para ganhar alguns 

votos e, mais uma vez, desqualificar as oposições, num momento em que é necessário tranquilidade e compromisso 

com o Brasil. 

 

Como todos os brasileiros, quero a verdade completa. Acredito que o atual governo colocou o país novamente em 

um impasse. Lembrem-se todos: em 1998, o governo, para não admitir o fracasso do seu populismo cambial, 

escondeu uma informação decisiva. A de que o real estava artificialmente valorizado e de que o país estava sujeito 

a um ataque especulativo de proporções inéditas. 

 

Estamos de novo atravessando um cenário semelhante. Substituímos o populismo cambial pela vulnerabilidade da 

âncora fiscal. O caminho para superar a fragilidade das finanças públicas é aumentar e melhorar a qualidade das 

exportações e promover uma substituição competitiva de importações no curto prazo. 

 

Aqui ganha toda a sua dimensão de uma política dirigida a valorizar o agronegócio e a agricultura familiar. A 

reforma tributária, a política alfandegária, os investimentos em infra-estrutura e as fontes de financiamento 

públicas devem ser canalizadas com absoluta prioridade para gerar divisas. 

 

Nossa política externa deve ser reorientada para esse imenso desafio de promover nossos interesses comerciais e 

remover graves obstáculos impostos pelos países mais ricos às nações em desenvolvimento. 

 

Estamos conscientes da gravidade da crise econômica. Para resolvê-la, o PT está disposto a dialogar com todos os 

segmentos da sociedade e com o próprio governo, de modo a evitar que a crise se agrave e traga mais aflição ao 

povo brasileiro. 
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Superando a nossa vulnerabilidade externa, poderemos reduzir de forma sustentada a taxa de juros. Poderemos 

recuperar a capacidade de investimento público tão importante para alavancar o crescimento econômico. 

 

Esse é o melhor caminho para que os contratos sejam honrados e o país recupere a liberdade de sua política 

econômica orientada para o desenvolvimento sustentável. 

 

Ninguém precisa me ensinar a importância do controle da inflação. Iniciei minha vida sindical indignado com o 

processo de corrosão do poder de comprar dos salários dos trabalhadores. 

 

Quero agora reafirmar esse compromisso histórico com o combate à inflação, mas acompanhado do crescimento, 

da geração de empregos e da distribuição de renda, construindo um Brasil mais solidário e fraterno, um Brasil de 

todos. 

 

A volta do crescimento é o único remédio para impedir que se perpetue um círculo vicioso entre metas de inflação 

baixas, juro alto, oscilação cambial brusca e aumento da dívida pública. 

 

O atual governo estabeleceu um equilíbrio fiscal precário no país, criando dificuldades para a retomada do 

crescimento. Com a política de sobrevalorização artificial de nossa moeda no primeiro mandato e com a ausência 

de políticas industriais de estímulo à capacidade produtiva, o governo não trabalhou como podia para aumentar a 

competitividade da economia. 

 

Exemplo maior foi o fracasso na construção e aprovação de uma reforma tributária que banisse o caráter regressivo 

e cumulativo dos impostos, fardo insuportável para o setor produtivo e para a exportação brasileira. 

 

A questão de fundo é que, para nós, o equilíbrio fiscal não é um fim, mas um meio. Queremos equilíbrio fiscal 

para crescer e não apenas para prestar contas aos nossos credores. 

 

Vamos preservar o superávit primário o quanto for necessário para impedir que a dívida interna aumente e destrua 

a confiança na capacidade do governo de honrar os seus compromissos. 

 

Mas é preciso insistir: só a volta do crescimento pode levar o país a contar com um equilíbrio fiscal consistente e 

duradouro. A estabilidade, o controle das contas públicas e da inflação são hoje um patrimônio de todos os 

brasileiros. Não são um bem exclusivo do atual governo, pois foram obtidos com uma grande carga de sacrifícios, 

especialmente dos mais necessitados. 

 

O desenvolvimento de nosso imenso mercado pode revitalizar e impulsionar o conjunto da economia, ampliando 

de forma decisiva o espaço da pequena e da microempresa, oferecendo ainda bases sólidas par ampliar as 

exportações. 
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Para esse fim, é fundamentar a criação de uma Secretaria Extraordinária de Comércio Exterior, diretamente 

vinculada à Presidência da República. 

 

Há outro caminho possível. É o caminho do crescimento econômico com estabilidade e responsabilidade social. 

As mudanças que forem necessárias serão feitas democraticamente, dentro dos marcos institucionais. 

 

Vamos ordenar as contas públicas e mantê-las sob controle. Mas, acima de tudo, vamos fazer um compromisso 

pela produção, pelo emprego e por justiça social. 

 

O que nos move é a certeza de que o Brasil é bem maior que todas as crises. O país não suporta mais conviver com 

a idéia de uma terceira década perdidas. 

 

O Brasil precisa navegar no mar aberto do desenvolvimento econômico e social. É com essa convicção que chamo 

todos os que querem o bem do Brasil a se unirem em torno de um programa de mudanças corajosas e responsáveis.  

Luiz Inácio Lula da Silva  

 São Paulo, 22 de junho de 2002" 
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ANEXO B - CARTA DA ARTICULAÇÃO NACIONAL DOS COMITÊS POPULARES 

DA COPA 

  

A realização da Copa do Mundo em 2014 e das Olimpíadas em 2016 é a oportunidade de gerar investimentos 

que reduzam as desigualdades sociais, com a promoção de melhoria das condições de vida da população 

brasileira. Mas o que assistimos em nome da realização destes Megaeventos Esportivos é a violação de 

direitos humanos e sociais. Enquanto os governos, organizações internacionais (FIFA, COI) e empresas 

envolvidas na promoção dos eventos anunciam os possíveis benefícios, a experiência internacional das 

cidades e países onde já houve a realização de megaeventos demonstrou que os impactos gerados não 

significaram melhorias reais nas condições de vida e na ampliação dos direitos de toda a população, 

sobretudo das pessoas mais pobres e vulneráveis. 

Em muitos casos, estes megaeventos têm gerado efeitos negativos sobre diversos segmentos sociais, 

especialmente sobre aqueles que historicamente são excluídos/as, como: moradores/as de assentamentos 

informais, migrantes, moradores em situação de rua, trabalhadores/as sexuais, mulheres, crianças e 

adolescentes, comunidades indígenas e afrodescendentes, vendedores/as ambulantes e outros 

trabalhadores/as informais, inclusive da construção civil. As remoções e os despejos forçados destes grupos 

sociais são as violações mais comuns no Brasil e em outros países sede de megaeventos. 

Seus efeitos perversos são particularmente ampliados através da imposição do Poder Público e comitês 

promotores dos eventos, de um verdadeiro “estado de exceção”, instituído especialmente no contexto dos 

jogos, que permite a flexibilização das leis e suspensão de direitos antes e durante os jogos, ameaçando, 

assim, os mecanismos de defesa, proteção social, garantia e promoção de Direitos Humanos. 

Já está prevista a quantia de R$ 24 bilhões de recursos públicos (10 vezes o orçamento do Ministério dos 

Esportes em 2011) nas obras das 12 cidades sedes: Fortaleza, Recife, Natal, Salvador, Manaus, Cuiabá, Rio de 

Janeiro, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre. Além deste dinheiro, foi aprovada isenção 

de impostos para as construtoras dos estádios e dos campos de treinos nas outras cidades que atuarão como 

apoio à Copa, recebendo as seleções. Ora, por que não isentar de impostos a cesta básica dos/as 

trabalhadores/as? 

Até agora não é evidente que o legado da Copa e das Olimpíadas contribua minimamente para a inclusão 

social e ampliação de direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais. Ao contrário, a falta de diálogo e 

transparência dos investimentos aponta para a repetição do que ocorreu no período dos Jogos 

Panamericanos de 2007, quando assistimos ao desperdício de recursos públicos (de acordo com o TCU, mais 

de R$ 3,4 bilhões foram gastos de forma indevida, mas ninguém foi punido) em obras superfaturadas que se 

transformaram em elefantes brancos e, tão ou mais grave, o abandono de todas as “promessas” que 

geraram na sociedade, expectativas de algum “legado social”. 
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Se forem contabilizados os recursos investidos para a construção de equipamentos para Copa e Olimpíadas, 

o país poderia diminuir o déficit habitacional, ampliar o acesso aos serviços urbanos básicos, promover 

melhorias socioambientais, programas de trabalho e renda, investir na saúde pública e na educação. Além 

disso, poderia construir uma política esportiva que promovesse o esporte amador, além do esporte de alto 

rendimento e não beneficiar quem faz do esporte,fonte de acumulação de poder e de riquezas. 

Neste sentido, apontamos a urgência de mobilizar uma ampla rede de organizações sociais e movimentos 

populares, sindicatos, órgãos de defesa de direitos e controle do orçamento público, com protagonismo das 

comunidades direta e indiretamente afetadas para monitorar as intervenções públicas e privadas e articular 

ações integradas em torno das seguintes pautas e agendas: 

1.  Participação / Consultas Públicas: As ações e obras propostas no âmbito dos megaeventos devem ser 

objeto de amplas consultas e audiências públicas, e os posicionamentos e recomendações definidos nesses 

espaços devem orientar as ações, garantindo a efetiva participação popular. 

2.  Transparência e acesso à informação: Os planos, projetos, cronogramas, convênios, contratos e ações 

promovidas no âmbito da Copa e Olimpíada devem ser de domínio público. 

3.  Orçamento: Os orçamentos devem ser publicizados e sua execução acompanhada pela sociedade civil. 

Nenhuma política social, urbana e ambiental pode sofrer cortes em função da necessidade de direcionar 

recursos para as obras relacionados aos Jogos. 

4.  Direitos trabalhistas: A construção das infraestruturas e equipamentos, bem como todos os serviços 

relacionados aos jogos devem respeitar os direitos trabalhistas, possibilitar a inclusão na formalidade do 

maior número possível de trabalhadores e não perseguir ou criminalizar ambulantes e trabalhadores/as 

informais, camelôs e artesãos. 

5.  Despejo ZERO na realização da Copa e Olimpíada: Para a realização das obras e dos eventos não devem 

ocorrer remoções e despejos forçados. Os megaeventos devem realizar obras que prioritariamente 

proporcionem melhoria na qualidade de vida das pessoas, principalmente, daquelas que se encontram em 

situação de desigualdade social, garantindo o direito à moradia e o direito à cidade a todos e todas, 

respeitando a legislação nacional e as recomendações e tratados internacionais. 

6.  Não a outras violações de Direitos Humanos: As ações de segurança e intervenção urbanística devem 

respeitar os direitos humanos, com a intenção de melhorar a realidade urbana e as condições de vida de 

populações vulneráveis como moradores/as de assentamentos informais e cortiços, mulheres, crianças e 

adolescentes, trabalhadores/as informais, comunidades indígenas e afrodescendentes, população em 

situação de rua, artistas populares, dentre outros. 

7.  Legado social e Ampliação de direitos: O saldo final dos investimentos e políticas de incentivos praticados 

para viabilizar os megaeventos deve ser de um legado socio-urbano e socioambiantal positivo para toda a 

sociedade de modo que sejam ampliados os direitos humanos, civis, políticos, sociais, econômicos, culturais 
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e ambientais Para tanto, deve ser construído um Plano de Compromisso em diálogo com as organizações não 

governamentais, movimentos sociais e comunidades afetadas. 

8.  Repúdio à “cidade de exceção”: A realização das obras deve observar e aplicar os princípios que constam 

no Estatuto da Cidade, na Constituição Federal e nos tratados e acordos internacionais, permitindo, assim, a 

construção de cidades justas, democráticas, sustentáveis e inclusivas e a garantia de direitos historicamente 

conquistados, além de evitar o endividamento externo e o subsídio às grandes empresas. 

9.  Em Defesa de uma política esportiva e cultural: Cultura e esporte são elementos essenciais na formação 

das pessoas. Toda cidade deve ter um amplo projeto de incentivo à cultura popular e ao esporte comunitário. 

Buscar a integração da saúde, educação e lazer. Defendemos projetos populares e de longo prazo, com 

investimentos na base em todas as áreas do esporte e da cultura. 
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ANEXO C - LISTA DAS EMPREITEIRAS QUE ADERIRAM AO COMPROMISSO 

NACIONAL PARA APERFEIÇOAMENTO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

  (Continua) 

 

 

 

 RELAÇÃO DE OBRAS E EMPRESAS QUE INTEGRAM O COMPROMISSO NACIONAL  

Nº Empresa - Razão Social Empresa - Nome Fantasia Nº Obra Localização  

1 Construção e Comércio Camargo Correa S/A Construtora Camargo Correa 1 UHE - Jirau (obras civis) 

Rio Madeira / Porto Velho  
(RO) 2 Jauru Construção Civil Ltda ... 2 UHE - Jirau (obras civis) 

3 Enesa Engenharia Ltda.   Enesa Engenharia Ltda.   

3 UHE - Jirau (obras eletromecânicas) 

4 Mina Conceição  Itabira (MG) 

4 Construtora Norberto Odebrecht S.A CSAC - Consórcio Santo Antonio Civil 5 UHE Santo Antonio 
Rio Madeira, a 7 km de Porto  
Velho (RO) 

5 Construtora Norberto Odebrecht S.A 

Construtora Norberto Odebrecht S.A 6 UHE Teles Pires Rio Teles Pires,  Paranaíta (MT) 
e Jacareacanga (PA) 

Construtora Norberto Odebrecht 7 Estaleiro e Base Naval (EBN) - Prosub Itaguaí/RJ 

6 Construtora OAS Ltda OAS 

8 Arena das Dunas Natal (RN) 

9 Aeroporto de Guarulhos Guarulhos/SP 

10 Rodoanel Norte - Lotes 2 e 3 São Paulo/SP 

7 Consórcio Construtor Belo Monte 

Construtora Andrade Gutierrez (Lider);  
Construtora Camargo Correa; Construtora  
Norberto Odebrecht; Construtora Queiroz  
Galvão; Construtora OAS; Galvão Engenharia; 
Comtern; Serveng Engenharia; Cetenco 
Engenharia; J. Malucelli. 

11 UHE - Belo Monte Rio Xingu (PA) 

8 Construtora Queiroz e Galvão S.A Construtora Queiroz Galvão 12 
Tanque 3 Petrobras - Porto São  
Sebastião São Sebastião (SP) 

9 Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A Carioca Christiani Nielsen 13 Recuperação Dique 2 – Estaleiro  
Unhaúma – Petrobrás Rio de Janeiro (RJ) 

10 Constran S.A Construções e Comércio Constran 14 Perimetral Codesp Guarujá (SP) 
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     (Continuação) 

Nº Empresa - Razão Social Empresa - Nome Fantasia Nº Obra Localização  

11 Galvão Engenharia S.A Galvão Engenharia  

15 Ampliação da Refinaria Paulínia Paulínia (SP) 

16 Arena Castelão  Fortaleza (CE) 

12 Mendes Junior Trading e Engenharia S.A Mendes Junior  

17 Saneamento do Porto das Dunas Fortaleza (CE) 

18 Arena Pantanal Cuiabá (MT) 

   
19 Empreendimento Reserva Japi Jundiaí (SP) 

20 Empreendimento Parque Asteca  Americana (SP) 

21 Empreendimento Piazza Navona  Piracicaba (SP) 

22 Empreendimento Parque das Águas Campinas (SP) 

23 Empreendimento Residencial Sicília  Votorantim (SP) 

13 MRV Engenharia e Participações S.A MRV Engenharia e Participações 
24 Top Taguatinga Taguatinga (DF) 

25 Top Taguatinga II Taguatinga (DF) 

26 Empreendimento Parque Paradiso Piracicaba/SP 

27 Empreendimento Piazza San Pietro Piracicaba/SP 

28 Empreendimento Sun Castle Camaçari/BA 

29 Empreendimento Sun Palace Camaçari/BA 

30 Parque Albatroz Serra/ES 

31 Parque Fragata Serra/ES 

32 Parque Pelicano Serra/ES 

33 Spazio Campo Bianco São José dos Campos/SP 

34 Spazio Campo Giallo São José dos Campos/SP 

35 Ilha do Sol Itu (SP) 
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36 Parque Rainha Elizabeth Rio Claro (SP) 

37 Parque Rainha Silvia Rio Claro (SP) 

38 Parque Rainha Sofia Rio Claro (SP) 

39 Reserva Sul Rio Preto (SP) 

40 Parque Sinfonia Votorantim (SP) 

41 Spazio Campodoro Araucária (PR) 

42 Parque Chapada do Horizonte Várzea Grande (MT) 

43 Parque Castelo San Marino Campo Grande (MS) 

44 Reserva Jardim América João Pessoa (PB) 

14 Consórcio SPE 

... 45 Comperj Itaboraí (RJ) 

15 Consórcio Pipe Rack 

16 Consórcio TUC Construções 

17 Consórcio QGGI 

18 Consórcio TE-AG 

19 Consórcio Alusa-MPE  

20 Alusa Engenharia S.A. 

21 MPE Montagens e Projetos Especiais S.A. 

22 Consórcio Porto Rio  Construtora Norberto Odebrecht, OAS e  
Carioca Christiani Nielsen Engenharia S.A  46 Porto Rio Rio de Janeiro (RJ) 

23 CMB Engenharia Ltda ... 47 Fórum Trabalhista da Região do Cariri Juazeiro do Norte/CE 

24 Consórcio Construtor Helvix ... 48 Aeroporto Internacional de Brasília Brasília/DF 

25 Consórcio Mobilidade Bahia ... 49 Metrô de Salvador Salvador (BA) 

  

(Conclusão) 
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ANEXO D - DECRETO QUE INSTITUI A MESA NACIONAL PERMANENTE PARA 

O APERFEIÇOAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 

CONSTRUÇÃO 

 

DECRETO DE 1º DE MARÇO DE 2012  

Institui a Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da 

Construção.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da 

Constituição, D E C R E T A:  

Art. 1º Fica instituída a Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na 

Indústria da Construção, de composição tripartite e paritária, com o objetivo de divulgar o compromisso 

nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção, bem como acompanhar e 

avaliar o seu cumprimento.  

Art. 2º São atribuições da Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na 

Indústria da Construção:  

I - divulgar o compromisso nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção;  

II - estimular a adesão de empresas do setor ao compromisso nacional;  

III - definir os procedimentos para o acompanhamento e avaliação da implementação do compromisso 

nacional e de seus resultados, inclusive mediante a formulação e a mensuração de indicadores de 

desempenho;  

IV - acompanhar e avaliar o cumprimento do compromisso nacional pelas empresas aderentes;  

V - receber a manifestação formal de adesão ao compromisso nacional e divulgar periodicamente a lista 

atualizada de empresas aderentes;  

VI - debater e propor a revisão, os resultados e a vigência do compromisso nacional; e  

VII - elaborar seu regimento interno e as demais normas de organização necessárias à implementação do 

compromisso nacional.  

Art. 3º A Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da 

Construção terá a seguinte composição:  

I - dez representantes do Poder Executivo federal;  

II - dez representantes de entidades da indústria da construção; e  

III - dez representantes de centrais sindicais e entidades nacionais  

de trabalhadores do setor da construção.  

§ 1º A Mesa Nacional de que trata o caput será coordenada, em conjunto, pela Secretaria-Geral da Presidência 

da República e pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  

§ 2º Cada membro titular indicado por força dos incisos I, II e III do caput terá um suplente, que o substituirá 

em suas ausências e impedimentos eventuais.  



220 

 

 
 

§ 3º Ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República e do Ministro 

de Estado do Trabalho e Emprego indicará os órgãos do Poder Executivo federal que serão representados na 

Mesa Nacional de que trata o caput.  

§ 4º Os representantes dos órgãos do Poder Executivo federal de que trata o inciso I do caput serão indicados 

por seus dirigentes máximos e designados por ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral 

da Presidência da República e do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.  

§ 5º Os representantes das entidades referidas nos incisos II e III do caput serão indicados pelos responsáveis 

legais das respectivas entidades e designados por ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da Secretaria-

Geral da Presidência da República e do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.  

§ 6º Poderão participar das reuniões da Mesa Nacional, a convite de seu coordenador e sem direito a voto, 

representantes de outros órgãos ou entidades, públicos ou privados, de instituições de cooperação 

internacional, pessoas físicas e representantes de pessoas jurídicas que, por sua experiência pessoal ou 

institucional, possam contribuir para os trabalhos da Mesa Nacional.  

§ 7º Poderão ser instituídos grupos de trabalho para estudos ou tratamento de assuntos correlatos ao 

objetivo da Mesa Nacional de que trata o art. 1º.  

§ 8º As decisões da Mesa Nacional serão tomadas sempre por consenso entre os membros presentes.  

Art. 4º O apoio administrativo ao funcionamento das atividades da Mesa Nacional Permanente para o 

Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção e dos grupos de trabalho será 

provido pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pelo Ministério do Trabalho e Emprego  

Parágrafo único. As despesas decorrentes da participação de representantes na Mesa Nacional, inclusive de 

deslocamento e hospedagem, serão custeadas pelos respectivos órgãos e entidades que os indicaram.  

Art. 5º A participação nas atividades da Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições 

de Trabalho na Indústria da Construção e de seus grupos de trabalho será considerada prestação de serviço 

público relevante, não remunerada.  

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 1º de março de 2012; 191º da Independência e 124º da República.  

DILMA ROUSSEFF  

Gilberto Carvalho  

Paulo Roberto dos Santos Pinto 
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ANEXO E - REGIMENTO INTERNO DA MESA NACIONAL DA CONSTRUÇÃO 

 

 

REGIMENTO INTERNO – MESA NACIONAL PERMANENTE PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS CONDIÇÕES DE 

TRABALHO NA INDÚSTRIA DA CONTRUÇÃO – MINUTA  

A MESA NACIONAL PERMANENTE PARA O APERFEIÇOAMENTO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NA 

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 2º, inciso VII do Decreto de 1º de 

março de 2012, da Presidenta da República, e a Portaria Conjunta nº 254, de 30 de março de 2012 da Secretaria-

Geral da Presidência da República e do Ministério do Trabalho e Emprego, resolve:  

DA COMPOSIÇÃO  

Art. 1º A Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da 

Construção, de composição tripartite e paritária, regida pelo presente Regimento Interno, tem como objetivo 

divulgar o Compromisso Nacional Para Aperfeiçoar As Condições E Relações De Trabalho Na Indústria Da 

Construção, acompanhar e avaliar o seu cumprimento e os resultados alcançados, bem como debater e 

propor a revisão dos termos do compromisso.  

Art. 2º São atribuições da Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na 

Indústria da Construção:  

I - divulgar o Compromisso Nacional para aperfeiçoar as condições de trabalho na indústria da construção;  

II - estimular a adesão de empresas do setor ao compromisso nacional;  

III - definir os procedimentos para o acompanhamento e avaliação da implementação do Compromisso 

Nacional e de seus resultados, inclusive mediante a formulação e a mensuração de indicadores de 

desempenho;  

IV - acompanhar e avaliar o cumprimento do Compromisso Nacional pelas empresas, representações 

patronais, de trabalhadores e Governo que a ele aderirem;  

V - receber a manifestação formal de adesão ao Compromisso Nacional e divulgar periodicamente a lista 

atualizada de empresas aderentes;  

VI – acompanhar e avaliar as condições e relações de trabalho na indústria da construção;  

VII - elaborar seu regimento interno e as demais normas de organização necessárias à implementação do 

compromisso nacional.  

Art. 3º A Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da 

Construção terá a seguinte composição:  

I - representantes do Poder Executivo federal;  

II - representantes de entidades da indústria da construção; e  

III - representantes de centrais sindicais e entidades de trabalhadores do setor da construção.  

§ 1º A Mesa Nacional de que trata o caput será coordenada, em conjunto, pela Secretaria-Geral da Presidência 

da República e pelo Ministério do Trabalho e Emprego.  

§ 2º A substituição de membro da Mesa deverá ser comunicada formalmente, com antecedência mínima de 

trinta dias da reunião subsequente, a Coordenação da Mesa, que tomará as providências necessárias à 

designação do substituto.  
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§ 3º Em caso de renúncia de entidade integrante das bancadas dos empregadores ou dos trabalhadores, a 

paridade será mantida por indicação da respectiva bancada, acompanhada da ata da reunião que decidiu a 

substituição, no prazo de 15 dias.  

Art. 4º - Poderão participar das reuniões da Mesa Nacional, a convite da Coordenação, representantes de 

outros órgãos ou entidades, públicos ou privados, de instituições de cooperação internacional, pessoas 

físicas e representantes de pessoas jurídicas que, por sua experiência pessoal ou institucional, possam 

contribuir para os trabalhos da Mesa Nacional.  

§ 1º - O convite a que se refere o caput deverá ser previamente apresentado à Mesa acompanhado da devida 

justificativa.  

§ 2º - Os membros da Mesa poderão propor à Coordenação que sejam expedidos convites conforme definido 

no caput, desde que devidamente justificado em razão das matérias em discussão na Mesa ou nos Grupos de 

Trabalho.  

DA ORGANIZAÇÃO DA MESA NACIONAL  

Da Estrutura da Mesa Nacional  

Art. 5º A Mesa Nacional tem a seguinte estrutura:  

I – Plenário;  

II – Grupos de Trabalho;  

III – Secretaria Executiva; e  

IV – Coordenação.  

Art. 6º A Mesa Nacional reunir-se-á:  

I – ordinariamente, a cada bimestre, por convocação da Coordenação, em dia, hora e local marcados na 

reunião precedente;  

II – extraordinariamente, a qualquer tempo, por convocação da Coordenação ou de metade de seus 

membros.  

Art. 7º Cada bancada deverá escolher um coordenador e seu respectivo suplente, bem como fixar a regra de 

sua substituição.  

Art. 8º Cada bancada poderá credenciar até três assessores junto à Secretaria-Executiva da Mesa Nacional.  

Dos Grupos de Trabalho  

Art. 9º A Mesa Nacional poderá criar grupos de trabalho com a finalidade de tratar de assuntos relacionados 

às suas atribuições.  

§ 1º A criação, composição e regras de funcionamento de grupos de trabalho serão deliberadas por consenso 

entre as bancadas representadas na Mesa.  

§ 2º Os resultados dos grupos de trabalho serão submetidos ao plenário da Mesa.  

§ 3º Poderão compor os grupos de trabalho membros não integrantes da Mesa nacional, indicados pelas 

entidades nela representadas, inclusive de assessores.  

Da Secretaria Executiva da Mesa Nacional  

Art. 10. A Secretaria Geral da Presidência da República exercerá a função de Secretaria Executiva da Mesa, 

bem como dos grupos de trabalho.  
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DAS ATRIBUIÇÕES  

Art. 11. Cabe à Coordenação da Mesa Nacional:  

I – manter articulações com órgãos e entidades representantes do governo, empregadores e trabalhadores;  

II – convocar reuniões ordinárias e extraordinárias;  

III – presidir as reuniões;  

IV – colher o posicionamento das bancadas sobre as matérias em discussão;  

V – requisitar as informações de que a Mesa necessitar;  

VI – solicitar, à Secretaria Executiva, estudos e pareceres sobre matérias de interesse da Mesa;  

VII – instalar os grupos de trabalho;  

VIII – conceder vista de matérias, aos membros da Mesa, observadas as disposições do artigo 17;  

IX – definir a pauta das reuniões e encaminhá-la aos membros da Mesa com antecedência mínima de sete 

dias da data da reunião, excetuando-se deste prazo mínimo as reuniões extraordinárias;  

X – retirar item da pauta, ouvida a Mesa, na forma do art. 18; e  

XI – determinar o encaminhamento às autoridades públicas e às demais partes interessadas, as decisões e 

recomendações da Mesa.  

Art. 12. Cabe aos membros da Mesa:  

I – zelar pelo fiel cumprimento das regras estabelecidas neste Regimento e sugerir medidas para avanços na 

implementação do Compromisso;  

II – participar das reuniões, debatendo e deliberando sobre as matérias em exame;  

III – pedir vista ou solicitar a retirada de item da pauta, de matéria submetida ao Plenário da Mesa, quando 

entender necessário;  

IV – encaminhar à Secretaria Executiva quaisquer matérias que tenham interesse de submeter à Mesa;  

V – solicitar à Secretaria Executiva, à Coordenação e aos demais membros da Mesa, informações que julgarem 

necessárias ao desempenho de suas atribuições.  

Art. 13. São atribuições da Secretaria Executiva da Mesa:  

I – agendar e secretariar as reuniões da Mesa e dos grupos de trabalho;  

II – elaborar as atas das reuniões, distribuí-las aos membros da mesa e dos grupos de trabalho para 

apreciação, e colher suas assinaturas;  

III – assessorar e subsidiar a Coordenação da Mesa;  

IV – manter organizado acervo de assuntos de interesse da Mesa;  

V – executar as atividades técnico-administrativas de apoio à Mesa;  

VI – expedir atos de convocação para reuniões, por determinação da Coordenação da Mesa;  

VII – praticar os demais atos necessários para que sejam exercidas as competências da Mesa; e  

VIII – dar publicidade dos atos da Mesa que forem determinados pela Coordenação.  
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DAS REUNIÕES  

Art. 14. Os membros da mesa deverão receber, com antecedência mínima de sete dias da reunião, 

excetuando-se deste prazo as reuniões extraordinárias, sua pauta e a minuta de ata da última reunião, 

devendo esta ser submetida à aprovação na reunião subsequente.  

Art. 15. A instalação da reunião da Mesa ocorrerá com a presença de, no mínimo, metade mais um dos 

membros de cada bancada.  

Parágrafo único. Decorridos sessenta minutos da hora determinada para o início da reunião sem que haja 

atingido o quórum previsto no caput, a reunião deverá ser cancelada e a Coordenação determinará novo 

local, data e horário para sua realização.  

Art. 16. A Mesa irá deliberar sobre os itens da pauta pelo método do consenso entre as bancadas.  

Parágrafo único. Cada bancada deverá definir a forma de deliberação para a tomada de posição da própria 

bancada, que em qualquer caso deve assegurar o pleno direito de participação de cada um de seus membros.  

Art. 17. Será concedida vista de matéria que esteja em pauta, a partir de pedido de membro da Mesa 

encaminhado à Secretaria Executiva e aprovado pela Mesa.  

§ Único - A matéria mencionada no caput será levada a exame e deliberação na reunião ordinária seguinte 

àquela em que se deu a concessão da vista, a não ser que a Mesa delibere de outra forma no ato da concessão.  

Art. 18. O pedido de retirada de item da pauta será submetido pela Coordenação à deliberação dos membros 

presentes à reunião.  

DAS MANIFESTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES  

Art. 19. Acerca dos temas submetidos à Mesa, cada bancada deverá apresentar sua manifestação.  

§ 1° As manifestações deverão conter enunciado sucinto de seu objeto, histórico e justificativa e, se for o caso, 

parecer técnico e informações adicionais, que comporão anexos.  

§ 2º A Mesa será orientada pela busca e construção do consenso, devendo as suas manifestações serem 

colhidas por bancada.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 20. A função de membro da Mesa não será remunerada, sendo seu exercício considerado de relevante 

interesse público.  

Art. 21. Cabe à Coordenação da Mesa proporcionar os meios técnicos necessários ao exercício da 

competência da Mesa e dos grupos de trabalho e reuniões técnicas, inclusive no que se refere ao 

funcionamento da Secretaria Executiva.  

Parágrafo único. As despesas necessárias ao comparecimento às reuniões e demais atividades da Mesa e dos 

grupos de trabalho constituirão ônus dos respectivos órgãos e entidades representadas.  

Art. 22. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas quanto à aplicação deste Regimento Interno serão dirimidas 

pela Mesa Nacional. 

 

 


