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RESUMO 

 

 

Este trabalho discute a temática dos grupos econômicos enquanto empresas capitalistas 

modernas. Considera-se que em economias de capitalismo tardio como o Brasil, as 

combinações de estratégias empresariais e políticas de incentivo produtivo possibilitaram o 

surgimento e sobrevivência de algumas dessas grandes empresas. Parte-se da premissa que os 

grupos econômicos também estão associados ao processo mais recente de mundialização do 

capital e da constituição histórica de um sistema dominante de empresas, nascido em território 

europeu. Isto significou compreender estratégias empresariais, as relações entre Estados e 

empresas e especificidades que marcam alguns grupos econômicos. O trabalho revela que no 

Brasil, empresas modernas e competitivas do segmento têxtil e varejista como a Guararapes 

Confecções S.A surgiram da combinação de estratégias empresariais e de sua associação às 

políticas de incentivo produtivo, sem prescindir do traço do controle e propriedade familiar. 

Isto é revelado por meio da análise de informações públicas e oficiais e com a reconstrução da 

trajetória histórica desta organização. O trabalho mostra que o surgimento do grupo 

econômico Guararapes Confecções S.A está inicialmente associado ao momento pós-Segunda 

Grande Guerra, e a sua constituição enquanto grupo econômico nacional às políticas de 

incentivo industrial dos anos de 1970. É discutido nos momentos posteriores a crise 

corporativa da empresa e os ingredientes de competitividade responsáveis pelo seu processo 

de modernização. Percebe-se que a Guararapes Confecções S.A preserva historicamente 

elementos mercantis e úteis para acumulação de capital, como o controle e a propriedade na 

gestão familiar. Esses traços estão origem das corporações, e se revelaram úteis para empresas 

em processo de expansão e modernização. Isto coloca a grande empresa como um lócus de 

poder e de realização de capital, capazes de transcender a mera lógica corporativa seja 

produtiva, comercial ou financeira.  
 
Palavras chaves: Mundialização do capital; Grupos Econômicos; Guararapes Confecções S.A; varejo; 

Indústria têxtil. 
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ABSTRACT 
 
 

 

This paper discusses the theme of economic groups as modern capitalist enterprises. It is 

considered that in late capitalist economies such as Brazil, the combination of business 

strategies and policies to stimulate production enabled the emergence and survival of some of 

these big companies. It starts with the premise that economic groups are also associated with 

more recent process of globalization of capital and the historical constitution of a dominant 

system of companies, born on European soil. This meant understanding business strategies, 

relations between states and companies that mark some specific economic groups. The paper 

notes that in Brazil, modern and competitive companies in the textile industry and retail as 

Guararapes Confecções S. A emerged from the combination of business strategies and their 

association with policies that encourage productive, without giving up control and trace the 

family farm. This is revealed through analysis and public information officers and with the 

reconstruction of the historical trajectory of this organization. The work shows that the 

emergence of the economic group Guararapes Confecções S.A is initially associated with the 

post-Second World War, and its constitution as a group, national economic policies to 

stimulate industry in the 1970s. It is discussed in the moments after the crisis the company's 

corporate competitiveness and the ingredients responsible for its modernization process. It is 

noticed that preserves historically Guararapes Confecções S.A and commercial elements 

useful for capital accumulation, as the control and property management family. These traits 

are the origin of corporations, and have proved useful to businesses in expansion and 

modernization. This places the company as a major locus of power and performance of 

capital, able to transcend the mere business logic is productive, commercial or financial.  

 

Keywords: Globalization of capital; Economic groups; Guararapes Confecções S.A; Retail; 

Textile Industry 
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PARTE I 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

1. UMA LEITURA SOBRE OS GRUPOS ECONÔMICOS 

 

 

1.1 O PROTAGONISMO DOS GRUPOS ECONÔMICOS NUMA ECONOMIA 

CAPITALISTA 

 

  

Uma multiplicidade de fenômenos vem possibilitando o fortalecimento do capitalismo. 

A formação de grupos econômicos se tornou um dos fatores desse processo
1
. As empresas 

modernas tornaram-se fundamentais para a mundialização do capital, para processos como o 

de financeirização dos principais centros econômicos mundiais e das inovações tecnológicas. 

A relação entre estas empresas e estes amplos processos em grande medida, permite-nos 

questionar as crises do capitalismo, e como estas empresas agem frente aos seus efeitos.  

Processos como a mundialização do capital já se revelaram antes mesmo do emergir 

do sec. XX como um dos sinais do fortalecimento do capitalismo. Mas é o processo de 

mundialização do capital que, em muitos estudos, confunde-se com a dinâmica nacional e 

internacional assumida pelos grupos econômicos. E não seria equivoco afirmar que, dentre os 

diversos fatores que definem a mundialização do capital, estas empresas ocupam um lugar 

central na formação de um sistema dominante de empresas. A história das economias 

desenvolvidas, do século XVI ao XIX, é repleta de exemplos de recursos e estratégias 

empresariais que contribuíram para a formação desse sistema dominante de empresas. A 

expansão e integração, especialmente no século XIX e início do século XX, tornaram-se 

algumas das estratégias que possibilitaram isso. Empresas de tipo norte-americanas e as 

europeias formaram-se e se expandiram para outros territórios durante estes períodos, 

dispondo desses e outros recursos. Na América do Sul e Norte e no velho conhecido caminho 

                                                           

1
 Segundo GRANOVETTER (1994), o fenômeno recebe diferentes denominações. Na América Latina recebe a 

denominação de Grupo Econômico. No Japão podem ser denominados de Zaibatsu ou keiretsu. Na Coréia do 

Sul, de Chaebol.   Indian business house, na Índia, e BusinessGroup, na Inglaterra. 
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para a Ásia e Oriente, muitos dos recursos e estratégias se traduziram em sedes e filiais de 

grandes corporações, em processo de produção em massa e planejada, práticas de monopólio 

e de expansão diversificada de seus capitais. 

Isto não implica que na constituição da mundialização do capital os grupos 

econômicos não apresentem fissuras em suas estruturas econômicas. Estes sinais ocorrem em 

empresas e diversos setores da economia, causando longos períodos de crises corporativas. 

Nos séculos XIX e XX muitas empresas revelaram ser formas complexas de acumular capital 

e de se recomporem perante as crises, assim como outras organizações. Esta recomposição se 

mostrou possível pelos ajustes e criação de estratégias empresariais diferentes no tempo, 

combinada a fatores não necessariamente econômicos. Poucas empresas conseguem este 

protagonismo, especialmente se estas estratégias falham ao se ajustarem às conjunturas 

políticas e macroeconômicas. É, assim, difícil de desassociar os processos mais amplos da 

economia, sejam eles em escala internacional ou nacional, das ações das organizações 

empresariais, especialmente aquelas com tamanhos diferentes da média e pequena empresa. 

Os grupos econômicos contam, e cada vez mais as análises sociológicas devem despojar-se de 

uma cerca herança ideológica e intensificar os estudos acerca deste tipo organizacional.   

Nesse mesmo sentido, cabe entendermos o papel do progresso técnico. Este fator 

tornou-se decisivo para as grandes empresas modernas no sec. XX, assim como a 

mundialização do capital é compreendida realçando-se as estratégias desses tipos 

empresariais, um estudo sobre grupos econômicos não prescinde do papel exercido pelo 

progresso técnico, mesmo que este fator isoladamente não explique o protagonismo 

empresarial. As conjunturas por muitas vezes impõem necessidades empresariais específicas, 

e servem como bússola ao próprio ritmo do progresso técnico e seus efeitos nas grandes 

empresas. Isto é percebido tanto para a produção restritamente econômica quanto para fins tão 

criativos quanto violentos, como os dados das invenções e o papel que elas desempenharam 

nos movimentos beligerantes ocorridas no início do sec. XX. O papel que o progresso técnico 

teve na expansão do capitalismo ao se traduzir em recursos produtivos e inovadores, tornou-se 

um definidor, muitas vezes dos tipos e volumes de mercadorias produzidas em território 

inglês, holandês e alemão no sec. XIX, e que possibilita apenas um dos entendimentos acerca 

dessas nações e da importância que tiveram suas economias para a mundialização do capital.  

A importância do fator progresso técnico nas análises econômicas revela as 

significativas alterações que ele promoveu nas empresas têxteis e de varejo. Por muitas vezes, 

como percebemos em Jonh A. Hobson (1985), os traços da moderna e grande empresa 

capitalista, e especificamente ao caso norte americano no final do sec. XIX e início do sec. 
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XX, permite-nos entender o caminho percorrido da simples manufatura à indústria e suas 

condições de eficácia e concorrência. Por outro lado, só as mudanças no ritmo produtivo 

promovido por inovações tecnológicas não explica o que seja o grupo econômico enquanto 

uma empresa moderna, seja ele têxtil ou de varejo. O peso desse fator pode gerar imprecisões 

conceituais, mas não se pode prescindir deles. As particularidades acerca dos grupos 

econômicos encontram-se na trajetória de sua formação e as imagens que adquire nela.   

Observando o peso dos efeitos do progresso técnico na empresa capitalista, parece 

indicar que a “hora do mercado” segue e em ritmo acelerado. Mas, ao longo da sua história, 

outros fatores podem indicar que o relógio encontra-se atrasado ou passou por diversos 

ajustes. Tomada esta premissa, faz necessário discutirmos a grande empresa a luz de uma 

“linha do tempo”, em que nela se verifique que ações se traduziram em estratégias 

empresariais, suas combinações e seus efeitos. 

É sob estas e outras premissas que discutiremos, neste trabalho, a temática dos grupos 

econômicos enquanto empresas capitalistas modernas. Consideramos estas empresas, como 

organizações sociais, também responsáveis pela complexidade adquirida pelo capitalismo, o 

que leva inicialmente a uma conceituação e identificação dos fatores que permitem a 

formação e durabilidade dessas organizações. Uma proposição inicial e também central neste 

trabalho é esta, e, mais especificamente, a reconstrução de uma trajetória histórica específica 

daquilo que é uma das expressões periféricas e concretas do tipo empresarial grupo 

econômico.  

 

 

1.2 A PERTINÊNCIA DO ESTUDO E APREENSÃO METODOLÓGICA DO CONCEITO 

DE GRUPOS ECONÔMICOS  

 

 

Muitas organizações vêm passando por mudanças significativas, e os grupos 

econômicos nas últimas duas décadas do século passado combinaram elementos próprios à 

lógica econômica e que se traduziram em estratégias empresariais como a inovação 

tecnológica, integração e expansão empresarial. A combinação dessas estratégias traduziu-se 

em ingredientes de competitividade capazes de promover mudanças empresariais em nível de 

firmas significativas na concorrência intercapitalista. Em economias de capitalismo tardio 

como o Brasil, os efeitos de combinações de estratégias tornaram-se fundamentais para a 

sobrevivência das empresas têxteis e de varejo, especialmente em momentos de crise. Entre o 
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período de 1960 até esta última década, muitas delas fizeram investimentos tecnológicos, 

integraram suas estruturas econômicas e se diversificaram criando novas empresas em setores 

diferentes daqueles que marcaram seu surgimento. Para que isto fosse possível, muitos grupos 

econômicos combinaram e recombinaram elementos da lógica corporativa como forma de 

ajustes a fatores oriundos de conjunturas macroeconômicas nacionais e internacionais. Por 

vezes, estas combinações realizaram interesses do empresariado nacional que se traduziu na 

expansão de suas empresas, frentes a medidas econômicas e a mudanças no cenário 

internacional, ou não conseguiram contrapor-se ao fechamento de unidades fabris ou 

comerciais.  

Este trabalho chama atenção para como se processaram combinações entre estratégias 

empresarias, e como elas, em grande medida, se ajustam às mudanças conjunturais num certo 

transcurso histórico e se associam a condições de gestão. Organizações empresariais como 

grupos econômicos são tipos de empresas que combinam e recombinam estratégias 

econômicas com outros recursos ao longo do tempo, de maneira que o aspecto de 

ocasionalidade, dada por vezes a elas, tende a traduzir-se em algo permanente e fundamental 

para a existência do grupo. Assim, estas combinações explicam os motivos pelos quais alguns 

grupos econômicos permanecerem no mercado e outros não, a que outros fatores estão 

associados. 

 Assim, se podemos chamar estas combinações de estratégias e afirmar que elas são 

ingredientes de competitividade, elas também ajudam a compor certo protagonismo da grande 

empresa moderna, capazes de diversificar mercadorias, acelerar a produtividade, integrar 

setores empresariais, reinvestir volumes de capital e se expandirem. Nesse sentido, as 

combinações de estratégias não significam a marca ou versão de um ser patológico num 

hipotético contexto de mercado autorregulável, mas a condição ou modo de ser dessas 

organizações empresariais modernas. É a expressão racional de um modo de produção que se 

movimenta ampliadamente ao se formalizar por força de empresas particulares e demais 

organizações, além de toda sorte de violência que possa se expressar, como também um dos 

meios em sua defesa e, por vezes, do aliciamento de um sistema jurídico realizado também 

pelas corporações para garantir-lhes informação e menos riscos. 

Esta temática é parte da história da empresa capitalista, que por sua vez é constituinte 

de um sistema hegemônico de acumulação de capital. Sua história é muito mais complexa e 

particular do que a trajetória das unidades empresariais iniciadas em território europeu no 

século XIII, e, em certa medida, diferente de muitas outras organizações. Ela remete à história 

conjunta da formação, integração, expansão e concentração de unidades empresariais muito 
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diversas, como também as pequenas manufaturas localizadas nos centros comerciais ou 

espaços rurais europeus. A importância deste estudo implica em discutir a grande empresa 

capitalista não apenas afirmando que consiste na combinação e recombinação de ingredientes 

de competitividade destinados à produção e circulação e de seus traços financeiros, mas ao 

produto de múltiplos, internos e externos. Isto a permitiu protagonizar muitos resultados, 

desde a construção de sua imagem industrial, varejista, até a constituição das unidades que 

formam um sistema financeiro complexo. Estes a princípio seriam apenas alguns de seus 

primeiros efeitos em si mesmo; a produção de imagens de empresas modernas, e que para 

muitos estudiosos em economia consiste nos estágios alcançados e por vezes necessários à 

realização do processo de desenvolvimento econômico via e para o mercado. É, assim, uma 

discussão da própria história de elementos que compõem o sistema de acumulação capitalista 

irredutível à história de uma classe ou de grupos sociais. A grande empresa moderna é um 

efeito e síntese de um momento particular da economia europeia, em que é também a 

protagonista do que Giovanni Arrighi (2001) denominou de “altas finanças”. Seus efeitos 

atingiram outras esferas econômicas, sejam elas a produtiva ou de distribuição, e não sozinha 

a grande empresa contribuiu para os fundamentos econômicos e políticos que originariam 

outras de suas imagens em territórios de capitalismo tardio.   

Com estas considerações não se apregoa que a história da grande empresa revela uma 

organização completa, expressão máxima da livre iniciativa liberal, que tanto caracterizou 

períodos decisivos da Europa, como foi entre 1848 a 1875, denominado não sem razão por 

Eric Hobsbawn de a Era do Capital, e que influenciou o pensamento sociológico 

funcionalista nascente neste mesmo século, ao ponto de Durkheim pensar sobre o progresso e 

a ordem social também a partir das funções da empresa industrial na França desta época. É 

um momento que ainda nos conduz a reduzir a história da empresa à moral econômica 

burguesa europeia. A história da empresa não é, necessariamente, a história da burguesia, mas 

revela um lócus de poder e acumulação de capital complexo e contraditório 

Assim, são muitas as virtudes ao contar a história da empresa capitalista em seu 

território. Seus momentos de transição e hegemonia nos permitem identificar as 

características que marcaram seu processo de constituição enquanto empresas modernas. 

Permitem-nos identificar, ainda, os traços de suas primeiras imagens, e questionar em que 

medida a unidade empresarial industrial, grandes grupos de varejo ou mesmo as unidades que 

representam o sistema financeiro contemporâneo, ainda representam a síntese atual das 

semelhantes empresarias do seu passado. Na busca de sua possível imagem contemporânea, a 

grande empresa capitalista neste trabalho é representada pelo grupo econômico, não como 
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uma síntese ou expressão clara de um estágio alcançado pela “antiga empresa europeia”. 

Apenas em certa medida ela pode reduzir-se à grande corporação comercial, industrial ou às 

grandes redes que dão forma ao sistema financeiro e ao varejo, e decisivas na mundialização 

da economia. Esses tipos de empresas compreendidas aqui consistem em uma das muitas 

imagens assumidas pelo processo de acumulação de capital e de sua formalização. É uma 

organização complexa e capitalista destinada tanto a acumular capital quanto a representar um 

centro de exercício de poder. Sua origem está associada aos fatores da própria conjuntura 

econômica europeia, e também de fora dela, e historicamente aos tipos específicos de 

unidades comerciais, seus processos de transição e hegemonia empresarial.  

No Brasil, os estudos sobre os grupos econômicos são escassos, os poucos existentes 

estão na economia e administração, e preocupados em compreender as relações de 

dependência e determinação entre fatores microeconômicos na sua composição 

intraorganizacional. A formação de preços, rede de empresas, práticas de monopólios, fusões 

e expansão são algumas das outras temáticas estudadas nestas fronteiras. No campo da 

sociologia, os estudos sobre os grupos econômicos ainda são mais limitados, ou sequer 

existem trabalhos que expliquem sua origem. Os poucos abordam conceitualmente como 

organizações ou simplesmente firma, algo que não é necessariamente rejeitado aqui. Muitos 

desses trabalhos refazem os caminhos da economia neoclássica e explicam estas empresas em 

seus fatores apenas internos ou valendo-se de uma trajetória histórica etapista, em que os 

motivos do surgimento, expansão e declino destas organizações decorrem somente do 

movimento dos mercados.  

 Entre os poucos estudos na sociologia contemporânea sobre os grupos econômicos, 

alguns vem revelando abordagens alternativas, e, nesta seara, destaca-se a sociologia das 

empresas enquanto abordagem relativamente nova sobre os estudos empresariais. Esta 

perspectiva busca associar, dentre outros objetivos, fatores extraeconômicos à análise 

empresarial, especialmente para compreender os motivos que subjazem as regras de 

propriedade e suas contribuições na formação de mercados. Outra preocupação é com a 

explicação das fases da formação e consolidação empresarial, sua relação com o Estado e as 

possíveis consequências para o mundo social, além das inovações tecnológicas e seus 

impactos dentro e fora da empresa. Ainda no Brasil, nesta linha de estudos, é significativa a 

perspectiva de uma sociologia da empresa de orientação francesa e relativamente crítica, 

resultado de uma operação de conceitos como embeddedness discutidos em Karl Polanyi, e de 

outros da sociologia econômica, nomeadamente o de mercado e ação social de bases 

weberianas.  
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Nomes como Ana Maria Kirschner, Ricardo Abramovay e outros sociólogos vêm 

ganhando destaque por debruçarem-se no estudo das empresas, nos motivos da formação dos 

mercados, surgimento, expansão e crise das organizações. Apesar da importância dada pela 

sociologia da empresa a estas temáticas, o seu alvo ainda não é propriamente um estudo sobre 

a grande empresa ou grupos econômicos. Para este tema, carecem análises conceituais de 

ordem relacional que agreguem fatores empíricos e históricos sobre estes tipos de empresa e 

que, ao mesmo tempo, contemplem especificidades da história econômica regional ou local.  

 No Brasil, a temática dos grupos econômicos foi relativamente discutida durante os 

anos 1990. Isto em função do contexto de abertura econômica e crescente quantidade de 

empresas multinacionais
2
 que criam suas filiais em solo brasileiro, e também como uma 

crítica à orientação de parte das políticas econômicas que se seguiram a partir de então em 

benefício à financeirização da economia. Alguns estudos como os de Gonçalves (1990), 

Comin et al (1994), Alcorta (1992), Portugal Jr (1994) e Diniz (2000), durante e sobre o 

período, apontam os aspectos financeiros dos grupos econômicos e do empresariado, sua 

definição conceitual, sua relação com o estado e o acúmulo de capital.  

 Nesses estudos não há uma explicação sobre o perfil de alguns grupos econômicos 

nacionais, ou a compreensão de como ocorre seu processo de constituição e modernização e 

que estratégias combinam frente a determinadas conjunturas. Outros estudos, sobretudo de 

instituição e centros de pesquisa como o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, e 

o Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional de Minas Gerais – CEDEPLAR, dão 

ênfase à dinâmica que alguns grupos econômicos estabeleceram em seu processo de 

internacionalização da produção nos anos 1990, para fora do Brasil e América Latina, e 

estudos restritos ao setor da construção civil, serviços e têxtil.  

 Os estudos sobre a temática dos grupos econômicos concentram-se, também, no 

espaço nacional, especialmente na verificação da diversidade desse tipo de empresa de origem 

estrangeira, que constituíram filiais em solo brasileiro a partir do mesmo período. Os 

objetivos são diversos, e envolvem desde os questionamentos sobre quais os fatores internos e 

externos que possibilitam processos como a desconcentração e descentralização produtiva 

territorial, compra e venda de empresas nacionais ao crescimento de setores como o de 

                                                           

2
 A conceituação de multinacional aplicada a este trabalho encontra-se em Chesnais (1999). Especificamente 

quando considera a multinacional “uma empresa (ou um grupo), em geral de grande porte, que, a partir de uma 

base nacional, implantou no exterior várias filiais em vários países, seguindo uma estratégia e uma organização 

concebida em escala mundial” (MICHALET apud CHESNAIS, 1996, p. 73). 
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serviços, mudanças nas condições de trabalho, volumes de empregos gerados por setor, 

impactos na região e metrópole.  

 Mesmo com um número bastante restrito de estudos sobre os grupos econômicos, 

algumas pesquisas sobre o mundo empresarial ou propriamente a unidade empresarial, 

crescem a passos largos no Brasil e na América Latina. As pesquisas estão concentradas 

também em áreas como a administração, economia, psicologia e outras. Com interesses bem 

específicos, estes estudos envolvem tema como os efeitos dos processos de Tecnologias da 

Informação (TI) em pequenas e médias empresas, recursos humanos, formação de preços e 

responsabilidade social e ambiental e outros. O problema destes estudos é sua forte tendência 

em reafirmar algumas das concepções da economia neoclássica acerca das empresas, 

especialmente as premissas de autonomia destas organizações frente aos Estados, e de 

poderem criar mercados equilibrados, mesmo concorrenciais.  

 Porém, outros trabalhos vêm se dirigindo para temáticas muito próximas àquela 

desenvolvida nesta tese. Estudos realizados por Eric Lethbridge (1997) sobre as empresas 

familiares no mundo permitem pensar em que medida estas organizações ainda são 

importantes, sobretudo quando são grupos econômicos.  Em “Reflexões sobre concepções de 

família e empresas familiares”, Hilka Vier Machado (2006) segue a mesma temática. 

Entretanto, estas abordagens não são propriamente sociológicas, mas possuem a virtude de 

chamarem atenção para as combinações estratégicas e como traços familiares particulares 

presentes nestas grandes empresas permanecem durante o processo de modernização. 

 Como já mencionamos, este trabalho discute o tema dos grupos econômicos, mas seu 

enfoque foge de certo determinismo economicista e estruturalista, e compreende como essas 

grandes empresam formam-se e expandem-se em função da combinação de fatores num 

transcurso de tempo. O objetivo é discutir o tema inicialmente buscando compreender o que 

podemos definir conceitualmente enquanto grupo econômico, especialmente numa abordagem 

sociológica inserida numa trajetória histórica.  

Encontrada uma definição conceitual, é possível verificar sua expressão concreta – um 

grupo econômico –, resultado de processos conjunturais e combinação de estratégias 

empresariais. A esta expressão concreta e conceitual é possível pensar a sua trajetória 

histórica à luz do que permanece e do que muda. Isto implica dizer que o transcurso histórico 

de um grupo econômico remete-se às combinações de estratégias frente às conjunturas que 

podem apenas parcialmente redefinir as condições de propriedade e controle corporativo, 

especialmente em se tratando de um grupo econômico de propriedade e controle familiar. Em 

termos gerais, isso revela em que medidas lógicas particulares do poder, como a gestão 
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familiar, permanecem e se associam a lógicas mais gerais da acumulação de capital. As 

condições redefinidas do controle e da propriedade estão relacionadas à relação que os grupos 

econômicos travam, historicamente, com o modo de regulação e entre seus pares. Estas 

condições podem permanecer inalteradas ou sofrerem apenas mudanças pontuais, e em alguns 

momentos serem benéficas na elaboração de novas estratégias comerciais que se ajustam, por 

exemplos, às mudanças nos mercados ou às políticas de incentivo produtivo. O recurso à 

reconstrução da trajetória histórica permite revelar, assim, esses traços, indissociáveis das 

estratégias de expansão dessas grandes empresas.  

Assim, uma das teses fundamentais deste trabalho é a ideia de que empresas modernas 

no capitalismo, e particularmente em capitalismos periféricos, como grupos econômicos, 

passam por significativas mudanças em sua estrutura produtiva e comercial, mas podem 

preservar condições de propriedade e controle familiar que lembram as formas originarias da 

unidade mercantil e da corporação de origem europeia e norte americana.   

 Como forma de compreensão empírica desse processo, o trabalho explica estas 

condições pela trajetória histórica do grupo econômico Guararapes Confecções S.A, 

considerado uma expressão institucional de um grupo econômico nacional, constituído e 

oriundo de uma conjuntura de subdesenvolvimento econômico, e resultado, dentre diversos 

fatores, da combinação histórica de estratégias empresariais e dos efeitos da conjuntura 

econômica nacional em períodos distintos. Este trabalho considera possível compreender que 

o grupo econômico em questão é controlado acionariamente por integrantes familiares, o que 

não invalida parte significativa de sua lógica de desenvolvimento histórico ser orientada pela 

combinação de estratégias, desde aquisições empresariais, novos produtos e integração 

econômica, e destes com fatores conjunturais macroeconômicos. Consideramos que parte 

significativa dos fatores que permitiram a formação e expansão desta empresa encontra-se nas 

combinações entre estratégias empresariais, que se ajustaram às políticas públicas de 

incentivo empresarial. Consideramos, ainda, que a atividade empresarial em foco passou por 

um processo de modernização causado pela necessidade de ajustes em sua estrutura 

econômica, sobretudo nos momentos de crise e, especificamente, ajustes entre os canais de 

distribuição e suprimento. As condições de controle e propriedade familiar tornam-se, em 

parte, inalteráveis durante e após seu processo de modernização, e que seus novos 

investimentos são o resultado dessa configuração parcial na gestão familiar. 

Estes traços poderão ser compreendidos por meio da reconstrução de sua trajetória 

histórica; o traço mercantil de seu capital expresso na mobilidade do grupo, nos investimentos 

que realiza fortemente na atividade comercial de varejo. Isto não implica afirmar que eles 
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persistam em qualquer grupo econômico, especialmente os de base familiar. Os grupos 

econômicos são organizações diferentes entre si, tanto em virtude do volume de seu capital, 

natureza de suas atividades, a condição de progresso técnico em que opera e o contexto 

econômico em que se originara. Qualquer comparação rápida se deparará com questões sobre 

qual a origem do capital e em que condições históricas se constituíram as atuais condições de 

propriedade e controle.  

 Constatamos que a dinâmica de formação e expansão do grupo econômico Guararapes 

Confecções S.A obedece, muitas vezes, aos efeitos dos mecanismos de regulação do Estado, 

diferenciadas por governo, mas também pela combinação de estratégias empresariais 

ajustadas a esses efeitos. Isto nos permite questionar em que medida grupos econômicos como 

o Guararapes Confecções S.A possui enquanto lógicas de funcionamento e empresariamento, 

traços que lembram o capital mercantil, seja sua relação com o Estado e como estas relações 

lhes permite expandir e colocar-se como uma moderna empresa capitalista de base familiar.  

 Não encontramos na literatura estudos sobre a origem de grupos econômicos como a 

Guararapes Confecções, especialmente resgatando sua origem e os processos de mudança, em 

particular no Rio Grande do Norte. Na maioria dos casos, os estudos sobre as empresas que 

nascem neste estado referem-se às empresas individuais, propriamente a firma, sejam elas de 

varejo, serviços e indústrias, mas que não se constituíram enquanto grupo econômico. Os 

estudos que mais se aproximam são as abordagens industriais, restritos à economia, com forte 

caráter descritivo e que tomam como proposta analítica uma perspectiva diferente desta 

apresentada aqui. Os trabalhos de administração ou as descrições de dados sobre os 

estabelecimentos comerciais do estado, suas receitas, estratégias de vendas, faturamento, 

consumo, geração de emprego e outros também persistem. A relevância deste estudo 

encontra-se na contribuição para o preenchimento dessa lacuna que, na maioria dos casos, as 

análises feitas por estas ciências e atividades não alcançam ou desconsideram os grupos 

econômicos de origem local e como eles ganharam representatividade nacional.  

 Podemos considerar, ainda, que a escolha do referencial teórico adotado para a 

compreensão da temática dos grupos econômicos e da Guararapes Confecções S.A 

acompanha os estudos econômicos e aqueles onde esta abordagem está imbricada à história e 

aos fatores extraeconômicos. Os trabalhos de Mark Granovetter, nos anos 1980, deram início 

à Nova Sociologia Econômica (NSE) e contribuíram para o entendimento do que é grupo 

econômico para além da discussão propriamente econômica, sem considerar, todavia, o poder 

explicativo desta primeira. Nesta perspectiva, grupo econômico é: 
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(...) o conjunto de empresas que, ainda que juridicamente independentes entre si, 

estão interligadas, seja por relações contratuais, seja pelo capital, e cuja propriedade 

(de ativos específicos e, principalmente, do capital) pertence a indivíduos ou 

instituições, que exercem o controle efetivo sobre este conjunto de empresas 

(GONÇALVES, 1991, p. 494). 

  

 A definição oferecida por Gonçalves (1990), e muito difundida nos anos 1990, 

representa aquilo que poderíamos afirmar enquanto congruência econômica e jurídica sobre a 

definição de grupos econômicos. É uma perspectiva que possui uma ampla relação com as 

abordagens para dentro do grupo e desenvolvidas pela NSE, por reconhece esses tipos 

empresariais não apenas enquanto organizações capitalistas, mas instituições de reprodução 

de poder e acumulação de capital. E nesse sentido, que ao discutir a trajetória histórica do 

grupo econômico em questão, como se deram suas estratégias e como elas se relacionam entre 

si e com políticas macroeconômicas, permite observar em que medida à acumulação de 

capital e a lógica do poder estão próximas. Assim, este trabalho considera o grupo econômico 

enquanto “[...] um lócus de acumulação de capital e um lócus de poder” (GONÇALVES, 

1991, p. 494). 

 A pesquisa considera, por outro lado, que o grupo econômico é também um resultado 

particular do desenvolvimento capitalista contemporâneo, de forte interpenetração patrimonial 

entre as grandes burguesias industriais e financeiras das principais economias capitalistas e 

que se expressam, em certa medida, em economias de capitalismo periférico. Representam, 

por outro lado, uma organização que se encontra no cume de uma estrutura produtiva 

concentradora de amplos volumes de capital e poder. Expressam relações de força em torno 

das quais às relações sociais entre indivíduos, famílias, classes são, em parte, determinadas e, 

por vezes, constatadas por configurar redes de cooperação entre empresa, campos de conflito 

e da conformação de hierarquias fundadas em interesses associados às condições de controle 

familiar. 

 Mark Granovetter (1994) nos oferece uma definição que parece agregar a perspectiva 

da economia e abrir a discussão para questões de ordem subjetiva e relacional, especialmente 

da ideia da conformação de cooperação entre instância de poder, entre unidades mercantis dos 

grupos e como ela foi construída historicamente. Nessa perspectiva, o grupo econômico é um 

conjunto de unidades mercantis unificadas por regras formais da economia, mas também por 

mecanismo da informalidade da vida econômica de diversas ordens, como relações de 

parentesco, valores morais, status etc. Podem resultar, também, de alianças estratégicas de 

curto prazo entre empresas, e serem a expressão de um grupo de firmas legalmente 

consolidadas em uma única. “Um elemento distintivo dos Grupos econômicos é a existência 
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de solidariedade social e estrutura social entre as firmas componentes que se estabelece a 

partir de fatores como parentesco, etnicidade, partido político, religião e região” 

(GRANOVETTER, 1994, p. 462-463). 

 Este trabalho contribui para a retomada de muitas dessas questões, especialmente 

numa proposta que reconhece na trajetória histórica de uma grande empresa nacional, como a 

Guararapes Confecções S.A, um objeto para essa discussão.    

   

 

 

1.3 QUADRO DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE DOS GRUPOS ECONÔMICOS E 

HIPÓTESES DO TRABALHO 

 

 

As considerações precedentes nos permitem formar, esquematicamente, algumas 

outras observações complementares à compreensão que será atribuída ao grupo econômico 

em estudo.  

Inicialmente, o estudo do grupo econômico Guararapes Confecções S.A é parte do 

trabalho, e auxilia o entendimento à temática mais geral acerca dos grupos econômicos. O 

estudo de sua trajetória histórica está inserido num contexto econômico nacional, e 

possibilita entender que estratégias empresariais foram combinadas, ajustadas às 

necessidades conjunturais e, em medida, relaciona-se com as condições de controle e 

propriedade familiar.  

Os períodos históricos são fundamentais, e nesse sentido obedece inicialmente ao 

momento histórico pós-segunda grande guerra, especificamente os anos 1950, período 

originário do grupo econômico estudado e que se estende até final de 1970 caracterizando, 

assim, um primeiro momento. As informações acerca da empresa foram obtidas em fontes 

oficiais, tais como parte da documentação pública e gerada pela empresa, disponíveis em 

canais de divulgação nacional, como jornais, revistas, meios eletrônicos e virtuais.  

O segundo momento refere-se ao final da década de 1970 e toda a década de 1980, 

período de especificidades da expansão da indústria nacional brasileira em regiões como o 

nordeste brasileiro, e em função da crise que atinge o Brasil nos anos de 1980. Este 

procedimento permite articular fatos aparentemente isolados e específicos que marcaram a 

trajetória do grupo econômico em estudo. O final da década de 1970 é particular em função 

da continuidade da implantação da indústria no Brasil, do surgimento dos primeiros grandes 
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grupos econômicos nacionais. Um período importante, como afirma Guimarães Neto (1997) 

por ocorrer  

 

(...) a oligopolização da economia brasileira em praticamente todos os segmentos 

produtivos, os excedentes econômicos, antes concentrados na região-industrial do 

país, passam a abrir novas frentes de investimentos na periferia. Tais fontes foram 

criadas e se tornaram atraentes em regiões como o Nordeste, graças aos 

investimentos governamentais ou à intervenção do setor produtivo estatal, ou, 

ainda, graças os estímulos fiscais e financeiros que passaram a ser oferecidos aos 

empreendimentos privados que se instalassem na região (p. 39). 

 

 O terceiro momento corresponde à década de 1990, período particularmente 

importante para a discussão do grupo econômico Guararapes Confecções S.A, de sua crise e 

processo de modernização. É a partir deste período que se verifica significativas mudanças na 

estrutura produtiva por meio da combinação de estratégias empresariais e uma parcial 

mudança na gestão familiar, o que não implica na perda de traços originais. Assim, 

organizamos esta análise na segunda parte do trabalho revelando, no quarto capítulo, com 

história dos empresários no Rio Grande do Norte, a dinâmica varejista e os fatores que 

permitiram o surgimento da empresa local que originaria o grupo econômico Guararapes 

Confecções S.A. Ainda explicitaremos os demais fatores empresariais e surgidos da 

conjuntura dos incentivos industriais e que permitiram a formação do grupo econômico no 

final dos anos 70. E, por último, o início nesta referida década do processo de expansão 

varejista, especificamente com a constituição das novas empresas. No quinto capítulo desta 

mesma parte, discute-se as estratégias e fatores conjunturais que permitiram a transição da 

empresa para o varejo moderno, intensificando, assim, sua expansão no ramo varejista. O 

destaque aqui é para as estratégias empresariais desde a criação de novas empresas, como 

também o processo inovador de constituição das marcas próprias. 

No sexto capítulo é discutido o grupo econômico Guararapes Confecções S.A e os 

ingredientes de competitividade que o marcaram, sobretudo aqueles que permitiram sua 

modernização e expansão diversificada com novas empresas. E no último capítulo desta parte 

é destaca a empresa na atualidade, suas novas empresas e como elas se traduzem em novas 

estratégias competitivas. 
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CAPÍTULO I 

 

 

2 GRUPO ECONÔMICO E ACUMULAÇÃO DE CAPITAL 

 

 

2.1 PERCURSO TEÓRICO SOBRE GRUPOS ECONÔMICOS  

 

 

As considerações que seguem indicam que o tipo empresarial grupo econômico 

encontra sua forma institucional moderna com o advento do capitalismo de corporações, 

representada pela poderosa sociedade anônima. Isso implica informar que alguns de seus 

traços já se apresentavam nas sociedades comerciais do século XVI, como os familiares e a 

estratégia da cooperação. As mesmas considerações indicam também que o processo de 

constituição desta grande empresa está associado às transições de hegemonia empresarial que 

caracterizam sistema de empresas, ao se transitar da Europa até América do Norte, oferecendo 

um novo traço ao capitalismo após o fim do sec. XIX. Elas ainda marcam a constituição mais 

acirrada e complexa de um sistema interconcorrencial entre tipos empresariais e tipos de 

estado, iniciados com as velhas companhias de comércio e navegação e em meio ao advento 

do Estado liberal. A rigor, esta interpretação contribui para o entendimento do processo de 

mundialização da economia, mesmo parecendo, em muitos momentos, uma interpretação 

positivista da empresa e de seu processo evolucionista. Porém, não se pode creditar que o 

conjunto das alterações que as afetaram resulte do aprimoramento apenas de seus elementos 

particulares – como o progresso técnico – e estejam reduzidos à lógica econômica e 

administrativa empresarial. As estratégias de gestão, financeira e de multinacionalidade 

explicam este complexo objeto. Em contexto de subdesenvolvimento econômico, o rebate 

dessas estratégias indica, ainda, sua associação a outros fatores que permitem, até certo ponto, 

um distanciamento dos tipos históricos que fundamentam os grupos econômicos daqueles que 

nasceram em meio a um contexto de capitalismo diferente. 

 Neste capítulo faremos uma discussão conceitual acerca dos fatores encontrados no 

cerne da constituição da empresa moderna e os seus efeitos. Isto complementará as 

considerações históricas posteriores e permitirá uma imagem empresarial mais próxima 

daquela descrita até o pós-guerra. Tomamos como premissa a necessidade de uma discussão 
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heterodoxa acerca da empresa moderna, mesmo que a recorrência a alguns autores pareça, a 

primeira vista, desconectada em suas contribuições sobre o tema.  

 

 

2.2 MUNDIALIZAÇÃO DO CAPITAL, ACUMULAÇÃO DE CAPITAL E O TAMANHO 

DA EMPRESA 

 

 

O processo de mundialização do capital já foi amplamente discutido por muitos 

autores. Está associado diretamente à dinâmica empresarial surgida com o fim da Segunda 

Grande Guerra. Esse processo é intensificado com a grande corporação norte-americana que 

pressionou boa parte dos mercados nacionais a se colocarem como “estruturas econômicas 

abertas” e a comporem, a partir de então, uma econômica mais dinâmica e supostamente sem 

fronteiras. Operou-se, com isso, uma repartição específica do conjunto das forças produtivas e 

um desenvolvimento intensivo do capitalismo em escala mundial
3
.  

Muitas das mudanças na gestão e na financeirização das grandes empresas 

possibilitaram complementar este processo, criando em escala internacional e nacional uma 

acirrada concorrência interempresarial. As tendências à repartição das forças produtivas 

geradas pela grande empresa, em escala nacional, produziram efeitos como o da satelização 

das pequenas e médias unidades empresariais e especializações territoriais, ao ponto de em 

alguns países europeus não mais se fazer referência ao poder da empresa, mas ao poder das 

empresas em rede.  

A grande empresa foi a protagonista de uma divisão do trabalho em duas escalas 

distintas e complementares. Uma internacional, baseada no deslocamento territorial e 

produção horizontalizada e, grande medida, afetando empresas têxteis e de varejo e seus 

processos produtivos e de comercialização. E outra nacional, onde contribuiu para a 

distribuição regional e hierárquica da produção e integração de seu mercado nacional. 

Economias nacionais desconectadas da economia mundial conduzem a instituições 

econômicas dispersas e, em certa medida, agrava os seus desequilíbrios econômicos regionais, 

                                                           

3
 A intensificação da repartição das forças produtivas em escala mundial passou a ter uma conotação 

complementar, especialmente após a década de 1990, quando a ideia de globalização irá se expandir associada à 

ideia de um capitalismo e de ações empresariais distintas dos vinte últimos anos que antecederam a esta década. 

Emerge uma discussão de uma conformação econômica cada vez mais financeirizada e de uma economia 

representada por arquipélagos econômicos, cidades globais e de uma sociedade em rede. 
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mas também por dinâmicas econômicas muitas vezes desprendidas de políticas nacionais de 

desenvolvimento e circunscritas a um sentido meramente complementar, dado as suas 

atividades produtivas, sejam elas aos demais territórios ou ao todo de sua economia nacional. 

Muitos dos motivos do atraso econômico e social e do surgimento tardio de atividades 

empresariais em regiões inteiras devem-se a esta condição. Os efeitos desta falta de integração 

em escala nacional podem revelar-se em novas conformações regionais hierárquicas, pobres e 

outras centralizadoras de ampla concentração produtiva ou financeiras, e muitas vezes 

diferenciadas pelos tipos empresariais especializados, sediados no campo e na cidade.  

Uma economia conectada nacional e internacionalmente proporciona que diferentes 

forças produtivas conduzem a inúmeras atividades e permitem que se explique o surgimento 

de tipos empresariais novos, especializados e a eliminação de outros. Em ambas as escalas, 

esta conexão, como afirma Bukharin (1986, p. 20), “(...) alarga assim, a divisão internacional 

do trabalho sobre uma base social”. 

A grande empresa é uma organização, sendo, desta maneira, um elemento da 

interdependência do sistema mundial e nacional das trocas. O que existe é um processo de 

intercâmbio contínuo e conflituoso, de conformação em rede entre grandes e pequenas 

empresas dispersas territorialmente. Por outro lado, como ainda afirma Bukharin (1986), esta 

divisão do trabalho nessas escalas implica num mercado de preços. Esta expressão monetária 

do dinheiro, compreendida como a expressão das relações de troca de uma mercadoria por 

outra, pode aglutinar interesses diversos entre indivíduos ou empresas concorrentes e 

assegurar uma coerência à economia nas escalas nacionais e internacionais. Isto implica um 

ambiente empresarial de concorrência imperfeita; a existência de uma considerável 

quantidade de consumidores, informações geralmente compartilhadas e números 

significativos de produtores e mercadorias, configurando, assim, a situação contrária a de 

monopólio. Nesse sentido, este que parece ser para muitos economistas o elemento definidor 

do futuro e poder da grande empresa moderna não é determinado, necessariamente, pelos 

custos produtivos avaliados por estas organizações. Inúmeras particularidades, além da 

produtiva – como o comportamento do consumidor – nacionais e locais, tendem a influenciar 

em sua composição e a criarem um mercado de preços diferenciados sob condições 

oligopólicas, entre as pequenas, grandes empresas e entre estados. A sua expressão mais 

complexa é o ritmo assumido pela circulação mercantil e a metamorfose adquirida pelo 

capital-dinheiro organizado por sistemas como o intrabancos, que atingiu a Europa depois da 

Segunda Grande Guerra. A imposição de um padrão monetário internacional como fora o 

ouro e o dólar possibilitou, até certo ponto, fragilizar os mecanismos de regulação dos bancos 
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centrais nacionais, conectar grandes empresas e economias nacionais, ao ponto de integrá-las 

aos variados circuitos do capital, organizados, dentre outros fatores, pelos grupos econômicos.  

Mas, a economia mundial não pode ser compreendida reduzida a este protagonismo 

meramente mercantil da empresa e da expressão monetária da mercadoria. Ela representa o 

resultado das relações interempresariais protagonizadas por grandes empresas e com recursos 

mais complexos que apenas o cálculo econômico, o que revela “(...) um sistema de relações 

de produção e de relações correspondentes de troca, que abarcam o mundo em sua totalidade” 

(BUKHARIN, p. 24). Ela também não se fundamenta somente em função das relações entre 

organizações econômicas de grandes dimensões, como são os grupos econômicos. Estas 

relações também traduzem em escalas territoriais diferenciadas, uma economia social 

composta por empresas individuais conectadas pela troca, conectadas por “(...) um sistema 

inorgânico de empresas, sem direção coletiva racional, em que as leis econômicas são leis 

anárquicas do mercado e da produção que lhe está submetida” (BUKHARIN, p. 26). E se a 

economia mundial é, ao mesmo tempo, um fenômeno da interconexão entre pequenas e 

grandes unidades empresariais e submetidas às “leis anárquicas”, por outro lado, esta 

condição impulsiona redes empresariais bem mais complexas e distintas daquelas surgidas no 

sec. XIX, flexíveis e de produção horizontalizada. Esta condição proporcionada pela 

economia mundial impulsionou estas redes de empresa a uma acirrada interconcorrência 

empresarial, em que, cada vez mais, o progresso técnico tornou-se uma expressão concreta do 

avanço dessas forças produtivas e um elemento diferenciador entre elas. A combinação dessa 

estratégia ao preço tornou-se, em escalas nacionais e internacionais, elementos explicativos de 

novos protagonismos empresariais, tanto para as empresas de ganhos em escala que nasceram 

em um contexto de desenvolvimento de maior maturidade das forças produtivas em geral, 

quanto àquelas de natureza fordista e periférica, em que seu desenvolvimento foi marcado por 

políticas regulacionistas ou de incentivo empresarial.   

O progresso técnico, como elemento explicativo da dinâmica da grande empresa se 

tornou, assim, um elemento clássico e fundamental para a explicação de sua desenvoltura, 

assim como do processo de desenvolvimento de economias nacionais. Este fator coloca a 

empresa como instituição de ampla capacidade revolucionária, diversificadora de suas 

mercadorias, da composição orgânica do capital e da diminuição da taxa média de lucro. 

Nesse sentido, ele pode representar um fator de modernização da organização empresarial e a 

transição de uma condição de empresa satélite para empresa líder. Mas, pode comprometer o 

ritmo produtivo – com superproduções, ociosidade da capacidade instalada, dependência 
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creditícia do estado ou de grupos de financiadores – e fazer do otimismo no futuro 

empresarial uma aposta sem vencedores. 

A importância desse fator como elemento explicativo do protagonismo empresarial 

não é reduzido aos estudos recentes ou à conjuntara econômica mundial intensificada com a 

pós-segunda Grande Guerra. Jonh Hobson (1985) revelou que a explicação para a empresa 

capitalista moderna e a dinâmica que assume no final do sec. XIX resultaram da estratégia de 

introdução de progresso técnico. Estas explicações indicam que um dos efeitos gerais e 

significativos do progresso técnico para as empresas é a capacidade de integrar setores, 

concentrar e centralizar capital, além de “(...) todo processo de centralização e concentração 

tende a transformar o conjunto da economia nacional em uma única empresa combinada, por 

meios de um vínculo de organização que entrelaça a totalidade dos ramos da produção” 

(BUKHARIN, 1986, p. 64). 

 O processo de concentração e centralização do capital são também efeitos do 

progresso técnico, especialmente da “integração” entre empresas. O processo de concentração 

inicial do capital ocorre sob um arranjo econômico e jurídico da empresa individual, e 

combinada ao processo de centralização dá forma à sociedade anônima e do grupo 

econômico. Em termos econômicos, os grupos econômicos também resultam da concentração 

e centralização do capital, e as suas expressões nacionais podem originar-se do deslocamento 

e concentração territorial de unidades como estratégia de dominar mercados e reinvestir partes 

do capital em geral. O grande grupo econômico nacional pode representar parte integrante do 

movimento institucional de grandes empresas nacionais e internacionais, expressando, assim, 

uma grande empresa moderna combinada. Seu processo de concentração e centralização pode 

se expressar, também, por seus movimentos aquisitivos contínuos de empresas 

complementares ou fundamentais ao seu ramo de atividade. Grandes empresas industriais do 

setor têxtil podem incorporar, ao seu controle e comando, diversas outras pequenas unidades, 

empresas, financeiras, varejistas, imobiliárias, integrando velozmente processos complexos 

como produção e distribuição, e, em alguns casos, desenvolvendo ramificações financeiras 

específicas que as possibilitem distribuir de serviços de crédito a seu consumidores com 

relativa autonomia. 

 A circulação cada vez mais acelerada das mercadorias e informações no mundo 

tornou-se mais dependentes dessas estratégias empresariais, tanto em progresso técnico como 

de outros efeitos gerados pela concentração e centralização do capital. Mas, elas não ocorrem 

somente num contexto de trocas internacionais. Estão também associadas a um deslocamento 

da força de trabalho em territórios de forte exclusão do trabalho, do crescimento e surgimento 
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de novas atividades, e na própria composição orgânica do capital em escala intraempresarial. 

O ritmo das exportações ou importações de capital, tanto sob a forma de Investimento Direito 

Externos (IDE), quanto por meio de processos de participação acionária ou contratos – que 

em alguns casos permitem a transferência de saber tecnológico, autorização do uso de 

patentes – permitem que muitos desses processos avancem e forcem traços de modernização 

às grandes empresas. Processos como o financiamento de grandes empresas para a 

modernização de suas forças produtivas é revelador disto.  

 A rigor, algumas dessas questões e que apenas supostamente em momentos recentes 

passaram a envolver o processo de mundialização da economia, já se apresentavam na 

clássica discussão feita por Hobson (1985) ao se referir ao tamanho da empresa. Uma de suas 

questões centrais é compreender em que medida e que fatores permitem, no capitalismo, a 

tendência ao surgimento de grandes empresas. Este questionamento não se reduz a obra de 

Hobson, ele perpassa desde esta perspectiva liberal e reformista a outras de críticas e radicais, 

com as apresentadas por Lenin, Luxemburgo, Bukharin e, mais recentemente, Harvey, com o 

seu conceito de acumulação por espoliação. 

 Na perspectiva de Hobson (1985), a grande empresa moderna capitalista 

tendencialmente é conduzida a criar processos como o de substituição do trabalho humano por 

capital, um dos efeitos da maquinaria, como também já evidenciado por Marx. Este efeito é 

traduzido no trabalho e como alternativa frente à concorrência intercapitalista, que, além deste 

meio, encontra nas fusões e integrações empresariais uma estratégia complementar. Estas 

estratégias – redefinição da composição orgânica do capital e as fusões e integrações 

empresariais – caracterizam o tamanho da empresa.  

A análise de Jonh A. Hobson trata, particularmente, da grande corporação norte- 

americana, e aponta um crescimento do tamanho médio das empresas, tanto em capital quanto 

em número de trabalhadores. Este crescimento é acompanhado de uma desproporcionalidade 

entre estes dois fatores. O volume de capital desprendido pela grande corporação é 

aceleradamente contrário ao número de trabalhadores. Nesse sentido, ocorre um crescimento 

acelerado do número de empresas de segmentos tradicionais, como a têxtil, alimentar, ferro, 

aço e metal, couro, papel, na medida desproporcional ao trabalho vivo nestes segmentos. Este 

cenário expressa a falência dos pequenos ofícios, como indicou Bukharin, em uma tendência 

contrária ao capitalismo concentrador e centralizador. Nos ramos têxteis em territórios norte-

americanos essa parece ser uma tendência que se expandirá para fora deste território, 

parecendo indicar fator favorável à substituição das pequenas oficinas pelas unidades fabris, 

num verdadeiro e veloz desenvolvimento das corporações em substituição da planta isolada.  
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2.3 A FINANCEIRIZAÇÃO DOS GRUPOS ECONÔMICOS 

 

 

Quando pensamos os grupos econômicos e buscamos compreender sua conceituação 

para além de sua participação no processo de mundialização da economia, percebemos que há 

uma lógica financeira bastante complexa. Segundo Portugal Jr. (1994), estas grandes 

empresas podem ser compreendidos como sendo a expressão institucional e organizacional do 

capital financeiro, em virtude de todas as estratégias empresariais dirigirem-se para a 

exposição do capital. Esta função desenvolvida pelos grupos econômicos envolve decisões 

que organizam a movimentação dos recursos financeiros dos grupos e que podem ser 

divididas em atividades de formulação de estratégia e atividades de implementação. 

Segundo ainda o mesmo autor, a gestão financeira pode ou não ser centralizada e sua 

estratégia estar voltada a administrar o conjunto de fundos de que o grupo dispõe ou deseja 

dispor. É necessariamente o tratamento de fluxos de recursos associados à gestão produtiva do 

grupo, um dos traços fundamentais da financeirização dos grupos. Mesmo com grande 

capacidade de autofinanciamento, os grupos econômicos captam fundos externos, alheios, e 

que servem de mecanismo aglutinador de amplas massas de capital e conduzem, assim, aos 

fluxos de recursos e a novos negócios. Portugal Jr. (1994) afirma: 

  

O acesso a fundos públicos de financiamento, recursos disponíveis provenientes de 

fontes governamentais ou de poupança compulsória, cuja aplicação é regulada pelo 

estado, refere-se não apenas ao crédito e financiamento de agências oficiais de 

fomento e desenvolvimento, mas também a recursos fiscais destinados às empresas, 

na forma de subsídios ou aportes de capital, ou indiretamente na base de incentivos e 

isenções fiscais (p.48). 

 

 A característica básica da financeirização consiste numa combinação entre estrutura de 

endividamento e de capital, de níveis de utilização de fundos externos à corporação ou aos 

controladores. Isto é fortemente uma delimitação formal e contábil entre a razão dos passivos 

financeiros e o patrimônio líquido coerente com a estrutura de crescimento da empresa, e que 

permite ou inibe sua expansão. Isso resulta de como os grupos se inserem e qual o lugar que 

ocupam no controle mais geral dos fluxos financeiros.  

 Portugal Jr.(1994) destaca três situações dessa inserção. A primeira é constitutiva ou 

orgânica, em que parte da rede que controla o fluxo financeiro é uma grande organização ou 

grupo econômico. A segunda é a externa e integrada, correspondente à inserção do grupo 

num mercado financeiro operando como um banco, através de departamentos que assumem 
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funções de captação e intermediação, típica às empresas do mercado de capitais. O grupo não 

está ligado por relações de propriedade e predomina a lógica da valorização produtiva, com 

uma estratégia financeira relevante, renovada e muito desenvolvida. Por último, a condição 

externa e tópica. Nestas, os grupos atuam basicamente seguindo uma lógica de valorização e 

expansão, assentada nos aspectos produtivos e tecnológicos. Corresponde a um complemento 

a expansão produtiva e fortemente dependente dos bancos. 

Assim, o conceito de grupo econômico envolve o aspecto da financeirização, o que 

permite no interior do grupo acionista, empresas ou indivíduos acumularem massas de capital 

e controlarem interna e externamente o fluxo financeiro que circula. Estas são condições que 

se encontram para além da capacidade meramente produtiva, se industrial ou de serviços, e 

mesmo da disposição específica do capital. O traço da financeirização dos grupos econômicos 

representa, assim, uma das condições para ser o lócus por excelência da circulação do 

dinheiro, com características específicas de empresas financeiras. Isto torna esta grande 

empresa moderna uma tipologia de organização social e econômica particular na história 

precedente do capitalismo.  

 Independentemente de ser ou não constituído por unidades jurídicas independentes, o 

traço da financeirização do grupo também se refere a sua atuação em diversos mercados e à 

descentralização das decisões de gestão e operação para cada unidade individual de negócio. 

Nesse sentido, o conceito de grupo econômico é amplo e engloba atributos gerais, mas 

também é flexível por expressar as condições históricas nacionais específicas. Toda e 

qualquer formulação sobre a sua composição deve atentar para as particularidades históricas 

na qual se insere esta grande empresa e para as dinâmicas de acumulação de capital, em 

alguns casos sendo impulsionadoras do grupo. A análise deve estar, portanto, voltada para se 

o grupo está submetido a uma unicidade de comando que imprime uma direção estratégica, se 

possuem estruturas produtivas integradas ou rigidamente hierárquicas e como eles se ajustam 

no tempo.  

 Os grupos econômicos possuem tamanhos superiores à média do conjunto das 

empresas. Prevalece, geralmente, uma dinâmica de oligopólio de concorrência e uma relação 

intensa com os circuitos financeiros. Não precisa de uma organização institucional 

padronizada, e pode existir como corporação multidivisional com unicidade jurídica e, nesse 

sentido, confundir-se com a firma comum. É nesse sentido que grupo econômico é um centro 

de poder no sentido amplo. As condições de propriedade e controle permitem internamente a 

mobilização de recursos materiais e financeiros, e ajustes das estratégias em momentos 

particulares. Mas exercer poder para fora significa uma capacidade relativa de interferir na 
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construção de mercados, nos circuitos financeiros, nas relações políticas e na legislação e no 

Estado. Representa, também, a capacidade de serem contemporaneamente grandes 

centralizadores e concentradores de capital em função de se revelarem grandes sociedades 

anônimas e contribuírem na expansão do sistema de crédito. Isto lhe permite controlar 

pequenas e grandes massas de capital disponíveis na sociedade e pertencentes a um número 

bastante amplo de indivíduos e empresas. Assim, diferencia o grupo econômico da empresa 

individual, e possibilita entender, conceitualmente, a função da propriedade e posse para além 

das suas condições internas, particulares e originárias.   

 O grupo econômico enquanto uma sociedade anônima consiste num lócus de 

acumulação de capital capaz de realizar a função de centralização de grandes massas de 

capital e capitais periféricos. As grandes massas de capital comandam o processo de 

investimento, circuitos financeiros e parcelas cada vez maiores da vida econômica. Os 

periféricos correspondem às pequenas somas de capitais, dispersos por toda economia e que 

podem estar metamorfoseados em títulos e demais representação monetárias do dinheiro. 

 Essas considerações, portanto, evidenciam a atividade dos grupos econômicos com 

relação aos demais capitais. Eles expressam uma nova forma de centralização do capital que 

pode ser explicada, nem exclusiva nem predominantemente pelos movimentos de 

concentração que ocorre em diversos mercados em que atuam. Em suma, para além da 

“capacidade produtiva” industrial do grupo, as determinações de crescimento resultam, 

fortemente, de uma lógica financeira.   

 

 

2.4 GRUPO ECONÔMICO: INSTITUIÇÃO, PODER E ACUMULAÇÃO DE CAPITAL 

 

  

Outro caminho possível para compreender o lugar dos grupos econômicos na 

economia capitalista é considerá-los enquanto instituições sociais. A tradição sociológica de 

viés funcionalista indica que as grandes empresas constituem um lócus produtor e reprodutor 

de valores e normas. Por esta abordagem são evidenciadas problemáticas como identidades, 

cultura, a mudança e convenções entre empresas, de acordos mútuos e a constituição de 

cooperação entre empresas. Nesse sentido, o destaque está para as premissas encontradas na 

sociologia durkheimiana, em que as grandes empresas capitalistas consistem em instituições 

por orientarem, normativamente, o mundo social, e integram ações de indivíduos e demais 

instituições. O grupo é necessariamente um lugar coletivo, onde os indivíduos se submetem às 
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normas jurídicas e processos administrativos, regras e valores que unificam indivíduos e 

estruturam suas relações sociais cotidianas.  

 A ideia de estruturação implica, nesse sentido, numa conformação que permite o 

exercício da dominação social, exercida mediante o conflito e, em certa medida, tendenciosa a 

predominar uma conciliação, mesmo que impositiva e desigual entre os interesses dos 

indivíduos e os interesses mais gerais do grupo econômico. Isto se traduz numa conciliação 

parcial, em que os indivíduos do coletivo dividem um conjunto de sentimentos, ideias e 

normas que geram efeitos integradores de socialização, mesmo com resistência. Nesse 

sentido, a premissa durkheimiana considerará a grande empresa capitalista como organização, 

mas frente a um mundo do sec. XIX, em que a distinção social obedecia aos imperativos do 

status e condições precárias de trabalho já acentuadas. No texto clássico das ciências sociais, 

Divisão Social do Trabalho, persiste o argumento de que o desenvolvimento de associações 

profissionais, e podemos associar a ideia do próprio grupo econômico, resulta de uma das 

consequências necessária da racionalidade complexa que adquiriu a divisão social do trabalho 

nas sociedades contemporâneas. O grupo econômico ou empresa é considerado enquanto uma 

instituição cultural e simbólica, de ordenamento e imposição moral de uma certa ética do 

funcionário, do empresário, do trabalhador, socializadas com função de compartilhar as 

experiências de trabalho rotineiras e, em certa medida, comuns e, que podem ser expressas 

por momentos de iniciação, aceitação e resistência. As ações desenvolvidas no interior de 

empresas como grupos econômicos e outras instituições sociais, dirigem-se no sentido de 

criar uma “aprendizagem social”, restrita aos anseios e condições de existência da empresa no 

mundo. No entanto, estas considerações não impossibilitam entender que, enquanto 

instituições, os grupos econômicos são lócus de poder e acumulação de capital conflituosos e 

fortemente hierarquizados, que coagem os indivíduos e terminam por exigir um discurso e 

ação comuns, muitas vezes circunscritos aos sentidos e interesses da instituição particular.  

 O grupo econômico é, por isso, palco de lutas de poder. Na perspectiva marxiana, o 

espaço de trabalho é o lugar por excelência de alienação humana, alienação do/no trabalho e 

do produto do trabalho. A alienação do trabalhador na economia capitalista decorrente da 

disparidade entre o poder produtivo do trabalho – que se torna cada vez maior – e a falta de 

domínio sobre os seus resultados, das condições prévias e fundamentais para a propriedade e 

controle. O produto do trabalho é alienado ao trabalhador e passa a opor-se a ele como uma 

força estranha e hostil, “(...) torna-se externo ao trabalhador não só no sentido ontológico do 

termo” (GIDDENS, 1984, p. 39-40), mas também no sentido em que deixa de lhe pertencer. 

Ou seja, o trabalhador perde o controle sobre o produto, que é apropriado por outros e, 
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simultaneamente, “é alienado da tarefa em si”, na medida em que esta não lhe faculta uma 

satisfação intrínseca. “O trabalho torna-se num meio e não mais um fim em si mesmo” 

(GIDDENS, 1984, p. 40).  

 Os grupos econômicos e as atividades profissionais consistem, nesse sentido, das 

consequências da divisão complexa do trabalho, ambos desempenham um papel social, em 

vez de exprimirem apenas várias combinações de interesses particulares ou instituições 

patológicas. Apenas nesta perspectiva podem ser considerados grupos secundários, por 

colocar-se entre o Estado e os indivíduos. 

 A complementaridade entre paradigmas fundamentalmente diferenciados, mesmo o 

consensual durkheimiano e o conflitual e crítico marxiano, está implícito no todo das questões 

levantadas nesse trabalho. O grupo econômico constitui-se, no mundo ocidental, como 

instituição fundamental para questionamentos da vida individual e coletiva. É uma instituição 

confrontada com a decisão de uma dupla contingência. Eles assumem uma função interna ou 

social de satisfação dos sujeitos que aí cumprem a sua atividade de trabalho e, por outro, uma 

função externa, determinada por seus objetivos de produção de mercadorias.  

 Na sociologia da empresa, o papel que grupos econômicos exercem, nesse sentido, 

encontra em Sainsaulieu (2006) uma subordinação da segunda função à primeira função. Para 

ele, as atividades econômicas se colocam secundariamente frente à capacidade integradora 

dessas instituições, especialmente em dois aspectos que salienta: a) os grupos produzem 

valores, normas e regras, interagem e encontram-se numa situação de interdependência com 

outras instituições – pretende-se que se constituam como o lócus da conciliação entre os 

objetivos de realização econômica e os seus imperativos de construção da sociedade.  Nesta 

perspectiva, num contexto de crescente complexidade dos sistemas produtivos, mensura-se a 

eficácia dos Grupos econômicos pela capacidade de ação coletiva operada entre os indivíduos 

que as formam.   

 Neste contexto, a ideia de um desenvolvimento social e econômico dos grupos 

econômicos, realiza-se pela mobilização dos diferentes indivíduos apresentados enquanto uma 

coletividade, e não dispersos hierarquicamente. Isto não implica em que a sociologia da 

empresa negligencie a dimensão hierárquica, fortemente presente na composição dessas 

empresas, e mesmo a consequente desigualdade das relações sociais dada por propriedade e 

controle existente no seu interior. Os grupos podem ser compreendidos como instituições 

sociais representativas de um modelo de sociabilidade e de processos sociais mais amplos que 

constituem a sociedade.  
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 Esta concepção denota uma relação grupo-sociedade, e ambos corresponsáveis por 

constrangimentos sociais e econômicos. No entanto, a mesma perspectiva apregoa certa 

autonomia dos grupos econômicos frente à sociedade e, inclusive, perante o Estado, sobretudo 

em função do crescimento de ações como a fusão de grandes empresas e a constituição de 

oligopólios, o que representa algo significativamente questionável. Esta “autonomia”, cada 

vez mais transnacional, ainda é bastante condicionada pela inserção do grupo no território, 

onde as diferenciações nacionais, regionais, locais e também de setores econômicos orientam 

parte das condições de propriedade e controle exercido pelos grupos econômicos.  

Pierre Veltz (1996), nesse sentido, mesmo em sua análise restrita ao contexto 

empresarial francês, indica que entre empresas, as transformações nas formas de produzir e 

comercializar produtos modificaram-se significativamente, particularmente nos anos 1990 em 

diante. Para ele, outras condições de produção e comercialização passam a ocorrer neste 

momento, resultantes mais das novas condições de competição por mercados no território do 

que da adoção de novas tecnologias. Os grupos econômicos inventam novas formas de 

competir valendo-se de um ambiente favorável, apropriando-se e transformando o território, o 

que as leva a não mais se concentrarem unicamente nos preços das mercadorias, mas na busca 

de critérios como diferenciação, inovação, qualidade e variedade das mercadorias. Estas 

empresas combinam e recombinam essas estratégias constituindo ingredientes de 

competitividade. A competição baseada nos preços, compatível com o modelo rigidamente 

segmentado e verticalizado da organização taylorista, passa a concentrar apenas processos 

estratégicos da produção e horizontalização para fora do espaço produtivo. A qualidade e 

densidade das cooperações tecidas dentro das empresas ou entre elas vem permitindo a 

constituição de ingredientes de competitividade.  

Nesse sentido, a relação grupo econômico e sociedade é pensada como sendo uma 

relação entre grupo econômico e o território, enquanto um elemento dos ingredientes de 

competitividade, em que os grupos são levados a mobilizar forças sociais, políticas, históricas 

e geográficas, cada vez mais irredutíveis às representações de eficiência econômica. Para 

Veltz (1996), essas forças estão ausentes de seu próprio sistema de gestão e encontradas fora 

do cálculo econômico e empresarial. Forças diversas e localizadas no território e que 

constituem a marca de uma economia de arquipélago avançada cada vez restrita às esferas 

extraeconômicas. 

 A forte crítica de Veltz (1996) reside em afirmar que num contexto econômico cada 

vez mais ricardiano, grandes empresas como grupos econômicos não podem ser mais 

entendidos pelas imperfeições dos mercados e apenas pelas vantagens estratégicas. Mas 
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também não devem ser compreendidos pelo modelo das vantagens competitivas, em que custo 

de transação se dava entre empresas e não entre empresas em sua relação como outros fatores, 

inclusive o território. Mas também não podem ser reduzidas as vantagens comparativas, onde 

o foco nos recursos ambientais e a divisão internacional do trabalho explicavam o fracasso 

deste ou daquele segmento empresarial.   

O território é um dos diversos recursos e ingrediente competitivo, de difícil 

mobilização e orientador de uma economia cada vez mais relacional. A virtude de Veltz 

(1996) reside em não fazer uma defesa da competitividade empresarial por meio de modelos 

acabados – toyotismo ou outros –, mas em considerar a grande empresa capitalismo inserida 

em processos abertos de relação com o território e demais fatores, em qualquer que seja o 

sistema de produção. O importante da competitividade empresarial reside em modos de 

cooperação, entre empresas e estas com fatores “externos”. É necessariamente a defesa de 

geopolítica empresarial fundada também no território e não apenas na geografia dos custos, 

em que fatores com localização, baixos salários, fragmentação sindical, qualificação da força 

de trabalho e benefícios estatais explicam a eficácia produtiva, determinando, assim, o lugar 

dos grupos econômicos. Estas empresas estruturam sua atividade produtiva, não pela sua 

dimensão físico-territorial, mas pela qualidade e função exercidas pelas forças sociais. É um 

elemento chave na articulação das temporalidades. Permite o acesso aos recursos lentos da 

competitividade ao mesmo tempo em que acelera ritmos de consumo, modos de vida e 

capital.  

 Pensar em relação grupos econômicos e território, nesta outra perspectiva, implica em 

voltar-se para algumas particularidades que marcam as econômicas nacionais, regionais e 

locais em que se desenvolvem as ações dos grupos. A relativa autonomia que possuem estas 

instituições ocorre nos limites e concessões convencionadas por estas economias e um dado 

território, especificamente traduzidas por forças sociais muitas vezes impostos por outras 

instituições, como o Estado e suas políticas, e com as quais interagem as grandes empresas.  

 

 

2.5 ESTADO, MERCADO E GRUPOS ECONÔMICOS 

 

 

Quando tomamos algumas das premissas acima como corretas, é possível afirmar que 

os grupos econômicos não são apenas organizações capitalistas, mas instituições que 

compõem seus ingredientes de competitividade sob forças sociais que se traduzem em 
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elementos fora do cálculo econômicos, com a própria dinâmica do território e as políticas 

públicas de Estado. A relação entre estas últimas e os grupos econômicos envolvem a 

regulamentação e desregulamentação, políticas nacionais antitrustes, processo de estatização, 

políticas de incentivo à produção industrial e formas de financiamento criadas pelo Estado 

com o intuito de organizar a produção capitalista. Assim, a relação dos grupos econômicos 

com o Estado é necessariamente reveladora de um processo de refração entre poder político e 

mercado. Em algumas circunstâncias, o controle do aparato do Estado se encontra também 

nos controladores de grupos econômicos como recursos para aquilo que a sociologia 

econômico vem denominando da “construção social dos mercados”, seja por meio das 

coerções ou das integrações.  

Quando tomamos como referência Polanyi (2006), é possível afirmar que todo sistema 

econômico realiza-se por uma atividade de mercado. A autorregulação é uma fase 

artificialmente posterior, mas não um estágio evoluído do sistema econômico. Na descrição 

deste autor, os objetivos das forças produtivas diferem das contemporâneas e a moral social 

destina-se à satisfação de interesses econômicos coletivo. Mas, no sistema econômico as regra 

de mercado emergem como mecanismos de integração social. Isto em virtude de que a 

produção econômica é uma constante, permanente, o lugar da fluidez do trabalho e da troca. 

Premissas de um tipo de sistema econômico submetido à produção e, em parte, 

autorregulável. A gênese deste sistema “econômico primitivo”, segundo Polanyi, é dirigido 

por questões não econômicas; questões morais, míticas, ritualísticas e parentais. A troca 

isoladamente não permite a ordem moral, nem o caos. O excedente precisa possuir uma 

função social; o uso comum. Esta é uma situação de mercado, específica particular, menos 

predominantes em que na formalidade das economias contemporâneas os grupos econômicos 

avultam-se também como os mantenedores dessa ordem
4
. 

Max Weber (1999) afirma que o mercado é uma esfera relativa à troca; uma instituição 

social. Esta definição o aproxima-se das observações de Polanyi, no que diz respeito à 

definição de mercado autorregulável ao dedica-se a uma análise mais relacional e 

                                                           

4
 A sociologia clássica representada particularmente por Émile Durkheim possui similitude com a noção de 

mercado desenvolvida por Polanyi. Elaborar um conceito de mercado não estava nos planos de Émile Durkheim, 

nem de pensadores como Marx e Weber. O objetivo era ir mais além. Mas no texto clássico intitulado a Divisão 

do Trabalho Social Durkheim oferece um caminho convergente: decifrar o desempenho do mercado não-

regulável na completude da vida social.  Durkheim associa o mercado à manutenção da ordem social mítica pré-

existente. Ele é parte funcional desta ordem e dela indissociável. Compreende semelhantemente o que Polanyi 

referencia como mercado interno e externo. O mercado é a esfera da vida social que se realiza nos limites 

comunais pré-estabelecidos, mas também além desta territorialidade original. O mercado também se 

reterritorializa. 
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compreensiva desta esfera da vida social. A concepção de mercado weberiana consiste em 

que esta instituição relativa à troca se reproduz pela pluralidade de sujeitos mobilizados por 

interesses similares ou diferenciados. O mercado, assim, realiza-se por uma constante disputa 

entre indivíduos, onde cada um deles deseja realizar seus interesses e age ao compreender e 

possivelmente prever as ações do outro. A competição é o traço racional do ambiente 

conflituoso, que é o mercado autorregulável. Ela se estende aos grupos econômicos, nações e 

Estados. A arena conflituosa que é o mercado, contrariamente à noção pretendida pela escola 

funcionalista da sociologia, é regulada por um aparato jurídico coercitivo, expresso no 

arcabouço jurídico e normativo, em parte no militarismo, mas fortemente burocráticas, como 

poderiam se sugerir para as políticas públicas. Um aparato de forças legais, garantidoras da 

realização das trocas como acordo entre sujeitos e que permite o exercício do poder entre eles. 

Semelhantemente ao funcionalismo, o mercado nesta perspectiva é um lócus coercitivo; um 

lócus do poder. Mas o que diferencia o pensamento weberiano é a ideia de que o mercado 

socializa mesmo em não garantir um equilíbrio entre sujeitos. Mas não socializa os sujeitos 

por regras e condições particulares que desenvolve. É necessário a existência da esfera social 

reguladora, coercitiva e também socializadora que o complementando oriente o conflito, e por 

vezes o destino da produção, sempre eminente, entre grupos, classes e indivíduos. O Estado 

para Weber é esta sociedade politicamente organizada; constituída juridicamente e 

reprodutora dessa função. Afirma ele: “Evidentemente, a coação não é o meio normal ou o 

único de Estado – não se cogita isso – mas é seu meio específico” (WEBER, 1999, p. 525). 

Nesse sentido, de sujeito supra-humano, jurídico e coercitivo, o Estado apresenta-se 

como o sujeito regulador e garantidor de diretos e deveres para os grupos no mercado 

autorregulável. O uso coercitivo e legítimo do poder do Estado, manifesto na força militar e 

dos contratos em suas inúmeras situações, apresenta-se quando mercado e sua durabilidade 

são colocados em risco, assim como a legitimidade do próprio Estado. 

Argumentações contemporâneas parecem também esclarecer esta relação entre a 

grande empresa capitalista e o Estado enquanto um potencial elemento na definição de 

ingredientes de competitividade. Estas premissas mais recentes vão ao encontro das 

considerações clássicas weberianas, mesmo estas se afiliando a correntes teoricamente 

distintas. Afirmações Habermasianas, nesse sentido, associam-se ao weberianismo. As 

considerações de Habermas (2002) possibilitam identificar as atribuições desempenhadas pelo 

Estado e compreender, a posteriori, sua importância para o entendimento dos grupos 

econômicos. 
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Habermas (2002) assinala quatro atribuições fundamentais quanto ao papel do poder 

institucional, ou, poderíamos considerar funções do Estado na contemporaneidade. O Estado 

exerce um papel de constituidor de mecanismos geradores de garantias para a expansão do 

processo de acumulação de capital, sejam eles traduzidos em políticas públicas que atingem a 

vários segmentos das economias e demais ações, e, necessariamente, estão voltadas para a 

garantia do mercado. Em termos de lei civil, o Estado assegura instituições básicas como a 

propriedade; protege o sistema de mercado de efeitos colaterais que, segundo Habermas, são 

autodestrutivos. Cumpre pré-requisitos do sistema produtivo, como a diversidade dos serviços 

públicos. Constitui e fortalece a capacidade da economia doméstica frente à competição 

interna e internacional entre empresas, e de possíveis constrangimentos externos.  

Mas o Estado também adequa-se às lógicas impostas pelo mercado, assim como as 

grandes empresas ajustam e elaboram estratégias tomando as políticas públicas como 

referência. Precisa acomodar sua forma legal às condições de organização comercial, 

financeira, industrial e de serviços. “Assim agindo, o Estado se limita a adaptações 

complementares do mercado num processo cuja dinâmica ele não influencia” (HABERMAS, 

1980, p. 72). 

Além das ações constituidoras e complementares, o Estado capitalista é um executor 

de ações substitutivas de mercado. Ele cria condições e mecanismos legais que, em meio à 

fraqueza de empresas e grupos econômicos, possibilitam a contínua acumulação e reprodução 

de excedentes, de troca, crédito e proteção ao mercado financeiro. 

Por outro lado, o Estado enquanto sujeito limita-se a quatro determinações, fortemente 

importantes na discussão sobre os grupos econômicos neste trabalho. Segundo Claus Offe, a 

primeira refere-se à privatização da produção. Os Estados estão impedidos de organizar, 

exclusivamente, as estruturas de produção material obedecendo a critérios apenas políticos. A 

produção material é, em grande medida, privada, cabendo ao mercado a organização da 

produção e, ao Estado, a criação das condições para sua realização. A segunda determinação é 

a dependência de impostos. Os Estados dependem, ainda que indiretamente, do volume de 

produção e de seu resultado tributável como um incremento ao orçamento institucional. A 

acumulação como ponto de referência. O poder estatal consiste em nutrir as condições 

propícias ao processo de acumulação.  

 

Desse ângulo não são fundamentalmente os agentes do processo de acumulação que 

estão interessados em instrumentalizar o poder estatal, mas, ao contrário, são os 

agentes do poder estatal que - a fim de assegurar sua própria capacidade de 

funcionamento – obedecem, como seu mandamento mais alto, ao imperativo da 
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constituição e consolidação de um desenvolvimento econômico favorável (OFFE, 

1980, p. 124).  

 

Voltados à Legitimação democrática: 

 

O Estado capitalista está sujeito a determinações do poder político, segundo a sua 

forma institucional, determinadas pelas regras do governo democrático-

representativo e, em segundo lugar, por seu conteúdo particular, determinado pelo 

desenvolvimento e pelos requisitos do processo de acumulação (OFFE, 1980, p. 

125).  

 

Esses são pilares estruturais do estado capitalista que, segundo Offe, dão-se 

exclusivamente pela mercadoria e, necessariamente pelas regras do mercado. A estratégia da 

política estatal fica voltada para oferecer condições necessárias a cada instituição, indivíduo e 

grupos sociais de acessar o mercado. “O elo entre as estruturas políticas e econômicas da 

sociedade capitalista é, portanto, a forma de mercadoria. A estabilidade de cada uma dessas 

estruturas depende da universalização da forma – mercadoria” (OFFE, 1980, p. 126). 

Estas características discutidas por Habermas e Offe permitem o restabelecimento de 

várias esferas da vida social e, sobretudo, dos grupos econômicos. A realização de estruturas 

jurídicas e coercitivas permite que o Estado atue em diversos pólos; o da sua própria 

reprodução interna e a do sistema econômico por forças de concessões às suas instituições 

representantes.  

Mas retomada a premissa weberiana de que o mercado é um modo de integração 

conflituoso, em que as diferenças competitivas se expressam via o aparato econômico ou 

social que cada participante detiver, por meio dessa perspectiva, o que caracteriza o mercado 

autoregulável é uma competição desigual entre instituições representativas de sua própria 

lógica. Estes traços diferenciam grupos fortes e fracos, por sua capacidade de acumular capital 

e por suas relações de intervenção no Estado. 

 Granovetter (1994) e Gonçalves (1991) enfatizam que a dinâmica da acumulação e 

poder dos grupos econômicos envolvem um complexo conjunto de relações, internas e 

externas a esta grande empresa. Assim, têm influência as políticas e estratégias de governo, a 

estrutura de mercado, a própria dinâmica da acumulação capitalista, o contexto político-

econômico nacional ou internacional determinado. Portanto, a questão da organização e 

configuração dos grupos econômicos é dependente não somente de fatores econômicos, mas 

também da “interação de fatores políticos e socioculturais” (GONÇALVES, 1991, p. 498).  

Sobre os grupos econômicos, Portugal Júnior (1994) aponta a importância 

desempenhada pelos fundos públicos na capitalização e no financiamento dessas empresas. 
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Mas ainda de fatores como o crescente investimento governamental em ciência e tecnologia; 

nas condições jurídicas trabalhistas, nas regras em defesa do meio ambiente, perseguição à 

formação de trustes, barreiras alfandegárias e controle sobre fusões, vendas e fechamento de 

empresas.  

 Entendida a relação Estado e grupos econômicos, é possível pensar o protagonismo 

que essas instituições econômicas vem exercendo sobre os mercados e a sociedade em geral 

quando atentado para um determinado processo histórico, o que veremos a seguir. 
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CAPÍTULO II 

 

 

3 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DOS GRUPOS ECONÔMICOS E O SISTEMA 

DOMINANTE DE EMPRESA 

 

 

3.1 SOCIEDADES E COMPANHIAS COMERCIAIS: imagens do passado dos grupos 

econômicos  

 

 

Assim como a história da empresa não pode ser reduzida e história da burguesia, a 

história dos grupos econômicos enquanto um tipo de empresa capitalista moderna não pode 

ser reduzida à história da firma individual ou das primeiras unidades mercantis. A história 

desses tipos de empresas não conduz necessariamente à história dos grupos econômicos. Mas, 

para efeito de nossa análise histórica, os grupos econômicos podem ser considerados o 

resultado da transição do tipo de empresa europeia para o tipo norte-americano, o que 

ocorrera nas duas últimas décadas do sec. XIX e se expandira para outras partes do mundo em 

seguida as duas Grandes Guerras Mundiais. Para entender a sua constituição é necessário um 

recuo histórico, na medida em que possibilite situar o momento, as condições econômicas e 

alguns dos tipos empresariais que os antecederam.  

As primeiras tipologias empresariais e referências histórias para os grupos econômicos 

é a unidade mercantil ou pequena empresa, de caráter nacional ou regional. Ela é parte de um 

sistema dominante de empresas sediadas em território europeu, e sua conformação resultou de 

transformações ocorridas na lógica empresarial e de fatores fora dela. Por outro lado, a 

constituição do tipo empresarial grupo econômico apenas revelará sua forma contemporânea 

fora do mundo europeu e mais acentuadamente no início do sec. XX em solo norte americano. 

A partir daí, este tipo de empresa se expressará para fora de seus limites territoriais, tornando-

se uma das imagens de eficiência empresarial para boa parte das economias subdesenvolvidas. 

 Assim, as primeiras referências, ao que poderíamos afirmar, encontram-se na origem 

dos grupos econômicos pelo fato dessa primeira expressão pretérita e europeia remeter-se aos 

ciclos de reprodução das unidades mercantis, e também ao sistema de estado, responsável, em 

parte, por sustentar as empresas em função da dependência e alianças que elas realizam com o 

poder político. Isto possibilitou uma acumulação de capital consequente de monopólios, 
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diversificação de atividades comerciais, e a constituição posterior de grandes empresas com 

várias faces econômicas, desde a produtiva à financeira. Possibilitou, ainda, que fluxos de 

capitais nacionais tornassem mais velozes, integrassem cidades, centralizassem em setores 

estratégicos das economias nacionais europeias como o varejo e o têxtil, e se fossem 

controlados também por empresas familiares. Possibilitou a constituição de empresas 

exportadoras, tanto provedoras de crédito quanto incentivadoras à formação de estruturas 

novas e diferentes de acumulação. Os grupos econômicos no sec. XX se revelaram como 

estruturas de acumulação, ao lado do Estado e de outras instituições.  

Assim, começaremos por descrever as tipologias e características das primeiras 

empresas referenciais para os grupos econômicos, em grande medida, também referências 

históricas herdadas pela contemporaneidade. Descreveremos os tipos de sociedades 

comerciais, e após os traços que possuíram as grandes companhias de comércio e navegação e 

sua relevância no estudo dos grupos econômicos.  

A temática dos grupos econômicos nos remete a um momento histórico particular. Ela 

nos conduz a tipos de empresas e não apenas indivíduos e famílias, já protagonistas das trocas 

mercantis. As ações empresariais eram limitadas, e as condições territoriais e temporais 

definiam as suas sedes e estratégias comerciais. Sua organização revela, como afirma Braudel 

(2009), aquilo que perpassa as instituições mercantis, e que é a condição fundamental de sua 

existência, ou seja, a necessidade da cooperação entre indivíduos, daquilo que corresponde à 

expressão de uma forma de solidariedade fundada nas relações de trabalho e poder. A 

cooperação caracteriza, inicialmente, as sociedades comerciais familiares, além de outras 

instituições, traços estes ainda persistentes em alguns grupos econômicos nacionais de varejo 

e têxtil.     

As sociedades comerciais consistiam em instituições empresariais de pequeno porte. 

Muitas delas com poucas reservas econômicas, e restritas ao pouco trânsito territorial e 

marítimo, com relativo poder financeiro se comparada aos bancos e outras instituições 

financeiras que lhe seguiram. Esta pouca expressividade econômica colocava as sociedades 

comerciais numa escala hierárquica inferior, quando confrontada às grandes companhias 

comerciais surgidas posteriormente no mundo europeu. Apenas relativamente é possível 

atribuí-las o adjetivo de sociedades comerciais ou empresas estratificadas, e mesmo de 

agentes financeiros que as possam definir. Seu protagonismo marcou o período entre o sec. 

XIII ao XVI, limitando-se em sua eficácia a distribuição e circulação das mercadorias em 

territórios próximos aos de suas sedes. Os comercialistas, como assim foram denominados 

estes primeiros empresários e proprietários das sociedades comerciais no sec. XIII, 
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submetiam-se ao trabalho conjunto em pequenas manufaturas, e ao transporte de mercadorias 

por terra e mar, como ressalta Braudel (2009). Isto possibilitou a criação desta primeira 

imagem empresarial, apresentando a sociedade comercial em uma economia de mercado 

como uma instituição econômica estratificada pelo trabalho, dividida entre proprietários e não 

proprietário, ou entre os comercialistas, funcionários ou familiares. 

 Estes primeiros traços marcam estas empresas, mas este protagonismo dos 

comercialistas já é percebido desde a antiguidade. Ele se apresentava também nos termos de 

uma solidariedade entre indivíduos que trabalhavam juntos, e que direcionavam seus esforços 

e as parcas tecnologias ao exercício do comércio. A necessidade da produção coletiva – 

fundamental à existência do futuro capitalismo e de outros modos de produção – orientava-se 

para além da simples troca, terminando por fortalecer a sociedade romana em sua totalidade. 

Os traços que diferenciam as sociedades comerciais de suas equivalentes no tempo resultaram 

de mudanças econômicas decorrentes da transição de uma economia de mercado, como se 

pode creditar a passagem da condição estamental de trabalho no período servil para a 

condição positivista de trabalho assalariado, livre e também definidora de um tipo 

capitalismo.   

No mundo ocidental, posteriormente aos impérios da antiguidade, as sociedades 

comerciais floresceram e foram sediadas em diversas cidades portuárias do mediterrâneo. 

Mesmo já no início do sec. IX e X, Veneza se tornou uma das principais cidades comerciais. 

Como uma cidade sede das sociedades comerciais, Veneza fortalece a circulação de sua 

moeda e suas regras monetárias, intensifica os meios de transportes e distribuição de suas 

mercadorias, e integra-se a outros territórios, tornado-se, assim, um dos principais entrepostos 

comercial de chegada e saída de mercadorias, fundamental para as famílias comerciantes 

europeias. Toda uma vida econômica é forjada em cidades como Veneza, além de muitas 

outras de pouca expressividade, e cada vez mais seu cenário mercantil intensifica-se em 

função da existência das sociedades comerciais e das famílias de comercialistas.  

Centros comerciais de igualável capacidade comercial, como Bizâncio, também 

passaram por processos semelhantes. Esta cidade, ao lado de Genova, Florença e outros 

centros mercantis do ocidente, passaria para o mundo oriental a imagem de uma das capitais 

do império Romano mais promissora política, artística e comercialmente. Em todas estas 

cidades as sociedades comerciais fluíram e este tipo de empresa consistia nas grandes 

referências mercantis, de distribuição e troca de mercadorias da época.  

As atividades das sociedades comerciais pressupunham para seu dinamismo de centros 

comerciais com mercados regionais dinâmicos, e com um intenso tráfego de mercadorias para 
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fora de suas dimensões territoriais. Isto ganhara outro impulso, mais veloz e de resultados 

financeiros e comerciais mais sólidos, com a constituição das Companhias de Comércio e 

Navegação. As estratégias combinadas por estas outras empresas, sejam elas criativas e 

violentas, marcarão a expansão comercial das cidades ocidentais e orientais. Como afirma 

Braudel (2009), para qualquer das cidades comerciais e centrais, a lentidão na distribuição e 

circulação de mercadorias era um imperativo a lei do valor que rege, ainda hoje, toda e 

qualquer mercadoria, fator este que poderíamos afirmar é fortemente redefinido em nosso 

tempo por novas ações que integram produção e distribuição, realizadas pelos grupos 

econômicos. Isto já afetava as sociedades comerciais e, posteriormente, as Companhias de 

Comércio e Navegação, seja em função da vagarosidade dos transportes náuticos e terrestres, 

dispendiosos, caros e arriscados, seja pelo comprometimento causado por eles ao ritmo da 

atividade comercial. Isto redefinia, muitas vezes, o alcance territorial das sociedades 

comerciais. Ao menos nesse momento a “nau comercial”, que ruma para a modernidade, 

ainda não se move ao vapor das quotas, das fusões ou das estratégias de integração comercial. 

Mas a lentidão na distribuição, mesmo hoje, não impossibilitou a constituição de 

pequenas redes de transportes terrestres e aquáticos, o que permitiu, neste momento, 

condicionar cada vez mais reservas financeiras por comercialistas mais ávidos por acumular 

capital. Muitas dessas reservas destinaram-se aos resultados positivos das sociedades 

comerciais, muitas delas sob a forma de seguros para as travessias comerciais como meio de 

suprir os riscos comuns durante os vários dias por terra ou mar, em que mercadorias, 

trabalhadores, escravos e metais preciosos viajavam e destinavam-se a outros mercados. 

Assim, como nos indica Braudel (2009), as unidades mercantis seriam, já neste período, 

sociedades comerciais reforçadas por capitais financeiros, mesmo que isto não as definisse. 

Eram empresas, mas não empresas modernas. Os imperativos do controle do que se 

transportava, a tecnologia emprega e a dimensão física do território ainda definia o custo 

comercial. Eram empresas em que a especulação dos resultados da viajem, em função do 

tempo da circulação e distribuição das mercadorias, definiam sua eficiência. 

 

 

3.2 OS TIPOS DE SOCIEDADE COMERCIAIS 

 

 

As sociedades comerciais constituíram um dos diversos meios para a realização das 

trocas mercantis. Com atribuições muito parecidas com as das famílias burguesas 
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contemporâneas, as famílias de comercialistas se dividiam em muitos e eram proprietários de 

pequenas e variadas empresas. 

Um das primeiras expressões ou unidades formais das sociedades comerciais foi a 

Societas Maris, ou denominada de Sociedades Marítimas. Também conhecida por Sociedade 

Veras, ou “sociedade verdadeira”, este tipo de empresa possuía variantes vocabulares, tais 

como Collegantia ou Commenda, e em termos de gestão consistiam em sociedades 

comerciais compostas por dois indivíduos que trabalhavam juntos. Nesse sentido, o termo que 

mais se aproxima desta formação na contemporaneidade é o termo sócio.  

Seu traço fundamental, ainda em se tratando de gestão, era a estratégia de uma 

composição binária, em que um dos sócios responsabilizava-se pela gestão da sede 

administrativa da empresa, e, o segundo, encarregava-se de embarcar os navios com 

mercadorias para a viagem. Este era o sócius tractator, imbuído de garantir a travessia 

oceânica, ou orientar a prestar o serviço. Segundo Braudel (2009), neste tipo de sociedade 

comercial existia o que denominou de uma divisão precoce entre capital e trabalho. Somente 

se o segundo sócio não participasse da empresa, contribuindo por meio do financiamento da 

viajem, esta divisão precoce se apresentaria de forma mais visível. No entanto, sua 

participação ao dispor capital financeiro era fundamental para o início e obtenção dos 

resultados das operações comerciais desta unidade comercial reforçada. A Societas Maris 

corresponde, portanto, ao primeiro tipo de sociedade comercial, distinta da antiguidade e com 

traços que lembram o modo como algumas empresas modernas exercem, ainda hoje, alguns 

de suas atividades econômicas. O seu grau de especialização representava um atributo 

fundamental para o andamento das trocas realizadas, assim como a disposição territorial de 

suas sedes em centros comerciais. Os comercialistas deste tipo de empresa concentravam-se 

para uma única viagem marítima, e num curto espaço de tempo de poucos meses. Em função 

de sua localização territorial, especialização e simplicidade, este tipo de sociedade perdurará 

por muito tempo. Em Marselha, Regusa e Portugal, no sec. XVI, elas representaram um dos 

diversos mecanismos de ampliação do jogo das trocas. Sua existência nestes territórios 

justificava-se em função das constantes partidas dos navios para cidades litorâneas próximas 

ao mediterrâneo, o que facilitava as travessias. As Societas Maris também fundavam suas 

sedes em cidades do interior quando estas se integraram ao ritmo dos tráficos voltados para o 

mediterrâneo e para a Itália. Sem esta condição de localização e mobilidade, sua dinâmica e 

existência tornavam-se mais dependentes das condições e adversidades litorâneas e do fluxo 

dos transportes fluviais.  
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Outro tipo de sociedade comercial foi a “Compagnia”, empresa que surge em território 

europeu, mas também será encontrada fora do ocidente, especialmente sob a forma de grandes 

companhias marítimas. A Compagnia surge como uma tentativa de contornar a centralidade 

estabelecida pelas sociedades comerciais reforçadas em parte do território europeu. O objetivo 

deste outro tipo de empresa era estabelecer a concorrência mercantil e rescindir com o 

monopólio dos mares e terras realizadas pelas sociedades comerciais.  

A empresa comercial denominada Compagnia se diferenciará das sociedades 

comerciais precedentes por consistir em uma empresa necessariamente familiar e não em uma 

unidade mercantil binária. Este traço fundamental revela uma composição consistente de pais, 

filhos, parentes ou composta por “aqueles que comem pães juntos”, como cita Braudel (2009). 

Sua gestão é centralizada, o trabalho e seus resultados são partilhados com os comuns, com os 

familiares. Os riscos, o capital e o trabalho unem estes comuns neste tipo de empresa, 

diferentemente das sociedades comerciais em que um sócio poderia ingressar somente por 

interesses estritamente mercantis e não possuir, necessariamente, graus de parentesco.  

A solidariedade entre os membros deste tipo de empresa remete-se a outra diferença 

frente à Societas Maris. A Compagnia é um tipo de sociedade comercial em que seus 

membros são socialmente responsáveis e solidários para além dos limites financeiros de sua 

participação ou quotas. A condição de ser um dos comuns imprime a condição de alienação 

do parente ou membro à empresa e a seus interesses, mesmo de seus bens. A relação membro 

comum e seus bens encontra a sua expressão monetária nas quotas.  

 Segundo Braudel (2009), a Compagnia deixa de ser uma sociedade de quotas entre 

parentes para ser uma sociedade aberta, quando estrangeiros passam a participar da 

composição da propriedade da empresa, especialmente aqueles que avolumam os bens da 

empresa com capital e trabalho de origens e meios diversos. Estes outros membros passam a 

representar fortes investidores, no seio dos comuns da família, e serão compostos por 

mercadores e toda sorte de comerciantes que passaram a compor os quadros de proprietários 

ou o corpo da compagnia.  

Outro traço importante e diferenciador é o fato das Compagnias serem empresas 

necessariamente capitalistas e de longa duração. Garantem no tempo a figura do patrão, o 

maggiore, e os comuns, e esta estrutura estratificada prossegue no tempo com poucas 

alterações. Esta necessidade de perdurar no tempo, de romper os limites das primeiras 

gerações de sócios fundadores, fará do tipo compagnia uma empresa de unidades mercantis de 

alto poder de restabelecimento. Irão se apresentar para o universo mercantil do mundo 

ocidental com denominação plural, ampla, construída pela combinação do patriarca familiar 
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com fundadores. A fachada de suas edificações, as imagens publicitárias e os registros 

empresariais e de contas, receberão o nome da família, dos parentes dos sócios. Serão 

denominadas, por exemplo, de “Os irmãos Bardi”, “Os Peruzzi”, “Os Médices” entre outros. 

As Compagnias compunham grandes unidades mercantis e resultaram de conjunturas 

econômicas e políticas amplas que lhes pareceu favoráveis, como demonstrou ser o 

renascimento comercial em cidades como Siena e Florença. Esta condição tornará elemento 

cada vez mais decisivo para a constituição de outras empresas, de diferentes portes e fins, em 

outros territórios e em diferentes contextos históricos que não apenas o europeu. Contextos 

por vezes adversos, mas que possibilitarão a constituição destas instituições econômica por 

meio da combinação e recombinação de forças sociais particulares aos seus territórios de 

origem e outras fora dele, assim como afirmar Braudel (2010). “A Compagnia não foi, em 

suma, uma descoberta fortuita das cidades no meio das terras, mas um meio de ação, 

elaborado ao sabor das necessidades” (BRAUDEL, 2009, p. 384).  

Segundo ainda o mesmo autor, as sociedades comerciais existiram em territórios como 

o alemão, como a grande sociedade comercial de Raverburg, sediada na pequena cidade de 

Suábia. A magna societas, a Gross Ravensburer Gesellschaft, consistiu da reunião de três 

sociedades familiares, e durou entre 1380 a 1530. A diversificação e o processo de 

heterogeneidade cada vez mais marcante na composição societária dessas empresas 

comerciais imprimiram distinções de responsabilidade entre sócios. As sociedades comerciais 

passaram a enfrentar distinções por atribuições societárias, especialmente aquelas sociedades 

onde prevaleciam o nome coletivo. Estas distinções referem-se à noção de empresa limitada e 

ilimitada, o que só veio a ser resolvida com a sociedade de tipo comandita. 

A sociedade Comandita constitui-se pela existência de distinções de responsabilidades 

entre integrantes. Há, nesta empresa, diferenciações entre aqueles que geram a empresa e 

outros membros que contribuem financeiramente, restritos ao aporte de dinheiro destinado a 

ela. Esta corresponderia a uma das formas de responsabilidade limitada, que segundo Braudel 

(2009) existiu inicialmente na França e depois na Inglaterra. Em cidade como Florença, o tipo 

empresarial Comandita se desenvolveu claramente, e permitiu a moeda florim intermediar 

participações de operações econômicas semelhantes às holdings atuais.  

A comandita se expandirá por toda a Europa gradativamente, substituindo a sociedade 

de tipo familiar. Isto em função de sua versatilidade e diversificação mercantil, e por consistir 

em um tipo empresarial que possibilitou a associação entre mercadores, comerciantes e 

financistas de diferentes localizações europeias, sem, necessariamente, limitar-se a 

propriedade e controle familiar. 
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Diferentemente da comandita, as sociedades por ações, outro tipo de sociedade 

comercial era composta por pessoas e sociedades de capitais, uma equivalente muito próxima 

das sociedades anônimas contemporâneas. Esse tipo empresarial representa uma das últimas 

empresas a surgir em solo europeu, e é predominantemente uma sociedade de capitais. O 

capital total ou social constitui uma única massa que une à própria sociedade. Seus sócios ou 

parceiros controlam partes desse “capital unificador”, aquilo que será denominado por ações. 

Este tipo de sociedade comercial é reconhecida juridicamente quando lançam frações desses 

capitais ou ações inteiras no mercado de ações, na bolsa de valores.  

Segundo Braudel (2009), a sociedade comercial Moscovy Companie, de origem 

inglesa, foi a primeira empresa por ações conhecida, no sec. XVI. Mas já no sec. XV, navios 

do mediterrâneo foram muitas vezes propriedades e fabricados em função de ações divididas, 

as chamadas “partes”, denominação esta que existiu em Veneza e diversas outras 

denominações em vários centros comerciais europeus. As partes eram comercializadas e o 

navio e outras mercadorias, assim, constituíam o resultado de uma associação de capitais 

acionários ou capitalistas financeiros. Como nos informa Braudel (2009): 

 

A palavra ação se aclimatará lentamente na França, mas não ações facilmente 

transferíveis. Muitas vezes aparece a palavra, mas não ainda a coisa. A palavra 

acionista também é de desenvolvimento lento, cheia de preconceitos desfavoráveis 

na França, assim como a palavra banqueiro (BRAUDEL, 2009, p. 389). 

 

As empresas por partes ou ações irão surgir em setores mais modernos da economia. 

Irão destinar-se às atividades de seguros, armamentos, e muitas delas servirão como meio de 

atingir um público amplo de financiadores “o meio de estende geográfica e socialmente as 

zonas de drenagem do dinheiro” (BRAUDEL, 2009, p. 390). 

Portanto, o cenário empresarial em que emerge os fundamentos das grandes empresas 

contemporâneas, os grupos econômicos, encontra-se historicamente sediados em solo europeu 

com suas variantes vocabulares e funcionais. Como nos faz refletir o historiador, os 

antecedentes destes tipos empresariais modernos estariam distribuídos entre essas gerações de 

sociedade; as sociedades gerais, as sociedades em comandita e as sociedades por ações. 

Todas, em certa medida, conservam um caráter obsoleto e inacabado, especialmente em 

virtude da exiguidade de suas dimensões. Mas em meio a este cenário de “renascimento 

comercial”, o império ainda é das pequenas firmas e do trânsito mercantil regional e nacional. 

A pequena empresa continua a ser a regra, como ainda fora para as manufaturas na Inglaterra 

no século XIX. As sociedades comerciais são poucas e só irão expandir-se quando se 
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associarem ao Estado “(...) a mais colossal das empresas modernas que, crescendo sozinho, 

tem privilégios de fazer crescer as outras” (BRAUDEL, 2009, p. 391). 

 

 

3.3 TIPOS DE EMPRESAS PARA UM TIPO DE CAPITALISMO: a ascensão do modelo 

de companhia 

 

 

Algumas das características precedentes acerca da empresa capitalista persistem em 

alguns grupos econômicos. Muitas dessas instituições herdaram do seu passado empresarial a 

tradição de serem empresas familiares, por quotas ou especializadas. Muito embora isto não 

seja um problema para conceituá-las, isto ainda não as define claramente. O conteúdo político 

e econômico que lhes define, encontra-se em outro lugar que não nas sociedades comerciais 

ou pequenas firmas. Nesta parte do trabalho ele será encontrado em elementos que compõem 

sua equivalente institucional e histórica mais próxima, as Companhias de Comércio e 

Navegação. Ao contrário das sociedades comerciais, estas empresas representaram uma 

alternativa mercantil na modernidade e propositiva ao império das pequenas firmas, a lentidão 

da circulação e limites territoriais, especialmente frente às empresas especializadas e de pouca 

expressão econômica, frente ao cenário político dos estados nacionais emergentes. 

Nesse sentido, três grandes empresas ou companhias estão colocadas como 

instituições econômicas mais próximas dos grupos econômicos contemporâneos. Elas irão 

disputar mercados já conquistados e criar novos, por uma combinação entre estratégias como 

a de monopólio, diversificação de capital e violência, além de acordos que as tornarão 

dependentes dos estados hegemônicos. Estas empresas capitalistas constituem-se em tipos, 

expressas pelas companhias de comércio e navegação holandesa no sec. XVII; as empresas de 

fabricantes ingleses do sec. XIX e as empresas transnacionais norte-americanas do sec. XX. 

Essas tipologias não são simples e sua constituição além de diferenciá-las significativamente, 

permitiu-as protagonizar três ciclos hegemônicos do sistema dominante de empresas no 

mundo. Todas elas possuíram um forte traço de dependência de seus estados hegemônicos e 

das estratégias da monopolização de mercados. Isto as permitiu que se colocassem no cenário 

global como grandes protagonistas de economias-mundo
5
, ao lado de alguns estados nacionais 

                                                           

5 O termo economia-mundo deve ser entendido como uma articulação econômica, que produz um caráter 

profundamente comercial e formado a partir do século XVI, entre a Europa Ocidental, a Oriental, a Ásia, a 
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ainda em formação, e por via de processos como fora a colonização dada em território 

americano, asiático e africano.  

 

 

3.4 COMPANHIAS E MONOPÓLIO 

 

 

Mesmo que isto faça parte de muitos planejamentos, as combinações de estratégias 

empresariais não levam, necessariamente, a práticas de monopólios. As grandes companhias 

de comércio e navegação, por outro lado, enriqueceram e alcançaram longevidade em função 

do monopólio mercantil sob alguns territórios, concedido a elas por seus Estados 

hegemônicos. Segundo Braudel (2009), data do sec. XVII e no Noroeste europeu, os 

primeiros indícios da constituição deste tipo de empresa, significativamente distinta das 

sociedades comerciais, nascia, como vimos, também na Europa.  

Os monopólios comerciais exercidos pelas grandes companhias de comércio e 

navegação apresentavam-se por uma tripla característica. De acordo com Braudel (1996), suas 

práticas implicavam em um jogo capitalista conturbado, nervoso e inconcebível sem os 

privilégios concedidos pelos Estados. Isto possibilitou o confisco de territórios inteiros do 

comércio à longa distância. Mas, estas precondições não são marcas exclusivas do nascimento 

das grandes companhias. Segundo ainda o mesmo autor, isso já estava dado antes mesmo do 

sec. XVII. As práticas de monopólios e por vezes a falta de controle dos estados das práticas 

comerciais realizadas por grandes empresas de comércio e navegação, permitiu a constituição 

de um sistema hegemônico de empresas capitalistas na Europa, fundamentadas nessas 

concessões. Por outro lado, como veremos nas considerações de Arrighi (2001), as cartas de 

monopólio terminaram por estimular a constituição de diversas outras instituições 

empresariais, culminando numa rede de concorrência não apenas entre empresas, mas entre 

estados que disputavam simultaneamente as conquistas territoriais sob a bandeira do seu 

fortalecimento e, por parte das empresas, a conquistas de novos mercados além do atlântico e 

mediterrâneo.  

As práticas de monopólio concedidas às empresas comerciais estiveram atreladas à 

própria natureza do estado absolutista, assim como parece indicar Poulantzas (1986). 

                                                                                                                                                                                     

América e a África. Tudo isso foi possibilitado pela expansão ultramarina europeia que faz com que territórios 

acabem se especializando produtivamente e não mais limitados aos seus mercados internos. 
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 Diferentemente das abordagens que veiculam a origem do estado absolutista na 

Europa ocidental, a predominância de normas jurídico-administrativas feudais, sobretudo a 

relevância dos estamentos e estrutura social no seio do estado, a análise desenvolvida por 

Poulantzas nos permite inferir sobre o sentido do monopólio concedido às grandes 

companhias de comércio e navegação, que esteve associada a elementos da estrutura liberal 

do Estado europeu em formação. Em primeiro lugar, estamos diante de tipos de Estado em 

processos de consolidação e de conteúdo marcadamente capitalista. As tipologias assumidas 

pelo poder político revelam um processo de transição econômica; de certo distanciamento 

político entre nobreza feudal e burguesia dominante, e de diversas formas de capital 

reproduzidas sob sua sombra e expressos em pequenas manufaturas urbanas e rendas 

fundiárias. O que revela Poulantzas é um poder político garantidor de algumas formas 

distintas de capital como o mercantil, que se reproduz pelo arranjo político das concessões de 

monopólio. Estas concessões representavam, com isso, práticas alternativas de um Estado 

absolutista, fugitivo de uma conjuntura predominantemente feudal, e o ritmo de seu 

desenvolvimento e das que realiza encontrar-se-ia em meio à necessidade de romper com 

relações feudais de produção. A expansão para novos territórios possibilitava isto. A 

concessão do monopólio às Companhias de Comércio e Navegação permitiria dividir os 

riscos econômicos destas investidas e a alguns Estados europeus a possibilidade de sair de 

uma defasagem cronológica marcada pela propriedade e pela “... não correspondência entre a 

superestrutura política e a instância econômica” (POULANTZAS, 1986, p. 153).  

Esta não correspondência entre superestrutura política e modelo econômico marca este 

tipo de Estado em transição. As concessões dos monopólios estão inseridas nesta não 

correspondência. Elas só podem ser compreendidas em função, em primeiro lugar, do Estado 

absolutista conceder privilégios dos monopólios como recurso aos interesses de grupos 

privados, e destes se realizarem no seio de sua jurisprudência. São expressões dessa mesma 

ordem a concessão de títulos de propriedade, redefinição de regras tributárias e o apoio a 

produção manufatureira. É um poder institucional fortemente centralizado territorialmente e 

defensor da hierarquia na estrutura social. Na condição de estrutura moral autônoma, o Estado 

traduz-se numa arena eminentemente pública, de propagação e concessões de interesses, sob a 

forma coercitiva contratual e reguladora.  

O caso inglês para Poulantzas é emblemático para refletir acerca dos monopólios, 

inclusive os concedidos até o sec. XIX. Este modelo de Estado absolutista, frente as revolução 

de 1640, passa a tomar forma de um Estado liberal, em meio ao modo de produção capitalista 

que emerge, dentre outros fatores, do arrendamento fundiário. As relações de classe são 
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perfiladas pela transição da nobreza feudal em classe capitalista urbana, transição fundada por 

esta mesma revolução.  

Mas, para algumas empresas exercer o monopólio era dispendioso e difícil de serem 

realizados. As distâncias territoriais por mar, os custo da viajem e o controle do território 

tornava o monopólio um privilégio difícil de ser mantido e uma prática econômica restrita a 

poucas e grandes companhias. Outros motivos, como a intensificação da concorrência entre 

estado e entre empresas, passaram a contribuir negativamente para isto. Por outro lado, isto 

permitia o surgimento de novas estratégias para o desenvolvimento do sistema dominantes de 

empresas, seja pelas conquistas de novas rotas via mar e terra, muitas delas lucrativas – como 

fora as empreendidas pelos impérios ibéricos – e outras que no sec. XVII se apresentavam 

bem dispendiosas, como fora para as empresas holandesas no Brasil.  

Com os monopólios, as companhias de comércio e navegação tornavam-se instituições 

capitalistas meio governamentais, meio privadas, como afirma Braudel (2009). Elas são as 

primeiras empresas de grandes dimensões de capital a se constituírem por capitais acionários. 

Nesse sentido, as práticas de monopólio lhes eram concedidas por serem instituições 

financeiramente sólidas, e seus resultados poderiam se traduzir positivamente nas balanças 

comerciais de seus Estados de origem. Eram licenciadas para agir em nome do país num 

mundo ainda não predominantemente europeu. 

 Mas o fortalecimento dos Estados Nacionais contribuiu para limitações ao monopólio. 

Com isto, as companhias de comércio foram gradativamente sendo substituídas por órgãos 

governamentais e empresariais, mais dinâmicos e mais especializados. A indústria inglesa e as 

redes comerciais desenvolvidas no mundo europeu são exemplos mais próximos dessas 

mudanças, caracterizadas por uma transição das grandes companhias de comércio e 

navegação monopolizadoras para outras menos dispendiosas e mais especializadas. Esta 

especialização não resultou em um desprendimento do poder de Estado. Gerou uma 

dependência ainda maior, mesmo que sua contribuição para o fortalecimento dos Estados 

tenha sido bem menor que as das empresas comerciais de navegação. Veremos a seguir os 

tipos empresariais artífices das práticas de monopólio, como fora as companhias de comércio 

e navegação holandesa, inglesa para, em seguida, caracterizar a corporação americana e sua 

contribuição ao novo ciclo de acumulação e ao sistema dominante de empresas.   
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3.5 SISTEMA DE HEGEMONIA EMPRESARIAL 

 

 

Como podemos perceber, as empresas não constituem fenômenos econômicos do sec. 

XX, mas muitos dos seus tipos ajudaram a estruturar a economia mundial neste período. 

Conjuntamente com outras instituições no sec. XVI e XIX, elas foram fundamentais no 

desenho de algumas décadas ou ciclos de acumulação de capital na Europa. Contribuíram 

para a constituição de um sistema empresarial, e permitiram junto com seus Estados 

hegemônicos definir o que Arrighi (2009) nomeia de ciclos de acumulação. Ele sugere que o 

fim de tipos empresariais, como fora as companhias de comércio e navegação durante boa 

parte deste período, assim como o fechamento de outros tipos de empresas, criaram as 

condições para o surgimento de um sistema diferente interempresas e interestados, um sistema 

mais flexível e diversificado e revelado no final do sec. XIX, como resultado da 

modernização empresarial e mudanças nos estados hegemônicos. Esse sistema, ainda com 

traço do anterior, revelou ser hegemônico ao suplantar seu predecessor e iniciar um novo ciclo 

de acumulação. Nesse sentido, todo sistema de empresa entra em crise, e as companhias de 

comércio e navegação holandesas, inglesas e outras estariam inseridas em fases de pujança 

econômica. Algumas dessas fases se caracterizam pelo fracasso das tentativas holandesas de 

reproduzir no atlântico, com a companhia das índias ocidentais, as conquistas econômicas 

auferidas com sua equivalente oriental, a companhia das índias orientais. Isto revelou uma 

perda de poder comercial das grandes empresas holandesas frente alguma de suas rivais, 

mesmo que isto tenha permitido aos batavos o controle de rotas fundamentais, como o 

comércio pelo mar Báltico e Índico como uma das suas estratégias fundamentais. As fases se 

iniciam no sec. XVI e finalizam no fim do sec. XIX, compondo uma geração de hegemons 

que se distribuem e se deslocam da Holanda para a Inglaterra e desta para a América do 

Norte, fechando, assim, um longo ciclo de acumulação.  

 

 

3.5.1 A hegemonia da companhia holandesa 

 

 

Mesmo com muitas imprecisões, bem comuns em recuos históricos, a empresa de 

comércio e navegação holandesa inseriu-se nas condições referidas acima, e pode ser 

considerada como a primeira expressão empresarial constituída no sec. XVI, próxima a ideia 
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de grupo econômico desenvolvida neste trabalho. Ela emergiu pioneira de um sistema 

hegemônico de empresas e de um processo de acumulação de capital sediado na Europa até o 

sec. XIX. Um processo que só conheceria sua transição e término quando essa hegemonia 

empresarial eurocêntrica desloca-se para a América do Norte, comprometendo a organização 

produtiva inglesa e gerando um tipo empresarial diferente.   

Historicamente, a companhia de comércio e navegação holandesa não foi apenas uma 

empresa com sede em Amsterdã. Ela consistiu numa instituição econômica complexa, de 

muitos financiadores e sócios, e parte de um poder de estado depositário do sucesso de seu 

governo aos empresários comerciantes navegadores. Beluzzo (2009, p. 173-174) destaca que 

“a Holanda forjou seu Estado nacional na defensiva contra o império espanhol, mas possuía 

uma burguesia forte altamente internacionalizada, desde que o centro financeiro europeu se 

deslocara para Amsterdã”. 

Esta empresa desenha parte de seu sucesso econômico a partir de concessões de 

Estado. Sem isto, seu poder de contribuir na arquitetura de uma economia como a europeia se 

revelaria outra ou bastante limitada. Mas ela também é parte de um desenho já dado em 

território europeu, e parte disto deve-se as dinâmicas mercantis engendradas pelas sociedades 

comerciais já existentes. Elas permitiram a continuidade de uma rede comercial, mesmo 

limitada, por terra e mar. Com isso, a empresa holandesa ganhou fôlego e sobreviveu numa 

conjuntura econômica e política favorável, criada tanto pela antiga rede comercial quanto por 

seu Estado hegemônico. A serviço dele, e de ávidos empresários holandeses, esta instituição 

expandiu monopólios, exercício bélico, fundou vilas e cidades e estatutos de trabalho. Isto 

contribuiu para um jogo feroz entre e dentro de territórios e empresas que concorrem desde o 

sec. XVI para controlar escravos, produtos manufatureiros e uma das mais fortes moedas 

europeias, as especiarias. Em certa medida, estas características diferenciam as companhias de 

comércio e navegação de muitas e grandes empresas contemporâneas, mesmo que a estratégia 

de monopólio seja para muitos dirigentes empresariais do presente, um fim almejado para 

controlar mercados, e práticas de violência existam e sejam por eles rejeitadas ou ditas 

desconhecidas.   

A prática da violência era, assim, um mecanismo de controle de mercado. As 

sucessivas conquistas da empresa holandesa, como as ocorridas em Málaca, do povoado 

fortificado de Batávia, Boa esperança, Ceilão e Malabar, revelavam a consolidação dos 
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territórios holandeses, possibilitando o crescimento das margens de lucros das especiarias e, 

ao mesmo tempo, a valorização das ações da VOC
6
 no mercado acionário de Amsterdã.  

Empresas contemporâneas, como grupos econômicos, valem-se de diversas estratégias 

para acumular capital ou simplesmente para permaneceram no mercado. Muitas de suas 

estratégias de gestão lembram alguns meios utilizados pelas companhias de comércio e 

navegação em seus tempos, sejam eles violentos e, por vezes, de comprovadas ilicitudes 

jurídicas com parceiros comerciais e contra consumidores. Mas, ambas são instituições 

distintas e fundadas em condições econômicas e políticas diferentes, mesmo com objetivos 

bem próximos. O advento do livre comércio revelou isso e, como veremos, permitiu um rumo 

e sentido diferente à dinâmica econômica europeia, assim como revelou novos protagonistas 

empresariais no final do sec. XIX.  

As operações de controle e comando das companhias holandesas não se restringiam 

aos financiadores e comerciantes, mas a muitos membros de governos gerais representantes 

de seus estados hegemônicos destinados a regular suas operações. Neste caso, o recurso da 

comparação implica pensar em que condições políticas operavam estas empresas, como se 

sabe sem pleno controle e comando privado de suas ações e de constante ingerência estatal. 

Uma comparação direta tende a desviar a compreensão do que seja um grupo econômico. 

Nesse sentido, parte de seus fundamentos se encontra em território europeu e nestas empresas 

privilegiadas. E mesmo que sua conformação possua traços que lembram as companhias de 

comércio, as companhias privilegiadas, seu tipo moderno só se completará fora da Holanda e 

Inglaterra, como revelará ser o modelo de corporação multidivisional e de ampla mobilidade 

territorial que se constitui em solo norte americano em fins do sec. XIX.   

 As práticas de violência e monopólio marcaram a empresa holandesa. No entanto, um 

resultado da plena anuência e concessões de seus estados. Um de seus traços marcantes 

encontra-se no que parece consistir numa civilidade dual contida em uma instituição 

empresarial, ou transferência legítima do exercício da dominação, fundado, neste caso, na 

violência. Eram empresas meio estado e meio capital, como sugere Fernand Braudel (2009), 

de forte capacidade econômica operada por processos que sugerem a acumulação primitiva. 

                                                           

6
 Abreviação do termo neerlandês “Vereenigde Oost-Indische Compagnie”. A VOC, em 1669, era a mais rica 

companhia privada do mundo. Tinha mais de 150 navios mercantes, 40 vasos de guerra, 50.000 funcionários, um 

exército privado de 10.000 soldados e uma distribuição de dividendos de 40%. Seus problemas financeiros só 

irão surgir no final do sec. XVIII, terminando com seu fechamento em 1799 e, vinte anos depois era controlada 

plenamente pela coroa neerlandesa. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1669
http://pt.wikipedia.org/wiki/1799
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Estes traços de dualidade podem existir em empresas modernas, mesmo com fraca 

legitimidade social, com fortes implicações jurídicas e de efeitos nem sempre claros.  

A combinação entre práticas de monopólio e violência marcaram a expansão das 

companhias comerciais, sejam elas holandesas, inglesas e muitas outras. Esta combinação 

justificava-se ao mesmo tempo pela promessa de fortalecimento das balanças comerciais e das 

contas públicas de seus estados hegemônicos; pela defesa de territórios já conquistados e pela 

suposta hostilidade encontrada entre os “não europeus” que habitavam terras além do 

Atlântico e do Índico. Assim, o que prevalecia, especialmente para empresas como fora a 

empresa inglesa – principal concorrente holandesa –, era uma suposta promessa civilizatória 

de desenvolver nos territórios conquistados as bases materiais e morais da civilização 

ocidental e, em seus centros, avançar com processos produtivos já em curso como fora a 

indústria. Estradas de ferro, destruição das antigas estruturas produtivas e o controle da 

segurança local estão entre os muitos resultados desse planejamento que combinou 

exclusividade mercantil e força, realizada por empresas e com salvo conduto de seus Estados. 

Marx e Engels (1978), ao descreverem sobre a presença inglesa na Índia, apresentam um dos 

muitos efeitos da empresa britânica, investidas tão severas quanto à presença holandesa nas 

Américas e que, em certa medida, transcendem a estes momentos particulares.  

 

A Inglaterra destruiu toda a estrutura da sociedade indiana, sem que tenham surgido 

ainda quaisquer sintomas de reconstituição. Esta parda do seu mundo antigo, sem a 

obtenção de um novo, confere um tipo particular de melancolia à miséria actual dos 

hindus e separa o Indostão, dominado pela Grã-Bretanha, de todas as tradições 

antigas e de toda a sua história passada (MARX; ENGELS, 1978, p, 42). 

 

 

 As características que cercam a empresa holandesa lembram, em certa medida, grupos 

econômicos contemporâneos. Mas esta aparência dar-se mais pela diversificada atividade 

econômica desta empresa moderna, suas complexas e imbricadas relações formais com seus 

Estados hegemônicos, do que por qualquer combinação permanente entre as estratégias de 

monopólio e violência. A empresa dos holandeses representou mais uma das referências 

empresariais do passado, embora forte impulsionadora de tipos empresariais novos e 

concorrentes, como revelou ser a empresa inglesa para os batavos, e tão violenta quanto 

eficaz. 

Os holandeses, assim como outros comerciantes e navegadores do sec. XVI foram os 

responsáveis por consideráveis investidas econômicas fora e dentro de suas nações. A 

crescente atividade mercantil, financeira e cultural de praças comerciais e culturais como 

Amsterdã, revelavam as significativas inversões de capital que se concentraram em cidades 
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centro como estas. Isto não resultou tão somente do processo de amadurecimento político de 

seus estados hegemônicos, mas também da maturidade administrativa das companhias 

empresariais locais e de sua contribuição para a manutenção de um “espírito capitalista”.  

Mas, a capacidade empresarial não é isolada, ela está associada às condições 

econômicas da Europa e do mundo. Elas não são frutos exclusivos das hábeis investidas do 

empreendedor batavo, mas de um quociente das atividades de circulação e produção de 

mercadorias criadas previamente pelo pequeno burguês europeu em sua economia de 

mercado.  

Além de violência e monopólio, a riqueza auferida fluía pelo caminho comercial 

proporcionado pelo mar báltico e percorrido pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, 

a VOC. Esta grande empresa holandesa, fundada em 1602, exerce o monopólio sobre o 

comércio de produtos e matérias-primas obtidas em territórios novos. Estas concessões, feitas 

pelos Estados Gerais holandeses, permitiu inicialmente a esta empresa 21 anos de monopólio 

para a realização de atividades coloniais na Ásia, e com possíveis renovações de seus prazos. 

Ela corresponde à instituição econômica mais próxima da noção de corporação multinacional 

ou grupo econômico no mundo, e primeira empresa a emitir ações, assim como destaca Box 

(apud ARRIGHI, 2001, p. 109): “era uma companhia colossal comparável a uma das grandes 

empresas multinacionais modernas, dando-se o devido desconto pelas diferenças de tempo, 

espaço e demografia”. 

A VOC era constituída por acionistas e outros participantes que atuavam como sócios 

não gerentes e outros que exerciam o controle da empresa. Esta distribuição de poder indica 

uma organização mais complexa e burocrática que as sociedades comerciais, tal como foi a 

Societa Maris e, sobretudo, uma empresa voltada para conquistas territoriais. Isto parece ter 

sido uma estrutura usual entre as companhias de comércio e navegação, mesmo com a 

transição para o modelo familiar e posteriormente corporativo de empresas. O tipo holandês 

indica isto, ser uma instituição com quotas de participação, e seus membros diferenciados 

pelas responsabilidades limitadas a sua participação no capital formador. Isto possibilitava a 

empresa holandesa ser uma sociedade de comercialistas de outra ordem, bem mais complexa 

que as sociedades comerciais, e como fortes financistas com responsabilidades limitadas. 

Participantes dessa empresa podiam vender suas quotas, disponibilizando-as em bolsas de 

valores como a famosa bolsa de Amsterdã. Imigrantes, comerciantes, financistas alemães e 

holandeses, compunham parte do quadro acionário da empresa e de seus investidores. Estas 

empresas comercializavam para famílias, acionistas e, sobretudo, para e em nome de seus 

Estados. 
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Os empresários batavos estabeleceram seus postos comerciais em vários territórios, 

como em Batávia, Java e outros nas Índias orientais, como na Ilha das Especiarias, além da 

América do Sul. Nesses postos comerciais, a VOC manteve um monopólio sobre a noz-

moscada e diversas outras especiarias, conquistadas e mantidas pela violência contra a 

população nativa e na crença nos lucros auferidos em seus centros comerciais. Isto contribuiu 

para sua inserção em um ciclo de acumulação de capital, e muito dos resultados dessas 

estratégias permitiu que a empresa contribuísse para a formação das primeiras e grandes redes 

de companhias de grande porte que se formavam na Europa. Isto as permitiu, ainda, 

distinguir-se econômica e politicamente das sociedades comerciais, e não serem simplesmente 

sociedades privilegiadas e violentas voltadas para interesses de grupos diversos, mas 

empresas do Estado.  

Vinte anos após a fundação da VOC, e dos consideráveis sucessos que esta empresa 

teve em território oriental com o controle de especiarias e conquistas territoriais, os 

holandeses repetem o plano. Eles expandem sua rede mercantil - assim como outras empresas 

sediadas em outros territórios – ao criarem sua face empresarial ocidental, a Companhia 

Holandesa das Índias ocidentais, a WIC
7
. A constituição desta segunda companhia fortaleceu 

as estratégias como a prática de monopólio das mercadorias, conquistas territoriais, criação de 

feitorias e de uma indústria extrativista. Suas ações foram comprometidas em função da falta 

de uma estrutura econômica favorável em territórios conquistados e do enorme custo para 

mantê-los. Empresas desse tipo eram fortemente dependentes da conquista e dos acordos 

políticos de seus Estados hegemônicos perante a manutenção de novos territórios. Sem uma 

economia de escala, a carência de novos territórios sugeria a carência de novos centros 

consumidores, e o comprometimento do comércio holandês, além das rigorosas disputas com 

os portugueses e espanhóis, como se revelou na América do sul com presença batava no 

Brasil. Isto contribuiu para o colapso das companhias das Índias ocidentais holandesa, além 

das oscilações nos preços de suas ações e de produtos como o açúcar.   

 

Um dos motivos do fracasso dos holandeses nas Américas foi a inexistência de uma 

economia de mercado coesa ou pouco interligada a economia mundial, algo que já 

                                                           

7
 Abreviação do termo neerlandês “West-Indische Compagnie”. A WIC foi organizada de forma similar à 

Companhia Holandesa das Índias Orientais (VOC), que detinha o monopólio do comércio neerlandês com a Ásia 

desde 1602. Mas a WIC não tinha a permissão de conduzir quaisquer operações militares sem a aprovação do 

governo neerlandês. Tal como a VOC, a WIC detinha cinco escritórios, chamados de câmaras (kamers), em 

Amsterdã, Midelburgo, Roterdã, Hoorn e Groningen, sendo as câmaras de Amsterdã e de Midelburgo aquelas 

que mais contribuíram para a companhia.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Holandesa_das_%C3%8Dndias_Orientais
http://pt.wikipedia.org/wiki/1602
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amsterd%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Midelburgo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roterd%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hoorn
http://pt.wikipedia.org/wiki/Groninga
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existia nas índias orientais. Isto esteve associado à idéia de que a relação violência e 

lucro não tivesse tido resultado no Atlântico (ARRIGHI, 2001, p. 44). 

 

Especializada, como muitas grandes empresas contemporâneas, em 1674, a empresa 

passa para a estratégia do tráfico de escravos e outras lucrativas atividades, como a produção 

de açúcar no Suriname. Torna-se uma empresa de segurança e de pilhagem, e passa, a partir 

de então, a desempenhar um papel semelhante a da VOC ao buscar lucros mais consideráveis 

e controle de suprimentos mais estratégicos, especificamente os de escravos africanos. 

Segundo Arrighi (2001), estas atividades tornaram-se possíveis quando os empresários 

holandeses arquitetaram o comércio triangular do Atlântico e, depois da crise gerada pelo 

fracasso no Atlântico, perdem para os ingleses. Isto possibilitou a vinculação de algumas 

atividades econômicas e manufatureiras na Europa com outras fora dela, como as atividades 

de tráficos de escravos na áfrica e outras desenvolvidas por colonos nas Américas.  

As duas companhias, a VOC e a WIC, contribuíram decisivamente para a estruturação 

das atividades comerciais em toda a Europa. As empresas batavas foram as protagonistas de 

uma nova Era na história das atividades mercantis, e que passou para a história ocidental 

como colonialismo. Foram as protagonistas de uma rede comercial mundial que se 

complexifica com o surgimento da multinacional norte-americana. Com o superávit dos 

cofres do estado holandês e seu intenso e regular fluxo de capital concentrado em cidades 

polos, cidades como Amsterdã destacam-se como uma das primeiras praças da primeira bolsa 

de valores em funcionamento permanente. As inversões de capital auferidas com sua estrutura 

produtiva e extrativista sediada fora de seu território nacional fortaleciam estas praças 

financeiras. Isto permitia o fortalecimento de uma rede também de financistas, credores das 

companhias de navegação sediados em Amsterdã. O papel do agente financista tornou-se 

fundamental na história da consolidação das grandes empresas, particularmente com 

surgimento das sociedades anônimas modernas, assim como veremos em Robson (1985). 

Mas esse sistema entra em crise no sec. XVII. Os custos elevados de manutenção dos 

monopólios e as oscilações dos preços das mercadorias foram alguns de seus determinantes. 

Isto permitiu o surgimento de outro conjunto de empresas, tão complexo e diverso, mais 

especializado e dependente de condições como o progresso técnico e de Estado hegemônico. 

Arrighi (2001) denomina esse sistema de empresas familiares, e em certa medida, representou 

um sistema de empresas familiares mais livres do que o que se constituiu em solo holandês. 

Estas instituições diferentes desenvolverão sua hegemonia mercantil e financeira ou 

estabelecerem um novo ciclo de poder das empresas, especialmente quando o centro 
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econômico europeu se diversifica e desloca o controle e comando empresarial para centros 

comerciais britânicos, fragmentando uma centralidade europeia, muitas vezes restrita a praças 

como Lisboa e Amsterdã, e concentrando a capacidade empreendedora na praça de Londres e 

nas famílias que compunhas as elites comerciais.   

 
Entre 1730 e 1740, novas empresas surgem e se expandem, como a companhia 

inglesa, mas as francesas, austríacas, dinamarquesas e suecas, o que colocou a VOC 

diante de uma competição mais acirrada e difundida do que ela estivera acostumada 

a enfrentar no século anterior (ARRIGHI, 2001, p.118-119). 

 

Do território inglês emerge uma rede de indústrias e pequenas manufaturas, 

especializadas no beneficiamento e comercialização do algodão, além de outros produtos. Isto 

colaborou na redefinição do trabalho em escala nacional e internacional. É o início de uma 

rede de empresas familiares que se distribuem em território britânico e com ampla 

especialização têxtil e comercial varejista. É um novo sistema que revelará o traço obsoleto 

das grandes companhias, seus elevados custos e os problemas causados com os privilégios 

dos monopólios. Este novo modelo sucumbirá quando o território europeu perder hegemonia 

mercantil no mundo e, com ele, o tipo de empresa familiar. Isto permite a emergência em 

território norte americano do tipo multinacional de empresas, como veremos. Esta passa a ser 

a nova referência empresarial mundial aparentemente dinâmica, financeiramente sólida e 

reveladora de técnicas mais eficazes de produção e comercialização. Em solo britânico, o 

surgimento das empresas familiares não foi o resultado da crise holandesa, somente. As 

próprias contradições econômicas geradas pelas companhias inglesas, que em virtude da falta 

de confiança doméstica e de seu parlamento, criou o cenário favorável para iniciativas 

mercantis novas, nacionais e amplamente especializadas entre as famílias de fabricantes 

britânicos.    

Muitos motivos marcaram o insucesso empresarial das companhias de comércio e 

navegação holandesa, especialmente por aquilo que Arrighi (2001) considerou como 

inversões entre lucro e poder. Mas um motivo político, que poderia ser revisitado em outro 

momento, reside nas considerações de Belluzzo (2009): 

 

Podemos dizer que a expansão mundial do capital teve na Companhia das índias 

Holandesas sua primeira grande multinacional. No entanto, a Holanda, não tendo 

por trás um projeto de Estado nacional forte, não conseguiu assegurar um projeto 

imperial de dominação política de longa duração, nem nas Américas, nem na África 

(BELLUZZO, 2009, p. 174). 
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Um motivo econômico de seu fracasso foi a saturação de especiarias no mercado 

europeu, especialmente na poderosa praça financeira de Amsterdã. Em função de sua 

abundância e intensa procura por outras empresas de comércio, os preços das especiarias 

elevaram-se, implicando num comprometimento do mercado interno europeu.  A inversão de 

lucro e poder dava-se no sentido de que as empresas e o estado holandês tinham como 

garantia um suposto equilíbrio no comércio de especiarias, controlar os excedentes, 

consequentemente as fontes de abastecimento. Uma fórmula que se mostrou rapidamente sem 

efeito.  

Os motivos que agregados determinaram a crise do modelo empresarial holandês e 

possibilitaram o surgimento de um novo ciclo de empresas podem ser assim explicitados. Em 

primeiro lugar, o pequeno número de colônias fundadas, comparadas a outras empresas e 

estados, e a diminuição do aparato militar e diplomático impediu a empresa holandesa de 

reivindicar o direito exclusivo de abastecer escravos às colônias americanas da Espanha. Um 

segundo motivo reside na forte dependência que as atividades econômicas holandesas 

passaram a ter de um único sistema de empresas, as companhias de comércio e navegação. 

Este tipo de empresa torna-se obsoleto, em um cenário de forte dependência holandesa das 

condições de mercado criadas por outros estados europeus, particularmente o britânico. 

“Quando a Inglaterra começou a apoiar sua classe mercantil interna no controle do comércio 

com as colônias, o papel de medidor comercial no atlântico escapou das mãos dos 

holandeses” (ARRIGHI, 2008). 

Outro motivo que contribuiu para o fim da hegemonia empresarial holandesa foi a 

estratégia comercial e seletiva de empreendimentos, como destaca ainda Arrighi (2008). Os 

holandeses investiam apenas em empreendimentos que garantissem elevados e regulares 

retornos financeiros a médio prazo e de forte liquidez nos negociados em Amsterdã. Mas 

essas estratégias baseavam-se, também, nos movimentos dos mercados criados por outras 

nações europeias. Subordinar outras nações aos interesses da empresa holandesa não era uma 

especialidade batava, e isto se tornava cada vez mais difícil, ao mesmo tempo em que permitia 

que novas empresas invadissem mercados europeus e passassem a gerenciá-los, mercados 

considerados por eles menos lucrativos.  
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3.5.2 A hegemonia da companhia inglesa  

 

 

Assim como os holandeses, os ingleses desenvolveram estratégias comerciais em 

condições de empresas de estado ou privilegiadas. O seu surgimento contribuiu decisivamente 

para a constituição de outras empresas em solo britânico, bem mais especializadas e 

integradas territorialmente, dentro e fora, do que mesmo sua equivalente holandesa. Mas, 

diferente dos empresários batavos, a empresa britânica revelou ser possível de realizar duas 

proezas, ao mesmo tempo civilizatória, fora do território britânico quanto dentro. Fora, a 

companhia de comércio e navegação inglesa contribuiu na estruturação da produção e 

comercialização de mercadorias no mundo, fundada também na violência, no intensivo uso da 

burocracia de seu estado hegemônico e no progresso técnico. Diferente dos holandeses, a 

empresa britânica não almejava apenas o controle dos mercados estrangeiros, mas, sobretudo, 

na criação de mercadores consumidores e sua manutenção. Para dentro, os efeitos disto 

revelaram uma divisão do trabalho bem mais complexa do que as engendradas na Holanda, 

fez ao mesmo tempo sucumbir o velho e pesado modelo de companhias e substituí-lo por um, 

mas flexível, especializado e uma ampla capacidade de mobilidade interna; as empresas 

familiares britânicas. E em solo estrangeiro conseguiu implantar parte de sua burocracia 

estatal e unidades de comercialização e produção, construindo, assim, algumas das bases 

jurídicas e administrativas para a mundialização do capital. 

A empresa inglesa, Companhia Inglesa das Índias Orientais, fora criada dois anos 

antes da holandesa. Dentre seus diversos objetivos também estavam o exercício do 

monopólio, algo que se estendera até o sec. XIX como fator questionador dos representantes 

do livre comércio. Como afirma Marx e Engels, “a era de liberdade aparente era na realidade 

a era dos monopólios, não criados por concessão real, como nos tempos de Isabel e Carlo I, 

mas autorizados e nacionalizados por sanção dos parlamentos” (1987, p. 53). 

 Além dos ingleses e holandeses, diversas outras companhias também surgiram e 

passaram a disputar o monopólio do comércio das Índias. Muitas outras companhias de 

comércio e navegação surgem no sec. XVIII. Em certa medida, estas instituições terminaram 

por colocar a VOC e a Companhia Inglesa, já existente, frente a uma acirrada concorrência e 

da necessidade de estratégias de ajustes. As novas empresas compunham parte do complexo 

sistema interempresarial que se formava na Europa e de outros ciclos de acumulação, mesmo 

ainda sobre hegemonia batava e britânica.  
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Mas a companhia inglesa das Índias orientais nasceu com um caráter bastante 

experimental, mesmo com concessões parlamentares. Eram feitas poucas viagens, com muitos 

riscos, pouco capital acionário e bem diverso entre investidores. Seu nascimento está 

associado a um grupo de comerciantes londrinos, que solicitou à rainha Elizabeth I a Carta 

Real. Isto lhes dava a permissão para navegar e comercializar para o Oceano Índico e, assim, 

chegar o que se tornaria a oficina de manufatura inglesa; as Índias. Em 1591, três navios 

partem da Inglaterra em direção ao mar da Arábia e para a península da Malásia. Cinco anos 

após esta concessão, três outros navios seguem em direção ao leste, mas perdem-se no mar. 

Marx e Engels sugerem outro momento, de consolidação e reconhecimento da Companhia 

Inglesa das Índias Orientais. 

 

O verdadeiro começo da Companhia das índias Orientais não pode ser datado de 

uma época mais remota que o ano de 1702, quando as diferentes sociedades que 

reivindicavam o monopólio do comércio com a índia Oriental se uniram numa única 

companhia. Até então, a própria existência da original Companhia das índias 

Orientais esteve repetidamente comprometida, uma vez suspensa por anos sob o 

protectorado de Cromwell e outra punida com a dissolução por interferência 

parlamentar, durante o reinado de Guilherme II. Foi sob a influência do Príncipe 

Holandês, quando os Whigs passaram a ser os cobradores dos rendimentos públicos 

do Império Britânico, quando nasceu o Banco de Inglaterra, quando o sistema de 

proteção foi firmemente estabelecido em Inglaterra e a balança do poder na Europa 

estava definitivamente estabilizada, que a existência da Companhia das Índias 

Orientais foi reconhecida pelo Parlamento (p. 53, Grifos nossos). 

 

Nesse sentido, a fusão da companhia holandesa com a recente companhia inglesa, e o 

início do processo de colonização do território hindu, consistiria o marco fundamental da 

consolidação empresarial britânica no mundo. Isto auferido de comum acordo entre o império 

holandês e inglês, frente à existência de condições econômicas propícias, sobretudo 

financeiras, para este arranjo. Um arranjo que inauguraria o fim da empresa holandesa e a 

consolidação dos britânicos fora e dentro de seus territórios. Arrighi (2001) afirma que em 

menos de uma década a nova companhia saiu da sombra da VOC e começou a se afirmar 

como empresa preponderante da Europa que domina a Ásia (ARRIGHI, 2008). 

Mesmo com algumas viagens malsucedidas, grupos de comerciantes ingleses 

compram navios e investem em novos capitais. O estado inglês permite a recém-formada 

empresa o monopólio comercial sob todos os países ao leste do Cabo da Boa Esperança e a 

Oeste do Estreito de Magalhães, por um período de quinze anos. Inicialmente, a empresa 

enfrentava problemas no comércio de uma de suas principais moedas, as especiarias. Antes da 

fusão, a concorrente holandesa, já bem estabelecida, era um problema. Mas em 1660 a 

empresa dos britânicos começa a operar com capital mais sólido e, de maneira sistemática, 
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consegue colocar-se como a principal concorrente dos holandeses e de outras empresas.  

Consegue instalar fábricas e fortes em territórios como Java, que passa a exercer uma 

importante função comercial. Mas já no sec. XVII, a empresa entra em crise quando alguns 

acionistas questionam a competência comercial da companhia inglesa frente ao monopólio 

holandês.  

O sistema de empresas baseado nas companhias de comércio e navegação entrara em 

crise, dentre muitos motivos, pelo particular dinamismo inglês que se volta para outro sentido 

de empresa, e pela reestruturação protagonizada em território asiático, em que esse novo tipo 

de empresa revelará ser bem mais produtiva, de forte alcance comercial e de um sistema 

tributário mais complexo do que sua antecessora
8
. Por outro lado, isso não esconderia uma 

combinação de violência, burocracia e progresso técnico, que se acresce e marca 

gradualmente a reestruturação das atividades comerciais britânicas no interior da Índia.  Como 

apresenta Marx e Engels, em O Colonialismo, “foi o intruso britânico quem partiu o tear 

manual e destruiu a roda de fiar. (...). A energia e a ciência britânicas destruíram por toda a 

superfície do Indostão. A união entre a agricultura e a indústria de manufatura” (1987, p. 44).  

A Companhia das Índias Orientais comercializava principalmente algodão, seda, 

corantes, salitre, chá e ópio, e isto a impelia a criar estruturas de governo eficientes em 

porções significativas de territórios como a Índia. Isto garantia a produção e comercialização 

destas mercadorias por um binário territorial Londres - Índia, pela combinação em território 

hindu de forte poder militar com funções administrativas. Isso se estende no sec. XIX, 

ampliando o sentido da colonização inglesa que significa “(...) cumprir uma dupla missão na 

Índia: uma destruidora, outra regeneradora – a aniquilação da velha sociedade asiática e o 

lançamento das bases materiais da sociedade ocidental na Ásia” (MARX; ENGELS, 1987, p. 

98). 

Mas a estratégia de expansão da empresa inglesa se torna possível quando supera os 

domínios portugueses na Índia. Com isso, estabelece postos de comércio em Surat, Madras, 

Bombay e Calcutá, e em 1647 já possui 23 fábricas não integradas, cada uma administrada 

por um comerciante capitão e governador. Entre 1650 e 1656, a empresa inglesa faz rigorosas 

incursões no monopólio holandês do comércio das especiarias, como o caso das incursões no 

Estreito de Málaca, de domínio batavo e adquirido dos Portugueses. Com a renovação da 

Carta Real, de 1609, a empresa inglesa passa por algumas mudanças e lhes é concedida o 

                                                           

8
 Destacaremos os fatores da crise do modelo de companhia de comércio mais adiante, especialmente quando foi 

assinalado os fatores de transição para o sistema de empresas familiares inglesa. 



68 

 

direito de novas aquisições territoriais, consequentemente expansões comerciais. O direito de 

comandar tropas, criar fortalezas e formar alianças, assim como o exercício das jurisdições 

civis e penais em territórios adquiridos.  

O final do sec. XVIII representou, simultaneamente, um momento de consolidação da 

empresa de comércio e navegação inglesa perante sua rival holandesa, mas também a 

demonstração de que sua hábil capacidade política e econômica de construir territórios e ser a 

grande empresa monopolista do mundo, não será suficientemente forte para impedir que 

outros tipos empresariais alternativos sejam forjados frente ao seu caro e já obsoleto tipo de 

empresa de comércio e navegação.  

 

Assim, o livre comércio surgia como uma alternativa às fadadas atividades das 

companhias privilegiadas e como alternativas aos altos preços impostos por elas aos 

mercados compradores, seja nas Américas ou as do oriente. A inexistência de uma 

economia de escala também proporcionou o êxito do livre comércio. Os 

comerciantes particulares não tinham a obrigação do comércio contínuo mesmo sem 

lucros que cabia as grandes organizações. Os comerciantes particulares não estavam 

sujeitos a essas obrigações. Comerciavam ou não, de acordo com suas conveniências 

(ARRIGHI, 2001, p.120). 

 

Novas empresas surgem concentradas em solo britânico, ao mesmo tempo fortemente 

dependentes de progresso técnico e de novos mercados. Os efeitos dessa mudança serão 

sentidos no final sec. XIX de maneira mais sistematizada e com estratégias empresariais 

distintas, caracterizando uma quarta fase da hegemonia empresarial nas Índias orientais.  

Como assinala Arrighi (2001), diferente das suas concorrentes europeias, os fatores de 

crise que permitem o surgimento de novos tipos empresariais ingleses não emergem de fora 

de seu território. O obsoleto tipo de empresa – companhias de comércio e navegação – passa a 

ser questionado, em especial por seu monopólio comercial em terras asiáticas e pela revolta de 

seus irmãos britânicos locais. As novas empresas reivindicam o livre comércio e o término do 

exclusivo comercial. Assim explica Arrighi (2001) uma das consequências da crise das 

companhias de comércio e navegação britânica. 

 

Perde suas funções administrativas em função da rebelião de 1857-1858, e o 

subcontinente indiano passa a ser incorporado ao império britânico. Com este 

declínio entra em funcionamento, uma outra estrutura de acumulação, centrada nas 

empresas de propriedade familiar que estavam inseridas em uma densa rede de 

intercâmbio comercial e operando sob a proteção do mais amplo e poderoso império 

territorial que o mundo já tinha visto. Com isso, completa-se a transição para a 

hegemonia britânica (ARRIGHI, 2001, p. 121). 
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A combinação de extinções e de expansões comerciais marca a segunda metade do 

sec. XVIII na Europa. Mas, parte dessas estratégias sinalizou a ascensão subsequente do 

imperialismo britânico de livre comércio, e tratando-se, dentre outras coisas, de uma expansão 

territorial. 

 

 

3.5.3 A crise da “Velha Companhia”, a livre iniciativa e o poder das corporações 

 

 

O surgimento do tipo empresarial corporação, fundado na livre iniciativa, está 

associado historicamente, e em primeiro lugar, à crise das companhias de comércio e 

navegação, especialmente a de tipo inglesa. Posteriormente, seu surgimento encontra-se 

associado à crise das empresas familiares britânicas, como instituições econômicas 

alternativas ao fracasso das “velhas companhias”. A emergência da corporação enquanto 

empresa moderna é uma instituição econômica nascida em fins do sec. XIX e início do sec. 

XX. Ela representará, ainda, o resultado do deslocamento territorial ou perda de hegemonia da 

empresa europeia, especialmente a britânica, que se expande em território norte-americano em 

meio a Grande Depressão de fins do sec. XIX. Este tipo empresarial criará tendências de 

gestão, tanto para a Europa quanto para América, por seus traços administrativos 

fundamentalmente diferentes das suas precedentes, comparativamente bem mais flexíveis, 

velozes, integrados, mas também burocráticos.  

O movimento territorial da hegemonia empresarial capitalista para a América do norte 

compõe, assim, uma última fase, em que a ideia de grupo econômico se insere. Nesse sentido, 

as considerações de Belluzzo (2009), indicam que o cenário em que se desenvolve a 

corporação norte-americana no final do sec. XIX e, posteriormente, suas estratégias de poder 

global no pós-guerra se inserem em cinco processos correlacionados. Em primeiro lugar, o 

tipo de empresa corporativa emerge em um cenário de consolidação do sistema monetário de 

pagamentos internacionais, ainda coordenado pelo padrão ouro. Sua expansão dar-se em 

função das mudanças no sistema de crédito mundial e da formação de organizações 

empresariais multidivisionais, caracterizadas por diferenciações entre departamentos de 

produção e departamentos de consumo. Por outro lado, a própria mobilidade e expansão do 

tipo corporativo expressou o desenvolvimento ampliado e internacional do trabalho, 

geoeconomicamente organizado em centros produtores de matérias-primas e centros 
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produtores de manufaturas. E, por último, o tipo corporativo expressou, em certa medida, a 

emergência de outras potências industriais além da americana, particularmente a alemã.  

 Mas a expressão territorial do tipo corporativo de empresa em economias de 

capitalismo tardio apresentará particularidades apenas resolvidas no âmbito da abstração 

conceitual e que, concretamente, revelaram-se diferentes do tipo corporativo norte-americano.   

Seguindo as orientações de Arrighi; Barr; Hisaeda (2001), Braudel (2008) e outros, há 

muitos motivos que contribuíram para a crise das companhias de comércio e navegação. 

Acontecimentos nos centros comerciais britânicos foram o estopim delas e expressas na 

mobilização de parte dos comerciantes ingleses urbanos que reivindicavam da coroa o livre 

comércio e o fim do monopólio real, dado por ela às companhias de comércio e navegação. 

Em territórios conquistados, a questão fiscal tornava-se uma questão central dos fins dos 

tributos, ao lado da espoliação de recursos produtivos que imprimiam esse sentido negativo às 

práticas das companhias inglesas, contribuindo assim para seus insucessos.  

Nesses centros manufatureiros, as forças sociais contra a companhia de comércio e 

navegação cresciam, e eram justificadas por seus fracassos administrativos em mercados 

promissores; pela sua fragilidade administrativa e a consequente falta de confiança nacional 

neste tipo de instituição econômica. Para os empresários particulares que compunha parte 

dessas forças, muitos cerceados dos benefícios do livre comércio, a companhia se apresentava 

como meio de acumulação de capital superado e caro ao Estado. Isto se revelava nos altos 

gastos militares em solo indiano, especialmente na contenção de rebeliões como recurso para 

garantir excedentes que fluíam para praças londrinas, assegurado por uma complexa e 

engessada estrutura financeira. Esses e outros motivos ativaram estas “forças sociais novas”, 

classificadas por Marx e Engels como industriais, plutocratas e oligarcas, forças criativas e 

adversárias do modelo de empresa dominante. Assim, “surgiu um novo inimigo da 

Companhia, já não sob a forma de sociedades rivais, mas sob a forma de ministros rivais e de 

um povo rival” (MARX; ENGELS, 1987, p. 55). 

As necessidades desses grupos locais de reivindicarem o livre comércio sinalizavam 

que estas disfunções na gestão empresarial das companhias de comércio e navegação 

comprometiam a economia britânica, e que o seu fim era uma necessidade de um novo tempo 

e da participação em sua economia de empresas mais hábeis. Mesmo com a tentativa dos 

“empresários navegadores” de reconstruir nas Índias as condições infraestruturais possíveis 

para recompor a já abalada confiança nacional e, assim, estender o privilégio do monopólio, 

as disfunções de gestão agravavam-se com a questão das inversões fiscais. O modo como era 

regulada a economia sul-asiática revelava que os tributos cobrados pelas companhias eram 
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maiores que os praticados por comerciantes locais, e invertidos em benéficos exclusivamente 

londrinos. As disfunções de gestão atingiam o destino dado aos excedentes e tornava a crise 

das companhias cada vez mais reduzida às condições endógenas de seu gerenciamento. A 

questão fiscal em solo hindu tornava-se um fator cada vez mais justificador da necessidade do 

livre comércio e de uma associação diferente entre empresas e estas com o estado inglês. A 

questão indiana e das famílias de fabricantes ingleses tornava-se, então, uma questão de 

estado e nacional. 

 

Assim, a índia converteu-se no campo de batalha da disputa entre os interesses 

industriais, por um lado, e a plutocracia e a, oligarquia, por outro. Os industriais, 

conscientes da sua ascendência em Inglaterra, exigem agora a anulação destes 

poderes antagônicos na índia, a destruição de todas as antigas fábricas do Governo 

indiano e a desaparição final da Companhia das Índias Orientais (MARX; ENGELS, 

1987, p. 63). 

 

Este cenário tornava-se, portanto, cada vez mais adequado ao movimento anti-

monopolista em solo inglês. Industriais, plutocratas e oligarcas emergiram contra os 

privilégios das obsoletas companhias de comércio e navegação. Gradativamente os 

excedentes indianos passaram a compor partes do circuito da economia britânica e servindo a 

estes grupos na expansão de suas empresas familiares. Sua expansão e fortalecimento 

resultavam, dentre outra coisas, do discurso da necessidade de um novo “tamanho de 

empresa”, de novas condições de trabalho para os manufatureiros e, portanto, do apelo por 

uma condição descentralizada de acumulação de capital. A alternativa para o antigo 

empresariado de navegadores foi, então, aquecer as atividades na China com o comércio do 

ópio, e usá-lo para tardar a extinção completa do modelo de companhia e sua substituição 

pelo tipo de sociedade anônima, a bandeira dos opositores. Assim, Marx e Engels (1987) 

assinalam: 

 

Portanto, a partir de 1833, a Companhia das Índias Orientais já não existia a não ser 

nominalmente e por tolerância. Assim, enquanto por um lado parece não haver 

dificuldade de neutralizar inteiramente a Companhia, por outro lado é 

completamente indiferente se a nação Inglesa domina a Índia em nome pessoal da 

rainha Vitória, ou sob a forma tradicional de uma sociedade anônima (MARX; 

ENGELS, 1987, p.76). 

 

A perda do monopólio comercial na Índia e a iniciativa de pequenos comerciantes 

particulares ao investirem e reestruturarem suas manufaturas resultou, em certa medida, de 

partes de uma estrutura econômica já criada com a companhia de comércio e navegação 

inglesa já obsoleta; assim como ainda revelam Marx e Engels: 
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Em 1813, a Companhia não conseguia suportar já a pressão do comércio geral e, 

excepto o monopólio do comércio chinês, o comércio com a Índia estava aberto, sob 

certas condições, à competição privada. Na revogação da Carta de 1833, estas 

últimas restrições foram finalmente ultrapassadas, e a Companhia proibida de 

continuar qualquer comércio – o seu carácter comercial foi destruído, e o seu 

privilégio de excluir súbditos britânicos dos territórios indianos foi retirado (MARX; 

ENGELS, 1987, p.60).  

 

As tentativas de criarem obras públicas em solo indiano, por exemplo, tornou-se uma 

estratégia tardia. Ela apenas ativava a necessidade de que o império britânico nas Índias 

orientais não poderia ser mais governado por uma instituição com parcas habilidades, e o 

industrialismo
9
 apresentava-se como uma nova moral capitalista, resultado de um novo 

sentido dado pelo Estado à economia britânica e de suas novas instituições. A antiga empresa 

sai de cena, e o Estado britânico passa a governar diretamente as conquistas territoriais das 

companhias das Índias orientais, em nome dos interesses nacionais, da estabilidade econômica 

e de sua elite mercantil local. 

Mas, o advento das corporações fora da Europa – como veremos – está associado ao 

nascimento e crise desse modelo familiar e comercial de empresa britânica que emergiu como 

alternativa as pesadas e lentas companhias. O tipo corporativo predominou no sec. XIX, mas 

especificamente pela combinação de informalidade, flexibilidade e habilidade mercantil, e na 

condição adversa da Grande Depressão do final do século. A existência de sua equivalente, na 

Europa, está associada, por outro lado, a rede de comércio criada precedentemente pelas 

grandes companhias, e a mobilidade das famílias de fabricantes ingleses de associarem-se e 

constituírem sociedades anônimas. Esta herança resultante dos efeitos do monopólio criava as 

condições para que empresas com tamanhos diferentes e mais leves valessem-se disso e 

passassem a ganhar centralidade econômica, especialmente em atividades têxtil cada vez mais 

especializada e requerente de financiadores nacionais e estrangeiros para realizar progresso 

técnico. Nesse sentido, as grandes empresas que saíam da cena econômica europeia saíam 

como protagonistas de condições socioeconômicas favoráveis ao surgimento e uma 

                                                           

9
 Apenas em certa medida podemos denominar que os processos econômicos ensejados em território inglês com 

fim das companhias de comércio e navegação, especialmente a inglesa das índias orientais, sejam definidores do 

industrialismo. Quando apontarmos as características da empresa capitalista e seus determinantes é possível 

entender que o processo de industrialismo encontra-se além do tipo indústria de instituição econômica e além da 

mecanização tecnológica. Estes elementos ajudam a compreender parte da sociedade capitalista inglesa, ao 

mesmo tempo em que contribuem para diferenciar capitalismo de industrialismo, como veremos em Giddens 

(2008).  
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diversidade de outras experiências mercantis, especialmente das modernas sociedades 

anônimas, realizadas por empresários familiares com certa autonomia e recursos próprios.  

A empresa familiar britânica surge, assim, como uma instituição relativamente 

moderna e alternativa, apenas comparada ao tipo empresarial das grandes companhias. A 

produção em larga escala, complexa e de respostas lentas às necessidades que emergiriam na 

segunda metade do sec. XIX tornaram-se atributos rejeitados pelos novos e ascendentes 

fabricantes ingleses. Por outro lado, este tipo de empresa ganhava mais força com sua 

conformação em sociedades anônimas. “O crescimento do volume de capital requerido pelos 

novos investimentos impôs novas formas de organização à empresa capitalista. A sociedade, 

por ações, tornou-se a forma predominante de estruturação da propriedade” (BELLUZZO, 

2009, p. 176). 

Estas instituições passaram a sinalizar a força das famílias de fabricantes na ampliação 

das condições de acumulação de capital. Comparadas as grandes companhias, suas práticas 

eram inovadoras ao se estenderem para algumas fusões, associações entre empresas 

financeiras, industriais e empresas comerciais. Integrações e práticas horizontais de gestão 

cada vez mais complexas e particulares entre empresas de atividades comuns ou distintas, 

dentro e fora do território inglês, especialmente aquelas que demandavam habilidades e 

parceiros financeiros, contribuíram para o desmantelamento de algumas e expansão de outras, 

em outros territórios. Porém, isso não as tornavam instituições econômicas inexpressivas, mas 

fundamentais no fortalecimento de seus Estados, mesmo por sua ampla especialização e 

traços burocráticos e sua capacidade de reorganizar o capital em escala mundial. Esta 

reorganização impelia as sociedades anônimas inglesas a desenvolverem processos produtivos 

conectados territorialmente, mais avançados que as de suas predecessoras, e a otimizarem de 

forma combinada a técnica e a ciência no processo de produção de mercadorias
10

.  

A sociedade anônima, nesse sentido, tornava-se uma instituição econômica atraente e 

mais dinâmica que a empresa limitada, tanto por sua especialização e capacidade de 

diversificar atividades quanto pela combinação de estratégias voltadas ao aumento produtivo e 

expansão comercial. As inovações técnicas foram, como ainda as são, centrais para o seu 

                                                           

10
 Quanto à técnica e o uso da ciência nas atividades produtivas, neste trabalho, não consideramos estes 

elementos como meio de classificar as empresas como modernas. Sua combinação não define um grupo 

econômico moderno. A conceituação deste tipo de empresa não despreza estas condições inanimadas, mas, 

sobretudo, parte da capacidade do grupo enquanto instituição econômica de fazer seus ajustes e permanecer 

existindo pela combinação e recombinação histórica de mecanismos ou forças sociais formalizadas por políticas 

de estado ou pela organização de instância de poder no interior das estruturas de gestão do próprio grupo, e que 

servem como um de seus ativos importantes e cada vez mais cotidianos.   
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desenvolvimento e, em certa medida, na definição de tipos empresariais. Elas atingiram 

predominantemente as estruturas produtivas inglesas, modificando os processos 

manufatureiros artesanais como fiação do algodão, e processos como a tecelagem e o 

acabamento. Isto redesenhou os processos produtivos como o do algodão cru, e também 

modificou as atividades extrativas e manufatureiras em geral
11

. No entanto, isso não blindou 

as sociedades anônimas familiares dos riscos conjunturais da anárquica economia mundial em 

formação. 

Mas com as sociedades anônimas familiares, as lentas companhias de comércio 

tornaram-se mortas. Por outro lado, sua emergência criava a necessidade de uma inversão da 

relação lucro e subsistência. A subordinação do homem ao capital expande-se, tornando um 

imperativo da transição do tipo de companhia de comércio para o tipo sociedade anônima. A 

subordinação da subsistência à motivação do lucro torna-se um elemento de regulação da vida 

social. Amplia-se um espírito capitalista em meio a força de uma economia de mercado, cada 

vez mais formalizado por esta inversão e pela combinação de novas técnicas produtivas 

incorporadas à gestão, novas condições de participação na formação da riqueza das empresas. 

O progresso técnico possibilita a essas empresas uma subordinação diferente do trabalho à 

moral do lucro, não menos cruel as existentes nas antigas companhias de comércio, nem tão 

pouco sinalizavam melhorias para as condições de vida dos trabalhadores.  

O fracionamento do antiquado sistema artesanal tornou-se um imperativo, ao mesmo 

tempo em que exigia o adestramento do trabalho às novas condições, de um novo tempo de 

um cenário urbano desigual para a nova condição de classe. 

 

Entrou assim em funcionamento um círculo virtuoso/vicioso – virtuoso para os 

empregadores capitalistas, vicioso para os artesãos deslocados e seus dependentes: 

enquanto os trabalhadores eram privados de seu estilo de vida e trabalho já 

estabelecidos, os empregadores capitalistas passaram a desfrutar de uma oferta 

aparentemente ilimitada de mão-de-obra barata e de outros insumos primários, bem 

como de mercados lucrativos e aparentemente ilimitados para escoar sua produção 

(ARRIGUI; BARR; HISAEDA, 2001, p. 127). 

 

Isto representava, portanto, uma revolução nas condições de produção na quase 

totalidade da economia britânica, e a emergência de um protagonista novo para novas 

estratégias de fazer negócios. A disseminação da sociedade anônima incentivou a ideia de que 

o processo produtivo mecanizado e integrado expandia a comercialização de mercadorias 

                                                           

11
 Desenvolveremos estas características das sociedades anônimas quando nos referirmos à economia mundial e 

ao tamanho das empresas.  
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como o algodão, especialmente quando da transição da fiação para a tecelagem, permitindo 

maior competitividade de seus preços no mercado internacional, e mesmo na contribuição de 

novas tipologias de empresário
12

. 

Mas apenas em certa medida podemos associar o conjunto dessas mudanças ocorridas 

na Inglaterra e como elas transitaram ou influenciaram outras nações europeias e seus 

mercados à centralidade adquirida pela sociedade anônima, especialmente ao reduzir estas 

mudanças ao impacto surgido com o progresso técnico e sua expressão maior a fábrica
13

. Elas 

podem ser associadas ao fenômeno do industrialismo, mas apenas parcialmente o explicam. 

O surgimento deste tipo de empresa revela mudanças no sistema de hegemonia 

empresarial ocorrida no sec. XIX, e indica uma particular formação econômica, em que 

circuitos do capital bem mais articulado as diferem daquelas que condicionou o surgimento 

das companhias de comércio e navegação. Mas seu desenvolvimento terminou por influenciar 

demais economias, e que apenas em parte teve nestas empresas seu protagonista principal
14

. 

Portanto, parecem ser coerentes as recomendações de Giddens (2008), no que diz respeito ao 

industrialismo.  

Assim como este autor afirma, “o industrialismo não pode ser reduzido ao fenômeno 

estritamente tecnológico” (2008, p. 161), nem as alterações que atingem um grupo particular 

que se insere no processo produtivo. “Em uma sociedade industrial (...) cada um – incluindo 

aquele em cargos de direção – está envolvido no trabalho produtivo” (GIDDENS, 2008, p. 

162).  

O industrialismo constitui um fenômeno mais amplo que a introdução ou mudanças 

nas tecnologias mecanizadas. Sua interpretação deve associar a ideia de que o industrialismo 

está além da produção fabril ou do centralismo da fábrica, por razões que este local de 

trabalho não captura. Como aponta Giddens (2008, p. 164), “o industrialismo é uma forma de 

                                                           

12
 Um dos efeitos do processo de mecanização de processo produtivo, como o algodão, pôde ser sentido fora da 

Inglaterra. Processos que decorrera da revolução técnica advinda com o industrialismo evidenciavam-se em 

territórios fortemente exportadores de algodão no sec. XIX, especialmente em países onde o tipo de capitalismo 

inglês ainda não havia criado as raízes. No Brasil, a mecanização da produção de algodão alterou as relações 

campo-cidade. Seus efeitos podem ser percebidos nas principais praças de comercialização e produção de 

algodão, como revelou ser o nordeste brasileiro até o início do sec. XX. Como destaca ARRIGUI; BARR; 

HISAEDA (2001): “a destruição da produção têxtil artesanal foi ainda mais maciça, embora menos completa, 

nas regiões além-mar – em especial, mas não exclusivamente na Índia” (p.128). 
13

 Desenvolveremos a relação entre sociedade anônima e maquinaria mais profundamente quando discutirmos 

conceitualmente um grupo econômico, tomando como fundamento HOBSON (1985), dentre outros. 
14

 Nesse sentido, a estrutura teórica e metodológica de Arrighi (2001), que fundamenta parte deste trabalho, é 

significativamente pródiga quando aponta, além dos fatores econômicos que possibilitaram a constituição de um 

sistema hegemônico de empresas, as origens sociais das hegemonias políticos mundiais.  
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atividade produtiva altamente eficiente, mas não possui uma dinâmica interior do tipo 

associado à empresa capitalista”. 

Podemos falar de mudanças realizadas pelas empresas, as sociedades anônimas, no 

local de trabalho, na indústria, mas não mudanças na totalidade das atividades econômicas ou 

da vida social. É questionável, assim, afirmarmos que elas engendraram mudanças que se 

estendem a totalidade da sociedade, notadamente a economia inglesa, ao ponto de antigas 

relações de produção sucumbirem com seu advento e de uma nova moral do lucro romper 

com o passado e não serem tributárias às ações de outras instituições. A sociedade anônima é 

um arranjo econômico e institucional voltada a realizar negócios complexos, ao lado de 

muitas outras instituições que, vistas isoladamente, acumulam capital de maneira diferente.  

A mecanização da vida econômica contribuiu para as transformações que afetaram a 

circulação de mercadorias, especialmente no sec. XIX. As transformações no interior do 

processo fabril passaram a ganhar dimensões que atingiram o desenvolvimento do transporte, 

meios de comunicação e, combinados com outros, contribuem para a construção de uma 

moral voltada para o lucro. Assim poderia se conferir aos fenômenos que ocorreram na 

Inglaterra ao industrialismo, protagonizado pelas sociedades anônimas e sob efeitos da 

mecanização. Giddens (2008) define o industrialismo: 

 

O industrialismo significa o predomínio da produção manufatureira (a maneira de 

produção, mas do que simplesmente à criação de tais bens). A manufatura deve ser 

compreendida como sendo a combinação entre o uso de fontes de poder inanimado, 

tanto na produção como no processo de circulação de mercadorias e a mecanização e 

outros processos econômicos. Isto deve levar a processos rotineiros de produção de 

bens (GIDDENS, 2008, p.163). 

 

 

Mas o industrialismo agrega fontes de “poder inanimado” voltados à produção e aos 

processos de circulação de mercadorias. Isto permite conexões entre as descobertas científicas 

e demais elementos da vida social. Pressupõe, porém, uma organização das relações sociais e, 

em parte, um conjunto de mudanças nas atividades empresariais das famílias de fabricantes da 

Inglaterra que resultaram de ritmos da organização econômica já construída. Boa parte desses 

ritmos econômicos, ou dos jogos das trocas, revela um sistema de produção doméstico, mais 

do que a grande estrutura fabril dominante. Assim, eles comporiam este que seria um aspecto 

de descontinuidade que marca fortemente a modernidade, e que isoladamente permite 

compreender o industrialismo, assim como ressalta Giddens (2008): 

 

As primeiras fábricas foram estabelecidas em setores da produção que não se 

destacavam por uma manufatura mecanizada de nível alto. Mas no momento em que 
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esses fatores se aglutinaram, acabaram formando algo como um conjunto produtivo 

unitário que gerou novas oportunidades econômicas e era percebido como dentro de 

uma estrutura de empreendimento capitalista em expansão (GIDDENS, 2008, p. 

163). 

 

Mas o processo de industrialismo que acometeu o mundo inglês só se tornou possível 

quando as grandes reservas da produção artesanal puderam ser suplantadas pela concorrência 

capitalista. A subsunção das condições artesanais às condições complexas da produção 

mecanizada implicava, no futuro, a severa concorrência entre produtores novos, industriais e 

também entre empresas especializadas nas altas finanças. Esta realidade implicaria na 

diminuição dos lucros médios dos concorrentes e, no futuro, em compensações oriundas de 

modos de regulação.  

Se associarmos esta descontinuidade da modernidade ao fenômeno do industrialismo, 

a coerência deste último reside – ao olharmos isoladamente – nos traços marcantes do 

processo de mecanização inglesa, que se estendeu para além da cadeia produtiva do algodão, 

atingindo as ferrovias e transportes náuticos. As transformações resultantes disso atingiram a 

produção de bens de capital inglês, fazendo da nação britânica a fábrica das fábricas do 

mundo e de sua ética empresarial uma das referências mundiais. Mas, isso também permitiu 

aos ingleses certa autonomia ao seu industrialismo, e impulsionou as pequenas empresas 

familiares a buscarem e construírem novos mercados para seus produtos. Revelava uma 

Inglaterra que se desenvolvia por buscar sua autonomia industrial por via da produção de bens 

de capital. A conjuntura externa e interna possibilitava que as famílias de fabricantes ingleses 

e suas sociedades anônimas encontrassem uma demanda pronta, e seus clientes se dividissem 

em grandes comerciantes ou grandes agências governamentais. Instalava-se, assim, outra 

dinâmica do comércio mundial, muito distinta do longo século XVI de Braudel, e ativada por 

ofertas de insumos primários que azeitavam a máquina inglesa e tornava sua hegemonia 

empresarial ao mesmo tempo comprometida, mas fortemente definidora de uma economia 

para além do atlântico.  
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CAPÍTULO III 

 

 

4 OS GRUPOS ECONÔMICOS CONTEMPORÂNEOS 

 

 

4.1 UM TIPO DE EMPRESA PARA UM CERTO CAPITALISMO 

 

 

Os empresários ingleses e os membros de suas sociedades anônimas não estavam 

blindados das consequências do fim do monopólio e do advento da livre iniciativa, 

emergentes dentro e fora de seus territórios. A expansão do livre comércio reproduzia-se não 

apenas por forças da moral do lucro, nem tão pouco se reduzia ao território inglês. A livre 

iniciativa liberal e utilitarista proliferava por forças da veloz rede de empresas concorrentes e 

protegidas por seus Estados, e onde o papel do progresso técnico tornava-se um diferencial 

caro, mas estratégico. A relação de proximidade entre poder político e lucro tornava-se um 

quociente dessas intensivas concorrências, especialmente para as sociedades anônimas que 

atraiam o estado para tornar os custos das invenções – transformadas em bens de capital – 

uma realidade menos arriscada e compensada com este “parceiro”. Subsídios à produção e 

compra de bens de capital tornava a relação profícua entre poder econômico e poder político, 

além de um recurso estratégico, uma necessidade cada vez mais comum e ajustada para e 

entre as empresas.  

Quando seguimos as considerações de Arrigui; Barr; Hisaeda (2001), de conceber o 

processo de hegemonia empresarial enquanto parte de ciclos longos de acumulação, ou 

mesmo do que poderíamos compreender enquanto ciclos de deslocamentos territoriais da 

hegemonia empresarial mundial, seja ela comercial, industrial ou financeira, é admissível, 

dentro deste esquema analítico, conceber que a grande depressão de 1873 a 1896 condicionou 

boa parte deste movimento. A Grande Depressão não determinou o deslocamento da 

hegemonia empresarial do território inglês, ao ponto de reproduzir, em solo norte-americano e 

pelo menos parcialmente, o tipo sociedade anônima. A sociedade anônima lá já existia, mas 

não era hegemônica nem se direcionava, como correu com o pós-guerra, para investidas de 

dominação global. Este fator, em que muitos analistas consideram parte do ciclo de crises do 

capital, contribuiu para a reorganização das atividades empresariais em solo americano, 

especialmente na forma organizacional das sociedades anônimas existentes e, 
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especificamente, por suas práticas de fusão, verticalização ou integração que se seguiram. 

Bakan (2008) considera: 

 

Em apenas duas décadas, começando nos anos de 1890, a corporação passou por 

uma transformação revolucionária. Tudo começou quando os estados norte-

americanos de Nova Jersey e Delaware (...) empenharam-se em atrair negócios 

corporativos valiosos para suas jurisdições, desfazendo-se de restrições nada 

populares que constavam de suas leis para corporações. (...) As mudanças 

impulsionaram uma enxurrada de incorporações, pois as empresas buscavam novas 

liberdades e poderes que a incorporação poderia lhes garantir. Logo, no entanto, com 

o fim das restrições mais significativas sobre fusões e aquisições, um grande número 

de pequenas e médias corporações foi rapidamente absorvido por um pequeno 

número de gigantescas corporações (...) Em menos de uma década, a economia 

norte-americana deixou de ser uma economia em que as pequenas empresas de um 

ou poucos proprietários competiam livremente entre si para ser dominada por um 

número pequeno de corporações, cada uma de propriedade de muitos acionistas. A 

era do capitalismo corporativo tinha começado (BAKAN, 2008, p.15-16). 

 

Por outro lado, os efeitos da Grande Depressão na empresa norte-americana não 

significaram o desmantelamento das empresas familiares britânicas, e não as impediu de se 

expandirem nem converterem-se em sociedades anônimas, como parece indicar as 

considerações de Arrigui; Barr; Hisaeda (2001). O que define esta transição e se podemos 

chamá-la de incompleta – haja vista a importância que ainda possuía até antes de 1945 as 

empresas inglesas, fortemente especializadas e sua rede financeira, para a economia mundial 

– é a centralidade que assume até certo momento o tipo norte-americano de empresa, a 

corporação, e sua hegemonia empresarial, como parte orientadora de uma nova geopolítica 

do capitalismo em escala mundial, algo que o empresariado britânico especialista e 

fragmentado conseguiu realizar. Empresas integradas verticalmente, fortemente 

burocratizadas e de caris gerencial norte-americano passaram a ser o símbolo e indicador, a 

partir do final do sec. XIX, de uma nova economia-mundo e mundializada, diferentemente 

das empresas inglesas fortemente especializadas, burocráticas e parcialmente desconectadas.  

A Grande Depressão construiu as condições para esta transição, que passa a se 

caracterizar além do deslocamento territorial da hegemonia empresarial, também definida por 

novas formas de gestão, ampliação de um sistema norte-americano de empresas concorrentes 

financeirizadas e multinacionais; um sistema de concorrências interterritorial entre empresas 

norte-americanas e trans-territoriais, entre empresas inglesas, norte-americanas e alemães, e 

todas elas com as restantes do mundo, o que levou Bukharin (1984) a constatar a formação de 

uma nova economia mundial. 

Mas este momento de transição da hegemonia empresarial britânica para a norte-

americana não foi somente um marco da nova economia mundial. Também representou uma 
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ampliação da concorrência entre nações, especialmente aquelas que protagonizariam as duas 

Grandes Guerras Mundiais.  

Podemos considerar que transformações ocorrem no interior das empresas, e outras 

operam nas franjas do sistema das altas finanças – que também irão modificar o universo 

empresarial a partir de 1990
15

 –, mas também uma que opera no interior dos estados e como 

estas instituições se relacionava entre si e com o resto do mundo. A hegemonia empresarial 

norte-americana e sua contribuição na formação de uma nova economia mundial, ganha 

sentido somente quando empresas e Estados se postam diferentemente em seu espaço 

doméstico quanto também fora deles. Nesse sentido, é uma economia mundial requerente de 

posturas políticas e econômicas distintas daquelas propagadas no longo sec. XVI e que, em 

certa medida, é algo que diferencia o modelo inglês de negócio do norte-americano. 

A crise do tipo familiar de empresas inglesa revela, portanto, uma nova fase de 

acumulação, mas novas condições de gestão empresarial e dos governos, consolidadas 

somente após as duas Grandes Guerras. Assim, Arrigui; Barr; Hisaeda (2001) expõem as 

características e fases que marcaram esta transição: 

 

Nas duas transições, podemos identificar um padrão de transformação do sistema 

dominante (...). Ao esquematizar o padrão da transição da hegemonia britânica a 

grande depressão e a belle époque subseqüente a era eduardiana, o sistema britânico 

atingiu sua expansão máxima, porém começou a ser ameaçado pelo surgimento do 

capitalismo de corporações, não apenas nos Estados Unidos, mas também na 

Alemanha. Na segunda fase da transição, desde a eclosão da Primeira Guerra 

Mundial até o craque de 1929, o próprio sistema britânico passou por grandes 

transformações no plano empresarial, mas perdeu terreno para o sistema norte-

americano emergente. A transição se concluiu na terceira fase, quando a 

reestruturação do sistema norte-americano sob o impacto da Grande Depressão da 

década de 1930 e da segunda guerra, preparou-se para a dominação global na era da 

Guerra Fria (ARRIGUI; BARR; HISAEDA, 2001, p. 131-132). 

 

É nesta segunda fase de transição da hegemonia empresarial britânica para a norte-

americana que o tipo empresarial corporação se fortalece. Este tipo empresarial se expande 

para territórios em que o capitalismo ainda não se desenvolveu plenamente, e onde estruturas 

produtivas de comercialização e produção só se revelariam relativamente adequadas após a 

crise de 1929. Em certos países e regiões, muitas estruturas produtivas se revelaram pouco 

maduras para acomodar este novo tipo de empresa, e se revelaram sociedades anônimas 

fortemente necessitárias de estratégias que se ajustem aos mecanismos de regulação de seus 

                                                           

15
 Trataremos das mudanças nas ações empresariais nos anos 1990 quando nos referimos a VELTZ, Pierre. 

Mundializaion, ciudades y territórios: la economia de arquipélago. Ariel. 1996.  
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estados. Os efeitos internos causados com a Segunda Grande Guerra promoverão, em países e 

algumas de suas regiões, significativas alterações econômicas, o que possibilitará, apenas em 

certa medida, esses ajustes e produção do tipo corporativo de empresa norte-americano. Em 

alguns territórios em que as bases militares norte-americanas foram sediadas como o Nordeste 

brasileiro, é possível considerar que esses ajustes resultaram da combinação de ações 

governamentais reguladoras com as estratégias iniciadas por livres comerciantes. Isto 

possibilitou um desenho empresarial corporativo que, por vezes, parece revelar uma estrutura 

híbrida em seu processo produtivo e em suas estratégias, e, por vezes, dual nas condições em 

que operam a propriedade e o controle realizado por familiar de empresários. O que parece ser 

os traços de um fordismo periférico, também resultou de uma conjuntura interna favorável, 

que fez surgir esta suposta imagem de um tipo corporativo de caris norte-americano. Ela 

ganha força em empresas comerciais varejistas e industriais do setor têxtil, fortemente 

especializadas e dependentes de políticas públicas de incentivo produtivo e comercial.  

 

 

4.2 AS ESTRATÉGIAS CORPORATIVAS COMO PARTE DA HEGEMONIA 

EMPRESARIAL 

 

 

O deslocamento territorial do centro hegemônico britânico para a América do norte 

não impediu a crescente onda de concorrência entre empresas e Estados. Por parte dos 

Estados, a estratégia foi o fortalecimento de suas burocracias, e a empresarial os processos de 

integração e diversificação empresarial, desde mercadorias e serviços até segmento e tipo de 

empresas controladas por grupos econômicos. As empresas passaram a controlar e fazer-se 

presente em alguns mercados, diminuir os custos de transação de alguns serviços e produtos 

das novas empresas norte-americanas. O processo de integração revelou, antes de tudo, ser 

uma estratégia fundamentalmente diferenciadora do modo de fazer negócio na América e na 

Grã-Bretanha, e, como esta primeira, colocara-se no mundo pós-guerra.  

A integração via fusão empresarial ou entre setores empresas, através de associações e 

incorporações, possibilitou que muitas empresas produzissem suas mercadorias e as 

circulassem com menos custos, velocidade e mesmos insumos. Esta estratégia diminuía a 

concorrência interna e possibilitava que os riscos fossem compartilhados e os mercados 

menos incertos. Por outro lado, a integração permitia a ampliação da produção e 
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comercialização em mercados menos regulados, e exigia das empresas o desenvolvimento de 

tecnologias e técnicas administrativas mais eficientes e duráveis.  

A estratégia da integração tornava as empresas norte-americanas mais audaciosas que 

suas equivalentes sociedades anônimas britânicas, mas por outro lado o movimento de 

integração via fusão horizontal conduzia estas empresas para a lista de instituições 

econômicas dependentes das iniciativas governamentais e de seus mecanismos de regulação, 

especialmente em territórios onde os mercados assinalavam maiores riscos. A saída desse 

cenário ao mesmo tempo promissor e arriscado, tanto entre corporações concorrentes quanto 

entre estas e os seus governos, nascia com a integração vertical. Esta estratégia tornava-se um 

contraponto, especialmente para as empresas em que os riscos de produção e comercialização 

eram uma constante, fracamente compartilhados e suas relações com os governos tênues.  

Este tipo de integração consiste na “(...) fusão das operações de uma empresa com as de seus 

fornecedores e clientes, de modo a garantir suprimentos „ascendentes‟ para a produção 

primária e escoamento descendente para o consumo final” (ARRIGUI; BARR; HISAEDA, 

2001, p. 132). 

Com isso, as corporações integradas verticalmente conseguiam alcançar vantagens 

frente às concorrentes internas e fora de seus territórios. Mas isto se apresentava fortemente 

eficaz frente às empresas limitadas, perante corporações de uma só unidade e aquelas 

concorrentes de muitas filiais e menos especializadas. A diferença que caracteriza o 

deslocamento territorial da hegemonia empresarial britânica para a norte-americana, do ponto 

de vista da gestão, é o fato da integração vertical criar uma hierarquia entre empresas e uma 

barreira para possíveis invasões de concorrentes, ao mesmo tempo em que aumentava seu 

potencial de barganha de privilégios do Estado. 

Mas, os processos de fusão horizontal e integração vertical não ficaram restritos às 

empresas norte-americanas. Eles se desenvolveram diferentemente e também entre as 

empresas sediadas na Grã-Bretanha e Alemanha. A diferença comparativa, além da 

flexibilidade e poder burocrático das empresas norte-americanas, estavam em que entre os 

germânicos a fusão horizontal e a integração vertical desenvolveram-se com maior rapidez 

entre as empresas comerciais; ao contrário dos britânicos, que com muita lentidão partiram 

para a integração vertical após perderem hegemonia no mundo. A lentidão condicionava a 

crise do modelo familiar de empresa britânica. Em primeiro lugar, e diferente das empresas 

alemães, a gestão empresarial inglesa pouco diferenciava controle de propriedade. A fusão 

entre controle e a propriedade era uma marca da tradição destas empresas familiares, mesmo 

ao se converteram em poderosas sociedades anônimas e frente ao crescente capital 
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financeiro
16

. Isto tornava cada vez mais as práticas empresariais inglesas tão obsoletas quanto 

à defesa do monopólio feito por sua antecessora. Suas ações tornavam-se, sob o apelo à 

tradição, práticas intermediárias entre grandes capitais, mais fluidos e concentrados e outros 

menores e mais especializados. Uma economia inglesa intermediária comercial e financeira 

da economia mundial. Por outro lado, isto exigia uma adequação empresarial aos novos 

tempos, especialmente a adequação de seus processos de produção e comercialização 

fundados na descentralização e alta especialização, especialmente no setor têxtil. A 

redefinição desta “herança” exigia flexibilidade, algo que os alemães e americanos já 

possuíam e defendiam.  

 

Durante todo o sec. XIX, a indústria britânica em geral e a indústria têxtil em 

particular havia mostrado uma tendência acentuada para a fissão, e não para a fusão, 

dos subprocessos seqüenciais da produção e do intercâmbio – isto é, para a 

desintegração vertical, em vez da integração (ARRIGUI; BARR; HISAEDA, 2001, 

p. 135). 

 

 

 Os americanos conseguiram resultados mais expressivos do que os ingleses, com a 

combinação de integração horizontal e vertical, o que impulsionou uma dominação financeira 

nascida do financiamento das ferroviárias e empresas industriais, e tornava a corporação 

norte-americana um tipo de empresa moderna. Assim se refere Joel Bakan (2008) às 

corporações norte-americanas: 

 

Os barões das ferrovias norte-americana do século XIX, considerada celebridades 

por alguns e vilões por outros, foram os verdadeiros criadores da era da moderna 

corporação. Com as ferrovias eram empreendimentos monumentais e exigiam 

enormes quantias de investimentos de capital – para assentar os trilhos, fabricar a 

frota e operar e manter os sistemas – rapidamente a indústria começou a confiar na 

forma corporativa para financiar suas operações (BAKAN, 2008, p. 11). 

 

O poder da corporação norte-america não sucumbiu o tipo de empresa familiar 

existente na Grã-Bretanha e também na Alemanha. Os seus efeitos mais severos só viriam a 

se apresentar, e por vezes questionado, na passagem do século XIX para o século XX. O 

universo de pequenas e médias empresas, ao contrário, passou a “satelizar” entorno de seus 

procedimentos burocráticos, seu tamanho, suas complexas negociações e poder financeiro.  

A tríade fissão-lentidão-especialização entre a empresa britânica tornava os custos das 

produções e operações cada vez mais caros. O dilema inglês passou a se expressar em 

                                                           

16
 Fazemos uso do termo capital financeiro tomando como referência o conceito presente HILFERDING, 

Rudolf. O capital financeiro. São Paulo. Nova Cultural, 1985 (Os economistas). 



84 

 

atividades cada vez mais fragmentadas e intermediárias, perante um capitalismo cada vez 

mais plural e fluido. “A especialização tornava-se, assim, uma resposta inglesa ao modelo 

emergente de empresas norte-americana e germânica” (ARRIGUI; BARR; HISAEDA, 2001, 

p. 137). 

Mas não pode ser tributado à crise do modelo familiar de empresas britânicas 

unicamente as condições internas de sua gestão. Seu enfraquecimento resultou além do poder 

da concorrência mundial e de sua condição de intermediária comercial e financeira do mundo, 

aos gastos militares advindos com a Primeira Guerra Mundial. Tornava-se difícil conciliar os 

negócios das famílias aos negócios da guerra. O governo britânico passa a restringir os gastos 

com bens de capital e o comércio exterior controla preços e distribuição dos bens de consumo. 

O fim da empresa familiar britânica ocorreria apenas com a Segunda Grande Guerra com as 

tentativas de hegemonia empresarial norte-americana e o advento da corporação 

multinacional. Nesse cenário, o processo de integração vertical deixa a exceção e exerce forte 

influência sobre os fluxos produtivos e os preços das mercadorias no mundo.  

 

 

4.3 A HEGEMONIA CORPORATIVA NORTE-AMERICANA E AS ESTRATÉGIAS 

EMPRESARIAIS ALTERNATIVAS 

 

 

A transição da hegemonia empresarial britânica para a norte-americana permitiu a 

construção de uma imagem do capitalismo de tipo corporativo, ou capitalismo do tipo “S.A”. 

Mesmo com alguns exageros, essa afirmativa indica uma conformação econômica que possui 

seu conteúdo na forma organizativa da grande empresa e de sua capacidade articulada de 

impor seus interesses em escala mundial e consolidar, assim, um projeto econômico 

expansionista, seja ele comercial ou financeiro. Esse conteúdo é questionado apenas após a 

Segunda Grande Guerra, e é coerente se tomarmos como válidas duas perspectivas 

complementares. Uma, revela que a hegemonia do tipo corporativo norte-americano resultou 

de seu domínio financeiro complexo e mundial no período pós-guerra, especialmente da 

combinação de novo fabricante e credor mundial. Outra, significa que essa hegemonia é um 

dos efeitos das condições de gestão empresarial e como elas se ajustaram as ações tomadas 

por seu Estado frente às incertezas do período entre guerras. Estas estratégias explicam a 

hegemonia do tipo corporativo norte-americano, mas também três movimentos do sistema de 

empresas em geral: primeiro, o da expansão da corporação norte-americana sob a condição de 
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multinacionais e sua posterior crise; segundo, os movimentos empresariais “novos”, que pode 

ser classificados enquanto concentradores e descentralizados de capital e de origem europeia, 

e outros, fundados em redes empresariais flexíveis e informais 

 

 

4.4 A COMPLEXIDADE DO CONTROLE E COMANDO EMPRESARIAL NA ERA DA 

FINANCEIRIZAÇÃO  

 

 

A explicação da hegemonia empresarial norte-americana reside na construção do que 

poderíamos considerar domínio financeiro complexo
17

. Isto coloca a empresa norte-americana 

como parte da estrutura da produção capitalista geral, e sua mobilidade institucional dirigida 

ao monopólio de mercados e controle financeiro, como já assinalado. Seu caráter financeiro 

complexo é parte de sua origem, e resvala para fora em um momento particular de seu 

desenvolvimento.  

Isto conduz a algumas considerações dessa hegemonia. Em primeiro lugar, este tipo 

empresarial está inserido num sistema de empresa mundial, reorganizado logo após a Segunda 

Grande Guerra. Isto não ocorre somente pelas investidas no progresso técnico, expressos em 

bens de capitais ou produção bélica disponível às grandes nações industriais em conflito. Para 

Belluzzo (2009), as condições dessa hegemonia corporativa norte-americana resultaram da 

capacidade destas empresas de conquistarem novos mercados; exercerem o controle 

monopolístico de fontes de matérias-primas; criarem mecanismo de valorização fictícia de seu 

                                                           

17
 O uso da terminologia “complexo” resulta das seguintes ponderações. As investidas financeiras feitas pelas 

empresas norte-americanas dentro e fora de seu território não encontram equivalentes dentro da perspectiva 

histórica adotada neste trabalho. Em nenhum outro momento a articulação do sistema financeiro mundial 

adquiriu tamanha sofisticação e velocidade do que este operado pela integração das corporações financeiras. Ele 

foi construído, em boa medida, sob o caduco sistema britânico comercial e financeiro, sepultado nos pós-45 e 

reorganizado pela combinação das ações do estado liberal norte-americano e suas grandes corporações. Por outro 

lado, a qualidade de complexo exprime aquilo que, em certa medida, se encontrava em O Capital, de Marx, 

especialmente ao se referir as variadas formas que assume o capital e a capacidade que possui o capital-dinheiro 

em sua forma fictícia de concentrar, fluir e diversificar-se em vários outros capitais, ao ponto das relações entre 

sujeitos se apresentaram como relações entre coisas. Nesse sentido, a qualidade de complexo não foge nem fere 

os sentidos dados pelo arcabouço teórico que usamos para explicar os fundamentos originários dos grupos 

econômicos. Mas, o uso desta terminologia implica em reconhecer, além dessa autonomia do capital-dinheiro, 

também a diversidade de processos burocráticos e especializados criados pelas altas finanças dos estados e das 

empresas como condição garantidora da reprodução ampliada do capital. Isto é sintomático especialmente 

quando se percebe a intensificação do fluxo de capitais entre empresas e estados, logo após o fim do padrão 

ouro, e sua gradual substituição no sistema monetário internacional pelo padrão dólar e deste para o padrão dólar 

flutuante. Além de todo impacto no tempo de rotação do capital, em geral proporcionado pela combinação 

transnacional desses processos. 
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capital (circuito intrabancos) e possuírem uma forte tendência à conglomeração. “... tudo está 

inscrito na matriz originária da grande corporação americana” (BELLUZZO, 2009, p. 43). 

Ao nos referirmos a esta estratégia expansionista adquirida pela corporação norte-

americana, especialmente após as duas grandes guerras, aludimos a alguns pilares que, 

segundo este mesmo autor, a direciona, sendo eles: as altas finanças; o protecionismo e os 

privilégios de seus Estados. Como veremos, a hegemonia empresarial norte-americana parece 

ter encontrado, nas altas finanças, recursos suficientemente capazes de gerar um ciclo virtuoso 

e particular entre suas corporações financeiras, e secundarizar estes dois outros pilares.   

A corporação norte-americana caminhou após as duas Grandes Guerras para a 

intensificação da concentração de seu capital financeiro. Este capital excedido expandiu-se 

para fora, e os lucros obtidos do seu reinvestimento passaram a ser, mais intensivamente, 

parte indissociável do capital financeiro geral das grandes empresas, e não limitados a um 

capital particular. Neste estágio, parte deste capital geral passa a dirigir-se para a formação ou 

financiamento de outras grandes corporações ou empresas menores, e no domínio dessa 

gestão financeira do capital em geral, a corporação dá ao excedente este fim como uma 

condição de manter-se existindo. Isso permitiu que processos de concentração de capital 

tornassem, assim, uma estratégia cada vez mais comum e decisiva no controle de mercados.  

A primeira impressão disto é a de que o processo de reprodução ampliada do capital 

esteja circunscrito a uma territorialidade. Mas, expansão da corporação a impele de manter-se 

existindo mesmo com ritmos de proteção de seu Estado e do seu tamanho territorial bem 

adverso. Esta expansão a obriga a conquistar novos mercados para suas mercadorias, serviços, 

e permite, em certa medida, uma mobilidade de força de trabalho dentro e fora de seus 

territórios de origem. Também impele a grande empresa a alocar parte de seus excedentes sob 

a forma de exportação de capitais ou de investimentos diretos. É nesse momento que a 

corporação, enquanto grupo econômico, torna-se um protagonista diferente de muitas outras 

instituições econômicas, e também de parte de um processo específico e não alcançado por 

todas as empresas. Esta é uma desenvoltura particular e restrita às grandes empresas por esse 

conjunto combinado de estratégia de valorização do capital. 

A internacionalização do capital requer, assim, a reprodução de parte do capital, e 

dessa estrutura institucional, representada pela grande corporação, e que seja capaz de manter 

esta reprodução ampliada não como elemento circunstancial de sua gestão, mas como 

condição de sua hegemonia expansionista. Isto permite que o capital em geral se integre aos 

circuitos econômicos diversos (como circuitos do terciário), os fortaleça ou simplesmente os 

crie. Assim, o seu processo de concentração e hegemonia corporativa implica em pensar o 



87 

 

tamanho da empresa, o tamanho dos mercados, mas também o alcance das políticas de 

regulação dos estados.  

A existência da corporação, assim, é um requisito central para o “player” no processo 

de internacionalização do capital. Assim como afirma Belluzzo (2009) “(...) ela condensa 

todos os mecanismo anteriores de expansão; os mercantis, industriais e financeiros. Mas 

também em sua política para fora é a síntese das práticas dos estados liberais: a face liberal do 

comércio exterior; o protecionismo e intervencionista nas defesas de reservas estratégias de 

matérias-primas” (BELLUZZO, p.44). 

No entanto, esse processo, protagonizado pelo tipo corporativo, requer que ajustes no 

sistema financeiro dominante sejam realizados. A imposição de um padrão monetário torna-se 

um mecanismo capaz de realizar este ajuste, e permite a expansão e consolidação da grande 

empresa. É nesse sentido que o fortalecimento desta instituição requer arranjos políticos cada 

vez mais sólidos e específicos, com objetivos de regular, com segurança, um conjunto de 

interesses empresarias, por vezes expressões na forma da manipulação das moedas nacionais e 

do padrão monetário dominante. Dessa maneira, a imposição de um padrão monetário tende a 

colocar toda técnica e sua expansão sob o controle corporativo.  

Assim, se podemos conferir um protagonismo à corporação norte-americana é em 

virtude dessa desenvoltura e de ter secundarizado os padrões de consumo e tecnológico frente 

ao seu projeto de dominação financeira fundada, após-45. Esta condição de protagonista das 

mudanças no sistema financeiro internacional foi sentida logo após as duas grandes guerras, e 

foi verificada com a expansão de seu complexo sistema manufatureiro e financeiro, ou seja, 

pela capacidade que as empresas norte-americanas tiveram de se colocarem também como 

produtores e financiadores globais. O sistema financeiro, organizado por estas empresas e 

seus bancos, tornou-se fator determinante na unificação de uma estrutura global de 

reprodução ampliada do capital, e reorganização do trabalho em escala planetária, com fortes 

diferenciações entre territórios, e entre corporações fortemente especializadas em 

sobrevalorizar capitais. 

Mas as tentativas de unificar o capital global não implicam torná-lo homogêneo ou 

direcioná-los para circuitos econômicos menos ariscados. Ela ocorre inserida numa economia 

que se altera significativamente após as duas grandes guerras, especialmente em território 

europeu, e em função de alguns Investimentos Estrangeiros Diretos (IED) terem contribuído 

na reestruturação das nações beligerantes, e as tornando dependentes das manufaturas e 

finanças norte-americanas. A expansão da grande empresa aproveitou os ritmos econômicos 

dessas nações após os esforços de guerra. O seu sistema de financiamento somado ao seu 
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estado liberal de regular e articular sua tentativa unificadora, revelou ser um recurso 

fundamental para plantar raízes em solo europeu e reorganizar o sistema financeiro mundial. 

As corporações norte-americanas passam, então, a exigir a valorização de seus capitais em 

mercados promissores como os das nações beligerantes, por meio de uma articulação entre 

elas, os demais Estados e outras empresas. O Estado norte-americano e outros estados da 

Europa passam a articular os interesses de diferentes capitais, e muitos controlados pelas 

grandes corporações estadunidenses, tornando-se reguladores não de um conflito apenas entre 

nações, mas de um conflito de interesses entre empresas. Sendo assim, oscilações de 

valorização e desvalorização do padrão monetário nacional terminaram funcionando como 

instrumento de regulação desses conflitos, além das entradas e saídas de capitais. É nesse 

sentido que o Estado regula interesses em certa medida “solidários” (no sentido de que tanto o 

pequeno quanto o grande capital buscam valorizar-se) durante o processo de expansão das 

variadas manifestações do capital.  

O controle da emissão do padrão monetário (ouro, libra, dólar, dólar-flutuante) 

nacional – variante segundo o lastro internacional de sua moeda – torna-se, além de uma 

barreira às negociações locais das grandes corporações, muitas submetidas em seus contratos 

a outros padrões monetários, a referência contábil e aparentemente mais segura nas transações 

comerciais e financeiras. O controle da moeda pelo estado fornece-lhe uma condição de 

fortalecimento e não de diminuição de seu poder institucional perante as corporações. Ao 

controlar a emissão do único instrumento ativo de circulação do capital e de sua reprodução 

ampliada em território nacional, as grandes corporações tendem a pressionar o Estado no 

tocante ao ritmo de sua circulação e liquidez, ao ponto das pressões corporativas induzirem a 

desvalorização da moeda nacional e contribuírem no fortalecimento das negociações com 

base no padrão monetário mundial.  

A explicação para a hegemonia norte-americana encontra-se nesse que parece ser um 

esclarecimento de sua capacidade centrífuga de atingir mercados, e fazer com que o capital 

lançado fora se converta em mais capital, por meio do financiamento de diversas atividades 

econômicas ou por meio do controle do seu espaço monetário. Isto permitiu que a corporação 

no pós-guerra se colocasse na ponta do sistema financeiro, ao mesmo tempo reorganizando-o 

e comprometendo os sistemas financeiros nacionais de países europeus. 

Segundo ainda Belluzzo (2009), o domínio da grande empresa norte-americana, 

especialmente em seu direcionamento para mercados europeus logo após a segunda grande 

guerra, ocorre em função de terem criado um sistema manufatureiro afiliado. Este sistema 

permitiu que a grande empresa norte-americana ocupasse “espaços vagos” no mercado 
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europeu, e criasse uma rede de bancos afiliados, os eurobancos. Em função da perda de 

concorrência no mercado aberto de manufaturas e de capitais, estas empresas passaram a 

formar esse circuito fechado, restrito à relação matriz-filial, o que fortaleceu este sistema 

manufatureiro filiado. O resultado disso foi um crescente número de filiais de bancos 

americanos e o aumento da circulação de dólares nas principais praças financeiras após 1945. 

As empresas, tendo alcançado um volume de capital financeiro excedente, passam a investir 

estas sobras nos circuitos locais de reprodução do capital. As principais praças financeiras 

tornam-se, assim, centros intermediadores desse processo de valorização contínua do capital 

em escala global. Essas medidas não explicam, com propriedade, o sistema financeiro como 

complexo. As mesmas considerações de Belluzzo (2009) parecem advertir para o cerne que 

define essa qualificação do poder corporativo norte-americano e sua condição de hegemonia 

no pós-45. 

Como estratégia para fortalecerem-se, as corporações bancárias passam a converter 

mais capital financeiro excedente, dentro de um circuito paralelo e fechado de valorização e 

revalorização do capital. Este circuito opera nas franjas da regulação do sistema de regras 

monetárias nacionais. Ele fragiliza os mecanismos restritivos dos bancos centrais, 

especialmente aqueles que organizam as transações financeiras entre pequenos e grandes 

capitais. A força dessas conexões bancárias e entre bancos e corporações industriais permite 

que este circuito se fortaleça e tenda a sobrevalorizar os ativos e capitais dessas grandes 

corporações sediadas em território europeu. Isto, na perspectiva de Belluzzo (2009), gera uma 

instabilidade na capacidade de compra das moedas nacionais, especialmente frente à 

hegemonia do padrão dólar.  

O que é percebido com a constituição desse circuito financeiro paralelo é a formação 

ainda mais veloz do processo de autonomização do capital financeiro, mais volátil e 

desregulado, reproduzindo-se num circuito intrabancário livre das intervenções dos bancos 

centrais, indiferente aos ritmos da produção e aos padrões monetários estáveis. Isto tende a 

imobilizar, como afirmamos, os mecanismos regulacionistas que possuem os bancos centrais, 

tanto no que compete à valorização de suas moedas nacionais quanto na expansão do padrão 

monetário internacional.  

Estes são traços, dentre muitos outros, que distanciam significativamente as tipologias 

de empresas do passado ou a grande companhia daquelas que emergiram no pós-guerra, como 

revelara serem os grupos econômicos. Nesse cenário, a desenvoltura dos Estados não é 

medida pela capacidade jurídica de conceder e reaver o monopólio. Nestas novas condições, 

ele é mensurado não por sua capacidade de regular a economia em sua totalidade, mas por 
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suas ações regulacionistas circunstanciais frente os conflitos entre a legalidade e ilegalidade 

nas altas finanças.   

 
Assim, depois da ruptura do padrão dólar, rapidamente substituído por uma cesta das 

principais moedas transacionadas à escala mundial, foi possível a formação de 

bancos verdadeiramente transnacionais, tanto no sentido de que escapam ao controle 

de qualquer autoridade monetária, quanto no sentido mais profundo de seu poder 

privado de emissão colocar-se acima do poder de emissão dos Estados Nacionais. 

Suas aplicações estão distribuídas de forma ampla e generalizada por todos os países 

– mesmo os de moeda fraca – onde a presença de grandes empresas requer a 

reciclagem financeira do capital dinheiro sobrante (BELLUZZO, 2009, p. 47). 

 

 

Esta que parece representar uma das explicações coerentes acerca da hegemonia 

empresarial norte-americana nos pós-guerra indica que um dos resultados mais imediatos da 

constituição desse sistema financeiro transnacional foram as alterações no sistema de crédito 

local. Os circuitos de crédito, condicionados pela rede intrabancos que compõem o circuito 

paralelo, passam a expressar em suas transações financeiras as condições de liquidez 

internacional, especialmente pagamentos e contratos em dólar. As agências de crédito 

terminam por operar, segundo sob uma dupla pressão dos movimentos antagônicos do 

circuito intrabancário privado, e também das tentativas de estabilização das instituições 

monetárias nacionais.  

 

 

 4.5 A ESTRATÉGIA DA GESTÃO COMO CAMINHO PARA A EXPANSÃO 

CORPORATIVA 

 

 

As tentativas de construir a hegemonia corporativa norte-americana foram atropeladas 

pela grande depressão de 1929 e retomadas apenas após a Segunda Grande Guerra. Esta 

reorganização de aproximadamente vinte anos depois também ocorreu em função de pelos 

menos dois motivos. A eclosão da Primeira Grande Guerra, que criou condições econômicas 

que permitiram às empresas americanas serem as fornecedoras dos recursos de guerra para os 

britânicos. O intenso volume bélico requerido colocava as empresas e o Estado liberal inglês 

na condição de maiores devedores das empresas norte-americanas. Por outro lado, a produção 

dos recursos de guerra causou um superávit na balança comercial americana, ao mesmo 

tempo em que tornava sua moeda nacional, o dólar, frente ao padrão monetário dominante, o 

ouro, uma reserva madura dos futuros pagamentos dos esforços beligerantes. Quando 



91 

 

seguimos as considerações de Arrigui; Barr; Hisaeda (2001), verificamos que os motivos da 

hegemonia empresarial norte-americana deslocam-se da questão financeira propriamente dita 

para questões de ordem administrativista.  

Nas considerações desses autores, a explicação para a hegemonia corporativa norte-

americana não nasce do sistema financeiro produzido no pós-45, atropelado pela crise de 

1929. Até este período, o protagonista organizador do sistema financeiro mundial era 

predominantemente as empresas inglesas. As praças financeiras americanas se encontravam 

subordinadas às Casas de Londres e ao padrão ouro, onde a Inglaterra é uma das maiores 

proprietárias de reversas. A condição de credor mundial explicaria parcialmente a condição 

das empresas norte-americanas e de seu Estado liberal serem os protagonistas da organização 

do sistema monetário internacional, mesmo no pós-guerra. 

Por outro lado, as estabilidades das moedas nacionais e do padrão monetário mundial, 

o ouro, dependiam da liberação do comércio. Os governos passaram a estrangulá-lo com 

tratados bilaterais, quotas de importação, acordos e suspensões de dívidas entre outros. A 

tentativa de estabilidade monetária nacional acabou por estagnar o comércio e criando as 

condições para a crise de 1929, de uma intensa produtividade americana e de dificuldades que 

atingiam seus devedores em saldar suas dívidas. Nestas condições, a alternativa empresarial 

norte-americana foi às reformas em sua estrutura de gestão, ou reformas administrativistas. 

As reformas nas corporações norte-americanas não ocorreriam nas altas finanças e no 

tempo de rotação do capital, como parece sugerir Belluzzo (2009). A grande empresa 

reorganiza sua estrutura operacional diversificando suas mercadorias, e integrando sua 

produção em escala, e cria uma estrutura administrativa que combina divisões operacionais 

autônomas e as integra a escritórios centrais
18

. A reforma administrativista – concentrada 

especialmente na produção e comercialização – caracterizava-se, a partir de então, pela 

constituição de um sistema interempresarial de multidivisionalidade operacional, que redefine 

as relações entre corporações americanas e as conduz a esse processo de diversificação, 

construção e manutenção de novos mercados consumidores regionais. Isto permitiu que as 

empresas passassem a apostar em novos hábitos de consumos e produtos, especialmente os de 

massa. A produção em escala tomava o administrativismo como uma referência para 

                                                           

18
 Com as considerações de Pierre Veltz, acerca desta capacidade dos escritórios centrais de coordenar e planejar 

o trabalho em escala regional, nacional e mundial, observaremos que esta reforma na gestão empresarial norte-

americana, que caracterizou até os anos 1970 a grande corporação fordista, passa a ter outro conteúdo e sentido, 

especialmente esse caráter burocrático e centralizador, de controle e produção vertical, que dará margem para 

outras condições de produção, flexíveis, descentralizadas, mas ainda fortemente concentradoras de capital. 
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incrementar esse consumo nesses mercados regionais e apostar em significativos progressos 

técnicos.  

Mas o resultado foi, conforme discutimos, uma superprodução de mercadorias, o 

desgaste posterior da gestão multidivisional e um cenário de incertezas acerca da grande 

corporação americana
19

. Como ressalta Bakan (2008), “naquele tempo, muitas pessoas 

creditavam que a ganância e a má administração corporativa haviam causado a Grande 

Depressão” (p. 21). 

As rendas individuais não acompanhavam as exigências desse tipo de consumo, e 

sinalizavam para uma crise no modelo corporativo norte-americano, resolvido apenas com os 

gastos governamentais. A saída, contraditoriamente, não seria resolvida por estratégias 

empresariais como o modelo multidivisional ou por seu alcance creditício, mas pelas políticas 

regulacionistas governamentais instauradas com a grande depressão de 1929. Os gastos 

governamentais passaram a conter esta crise econômica e de representação administrativa, 

que envolvia a recém-nascida empresa americana moderna. A política do New Deal passava a 

estimular uma demanda efetiva tanto das famílias quanto das empresas, mas “....refreou as 

liberdades e os poderes das corporações” (BAKAN, 2008, p.103). Isto causou pelo menos 

dois efeitos: livrou as grandes empresas de grandes perdas comerciais e financeira e as inseriu 

direta ou indiretamente nos maciços gastos governamentais com armamentos. 

 

A forma multidivisional de organização, que não conseguira resgatar as grandes 

empresas norte americanas da Grande Depressão, tornou-se um instrumento 

fundamental para atender à demanda de equipamentos militares e científicos 

avançados, feita pelo governo federal dos Estados Unidos (ARRIGUI; BARR; 

HISAEDA, 2000, p. 146-147). 

  

Com a superação da crise, a hegemonia empresarial norte-americana passa a ser 

expressa de outra forma, combinando a estratégia da multidivisionalidade com a 

multinacionalidade. A corporação na condição de multinacional passa a se propagar e sediar-

se nos mercados consumidores de produtos americanos. Seus fundamentos históricos 

encontram-se, como assinala Arrigui; Barr; Hisaeda (2001), na constituição de uma economia 

                                                           

19
 A corporação norte-americana nem sempre conseguiu manter uma imagem adequada em solo americano. 

Segundo Bakan: “com o crescimento do tamanho e do poder das corporações, também cresceu a necessidade de 

minimizar o medo das pessoas. A corporação sofreu sua primeira grande crise com o crescimento dos 

movimentos de fusão no começo do sec. XX, quando, pela primeira vez, os norte-americanos perceberam que as 

corporações, agora enormes bestas, ameaçavam suas instituições sociais e seus governos. As corporações não 

eram apenas vistas por muitos como leviatãs desalmados – insensíveis, impessoais e amorais. De repente, elas 

estavam vulneráveis ao descontentamento popular e à divergência organizada (particularmente do crescente 

movimento trabalhista), quando os clamores por mais regulação por parte dos governos e até mesmo seu 

desmantelamento tornaram-se cada vez mais comuns” (BAKAN, 2008, p.18-19) 
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mundial que pode ser tributada às companhias de comércio e navegação, especialmente por 

terem organizado, mesmo sob as bases do capital mercantil, as condições necessárias para 

uma posterior integração do mercado mundial. Isto se tornaria uma condição consolidada com 

a revolução industrial, com mudanças no setor de transportes e comunicações e, 

contemporaneamente, nos processos de transferência tecnológica e Investimentos Externos 

Direitos. Este cenário, construído com a crise da velha companhia, contribuiu para a 

constituição das transições de hegemonia até o aparecimento do tipo multinacional de 

empresa. Como afirmam os autores supracitados, a empresa multinacional fundamentou-se: 

em primeiro lugar, por ser uma tipologia empresarial de caráter estritamente comercial, 

especializada funcionalmente em decorrência das jurisdições territoriais. Sua reprodução e 

expansão tomam como base a competitividade e suas hierarquias administrativas – 

matriz/filial – e foi o resultado, por fim, da criação e instrumentalização dos aparatos militares 

que emergiram no período entre guerras
20

.  

Este, portanto, é um novo momento, de fortalecer a tentativa de dominação 

corporativa global, o que ocorrerá com maior intensidade somente após a Segunda Grande 

Guerra e, particularmente, com a abertura do Mercado Comum Europeu. Mas outras diversas 

consequências no todo do sistema de empresas passam a ocorrer com a emergência do tipo 

multinacional de corporação. Cresce o número de unidades corporativas num ritmo e 

quantidade incomparavelmente maior do que em qualquer outro momento do sistema 

dominante de empresas, assim como suas relações com os Estados. Isto impulsionou as 

empresas americanas a conquistarem e manterem novos territórios para seus produtos e novas 

“empresas clientes”. A multinacional permitira uma maior mobilidade institucional e 

interterritorial do capital. A sua suposta flexibilidade combinada a sua complexa burocracia 

tornavam possíveis, ainda, adicionar as suas estruturas de gestão comercial e financeira e 

outras empresas internacionais, fortalecendo-se, assim, os processos de concentração e 

centralização de capital. Os enormes lucros auferidos e o consumo de massa passavam a ser 

um quociente dessa combinação.   

                                                           

20
 Analisando o movimento das multinacionais nos anos de 1990, Chesnais (1996) aponta para três estratégias 

que reorganizaram a multinacional. Em primeiro lugar, as estratégias de aprovisionamento, típicas das grandes 

empresas do setor primário, especializadas na integração vertical a partir de recursos minerais, energéticos ou 

agrícolas situados nos antigos países coloniais ou semicoloniais. As estratégias de mercado, com o 

estabelecimento de filiais intermediarias; e as estratégias de produção racionalizada, uma produção integrada 

internacionalmente, mediante o estabelecimento de filiais montadoras. Chesnais ressalva que em alguns países 

ocorreu a fusão às estratégias, especificamente as estratégias de mercado com as de racionalização da produção.  
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  Mas, mesmo a moderna corporação norte-americana multinacional apresentou forte 

dependência de seus governos, além de impelir condições de regulação cada vez específica.  

 

À medida que o capital das corporações norte-americanas aproveitou as 

oportunidades de expansão interna e transnacional criadas pelo governo 

estadunidense, o capitalismo mundial passou a funcionar em um sistema 

inteiramente novo, do ponto de suas empresas líderes. Durante uns 25 anos depois 

de terminada a Segunda Grande Guerra Mundial, a empresa multidivisional e 

multinacional norte-americana tornou-se o modelo que as firmas do mundo inteiro 

procuravam imitar (ARRIGUI; BARR; HISAEDA, 2001, p. 149). 

 

Segundo Arrigui; Barr; Hisaeda (2001), governos passaram a oferecer a estas 

empresas uma cesta de incentivos fiscais e diversos planos de seguros, sobretudo para aquelas 

que operavam fora de seus territórios. Isto tornava o velho continente europeu um território do 

consumo de massa dos produtos norte-americanos e destino de seus Investimentos Diretos 

Externos. 

Todavia, o tipo multinacional de empresas apresentou-se como uma estrutura rígida e 

irredutível às regulações governamentais. A tarefa de criar as condições propícias para a 

expansão da multinacional em território europeu não representou obra das grandes empresas, 

mas das políticas públicas do Estado norte-americano e, em pouco tempo, as multinacionais 

desenvolveram uma dinâmica própria e constituíram, em alguns casos, circuitos paralelos de 

valorizações de capitais. Os lucros auferidos pelas redes “autônomas” das multinacionais em 

solo europeu tinham dificuldade de se traduzirem em benefícios em solo norte-americano e, 

parte deste capital foi deslocada para os offshores.  

O modelo de empresa norte-americana não se tornaria hegemônico por todo o sec. 

XX, e não impediria que movimentos empresariais alternativos se colocassem como seus 

principais concorrentes. Estes movimentos irão ganhar força após as décadas de 1960 e 1970, 

mesmo a corporação norte-americana determinando significativas partes do comércio mundial 

sob a condição de multinacionais. A expressão desses contrapontos à hegemonia empresarial 

norte-americana traduziu-se com a flexibilidade da produção horizontal e informal dos 

empreendedores do leste asiático, por um lado, e, por outro, com as empresas voltadas à 

concentração descentralizada de capital nascida com os distritos industriais em parte da 

Europa; tipos empresariais que guardaremos suas explicações para outro momento. 
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PARTE II 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 

1 O GRUPO ECONÔMICO GUARARAPES S.A 

 

 

1.1 EMPRESAS E EMPRESÁRIOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

Nesta parte do trabalho discutiremos sobre a origem de algumas empresas que 

compõem o comércio varejista do Rio Grande do Norte. O objetivo é identificarmos quais 

fatores influenciaram nos ritmos assumidos pela economia do Rio Grande do Norte (RN) no 

final do sec. XIX. Esses fatores possibilitaram o fortalecimento e nascimento de iniciativas 

empresariais no setor varejista na segunda metade do século XX. Serão mais visíveis na 

capital do RN sob os efeitos da Segunda Grande Guerra, que tornou possível estas iniciativas 

florescerem e, após os anos 1960, passarem a expressar com mais clareza os traços de 

empresas varejistas modernas, muitas delas de características bem próximas desta que foram 

apresentadas acerca dos grupos econômicos, sobretudo as estratégias de gestão do tipo 

corporativo norte-americano, e que posteriormente fora sendo traduzidas em sociedade 

anônimas. Nesse sentido, o centro da discussão está voltado para as empresas do varejo e do 

segmento têxtil de confecções, especialmente por serem, no caso brasileiro, parte do tipo 

empresarial corporativo que se traduziu aqui.  

Muito embora a atividade comercial varejista do Rio Grande do Norte exprimisse certa 

dinâmica no final do sec. XIX, o varejo local parece ganhar mais impulso após 1940. 

Características de gestão, como a multidivisionalidade, fortemente definidora da corporação 

estadunidense, se desenvolveriam no comércio local com maior nitidez, e em atividades 

tradicionais e dinâmicas como as realizadas pelas empresas têxteis mais acentuadamente 

apenas depois deste período. Os ritmos assumidos por este tipo empresarial, que no caso 

brasileiro e no Rio Grande do Norte, expressaram-se em sua forma periférica e incompleta, 

foram fundamentalmente decisivos para os ritmos do varejo local. A empresa têxtil no Brasil 

tornou-se um fator que, até certo ponto, guiou algumas atividades comerciais varejistas 
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iniciadas por grupos econômicos no país e outros nascidos no Rio Grande do Norte. Boa parte 

da dinâmica varejista recente tende, em certa medida, a ocultar essa contribuição fundamental. 

No Rio Grande do Norte, elas consistem em um dos cernes explicativos do nascimento de 

muitas redes de empresas do setor. Esta é uma assertiva controversa, especialmente para 

aqueles que evitam atribuir a desenvoltura do comércio varejista às condições conjunturais da 

economia local, especialmente à conjuntura industrial e às políticas governamentais que 

beneficiaram ambas as atividades e que influenciaram a dinâmicas de grupos econômicos 

nacionais.  

Nesse sentido, não é possível afirmar que a dinâmica varejista do RN resultou de um 

dinamismo local e autônomo, ou de certa vocação para as trocas mercantis ou para a produção 

têxtil. Também questionável é atribuir a essa dinâmica um ritmo ausente de mecanismo 

regulacionista de estado e dos ajustes realizados pelas grandes empresas frente a elas, 

fundamental no processo de integração da atividade comercial com demais setores. Parte do 

comércio varejista no estado resulta dos desdobramentos realizados pelo capital industrial, 

especialmente nos processos como a formação e modernização de empresas comerciais 

varejistas. Nestas condições, parte das empresas formadas no setor ganha nova face, outras 

semelhantemente nascerão sob os efeitos da Segunda Grande Guerra. Nesse sentido, 

delineamos alguns dos ritmos assumidos pelo comércio varejista no RN, parte de sua 

distribuição espacial e suas possíveis relações com a dinâmica da empresa têxtil.  

Este cenário permitirá verificar os fatores que possibilitaram o nascimento da primeira 

iniciativa empresarial que ensejaria, aproximadamente vinte anos após o fim da Segunda 

Grande Guerra, o surgimento do Grupo Econômico Guararapes S.A. Esta empresa é 

considerada como uma expressão institucional e concreta de grupo econômico de gestão 

familiar, e onde, na trajetória história, podem ser observadas combinações de estratégias 

empresariais, bem próximas ao modelo corporativo já assinalado, e como elas se ajustam ao 

contexto econômico nacional.  

 

 

1.2 A ATIVIDADE COMERCIAL VAREJISTA NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

 

O final do sec. XIX marca com maior intensidade as atividades comerciais varejista no 

Brasil. Nos séculos anteriores, elas se reduziam aos pequenos comerciantes individuais de 

inúmeras mercadorias e de diversos consumidores. Denominados de “mascates”, estes 
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consistiram nos primeiros comercialistas que percorriam cidades e regiões, em um cenário 

aonde o comércio só viria a ganhar traços de formalidade na segunda metade do século XIX, 

especialmente com as primeiras casas comerciais de inspiração europeia ou norte-americana, 

e onde muitos desses homens encontrariam nesses estabelecimentos a formalização de suas 

iniciativas comerciais. Muitos comercialistas se especializaram no comércio de mercadorias 

importadas e destinadas às elites locais, sob uma forma muitas vezes binária de gestão. 

Muitos outros, apenas sob os efeitos da industrialização e da Segunda Grande Guerra, 

passaram a incentivar a comercialização de produtos nacionais, é que terão esses objetivos 

comerciais mais delineados. 

O sec. XIX é revelador de um cenário comercial de muitos vendedores e de poucas 

empresas varejistas. Nele, inserem-se as centenárias empresas comerciais, como as Casas 

Pernambucanas e Casas Masson, esta última fundada em 1871. Muitas iniciativas 

empresariais como estas também surgem no Rio Grande do Norte, sob os impulsos do cenário 

da atividade comercial varejista, e que se estenderia no Brasil com a expansão da empresa 

têxtil no sec. XX. Também no Rio de Janeiro, em 1912, nascia a filial francesa das lojas 

Mesbla, uma das primeiras empresas de departamento do país, especializada em vendas de 

máquinas e equipamentos. Um ano depois é fundada a loja Mappin Stores, filial inglesa 

fundada em São Paulo pelos irmãos Walter e Hebert Mappin.  

Estas empresas varejistas sinalizavam novas formas de concorrência empresarial, 

assumidas por indivíduos e famílias de comercialistas e como alternativa a venda e compra 

ambulante. Muitas delas representaram algumas das primeiras e inovadoras atividades 

comerciais, em certa medida, efeito das conjunturas comerciais internacionais e de seus 

desdobramentos no país com a organização da economia mundial e extensão do tipo 

corporativo de empresa. Muitas dessas novas atividades comerciais foram pioneiras do 

sistema de crediário formal e do autosserviço (self-service), já realizadas por empresas 

corporações norte-americana e empresas europeias.  

No Rio Grande do Norte, o comércio varejista forte e integrado só aconteceria após 

1940. Até esta década, eram iniciativas empresariais diversas realizadas por famílias de 

migrantes ou de proprietários rurais locais. Não havia ainda uma representatividade comercial 

capaz de integrar cidade do estado ou de estabelecer certa autonomia frente a outras praças 

comerciais como as de Pernambuco e Ceará. O ritmo assumido pelo comércio local era 

movido mais por conjunturas externas à economia do estado. Não há um dinamismo, em 

função especialmente do ritmo da economia nacional e as condições de inserção do RN no 

cenário industrial do mundo e em um mercado nacional pouco integrado. Isto revelaria outros 
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traços com as relativas alterações econômicas em Natal, com a presença norte-americana. 

Condições comerciais relativamente mais promissoras e apropriadas por parte de alguns 

comerciantes e a elite local revelam isso.  

Como uma das sedes norte-americanas em Natal, a atividade comercial varejista 

ameniza sua condição de atividade pendular frente a outros estados, e mesmo que a 

centralidade econômica da capital do estado ganhasse outro ritmo com o evento beligerante, 

seus reflexos no varejo local serão percebidos quando integrados às atividades industriais 

ensejadas no estado e no resto do país. Isso é revelador quando compreendemos que o varejo 

do Rio Grande do Norte concentrou-se historicamente nas maiores cidades do estado, Natal e 

Mossoró, e mesmo sob os ritmos comerciais delas e os mais gerais de sua economia. No RN, 

a atividade comercial tornou-se relativamente integrada após 1940. É especialmente por 

desprender-se dos tipos de atividades varejistas marcantes no fim do sec. XIX e início do sec. 

XX, no Rio Grande do Norte, que muitos comerciantes inspirados pelo modelo empresarial 

norte-americano passam a operar com maior intensidade seus negócios pela estratégia binária 

fabricante-comercialista após 1945. Em Natal, muitas das antigas e novas iniciativas 

empresariais nascidas ou sediadas no bairro da Ribeira, emergiram sob esta equação, 

especialmente sob um cenário que Clementino (1995) nomeou de falso progresso. As 

atividades comerciais varejistas passaram a se apresentar diversamente, em pequenos, médios 

e grandes grupos varejistas, nacionais e estrangeiros, alguns sob a forma da sociedade 

anônima, outros sob a forma de empresa limitada, familiar e especializada. Muitas dessas 

empresas terão suas atividades expandidas ou modificadas sob os ritmos assumidos pela 

estrutura produtiva fundiária.  

 

 

1.2.1 Uma companhia comercial do Rio Grande do Norte 

 

 

Em meados do sec. XIX, no Rio Grande do Norte, surgiram algumas iniciativas 

empresariais que se expandiram sob a conjuntura da economia nacional e internacional, e 

especialmente da estratégia binária fabricante-comercialista, resultado da condição da 

propriedade latifundiária privada. Em certa medida, a centralidade que passou a ganhar as 

atividades comerciais em tempos de guerra em bairros de Natal, como Ribeira e Cidade Alta, 

desdobraram-se permitindo essa combinação.   
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Os indícios da atividade comercial varejista no Rio Grande do Norte, com traços mais 

formais e sistemáticos de comercialização, nos levam a 1858 com a fundação da empresa 

comercial Fabrício & Cia. Esta empresa foi criada por Fabrício Gomes Pedroza
21

, em certa 

medida uma unidade comercial reflexo, dentre outros fatores, dos ritmos pendulares da 

economia nacional e mundial.  

A empresa de Pedroza era composta de grandes armazéns, escola para os filhos de 

moradores, uma capela e alojamento para funcionários e senzalas. A Casa Fabrício & Cia 

funcionou de 1859 a 1872, com sua filial em Natal, na localidade dos Guarapes. Sua 

inauguração, em Coité, no município de Macaíba, além de contribuir para a inserção do 

município nas rotas comerciais, complementava a economia local para além do restrito 

circuito comercial das oficinas de charque, realizadas entre o Rio Grande do Norte e estados 

como o Ceará e Maranhão, ainda no sec. XVIII. 

A historiografia local indica que o fundador da Fabrício & Cia iniciou suas atividades 

comerciais como mascate. Pedroza comercializava mercadorias com outros comerciantes que 

chegavam ao Rio Grande do Norte vindos dos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Em 

1858, ele funda a empresa logo após tornar-se proprietário do Engenho Jundiaí e do Engenho 

Ferreiro Torto. A estrutura fundiária adquirida do sogro, o relativo uso da escravaria e o 

cenário propício para a comercialização de açúcar e exportação de algodão, proporcionaram a 

empresa de Pedroza expandir-se num pequeno circuito regional e local de trocas de 

mercadorias, especialmente fazendo par com fabricantes de açúcar e proprietários de 

engenhos da região – os dos Vales de São José e Ceará Mirim, e de estados como Paraíba e 

Pernambuco.  

A condição de fabricante atribuída a Pedroza se estendia com a centralidade que 

exercia a propriedade fundiária, sob a forma da fazenda sertaneja, e, sobretudo, das condições 

sociais derivadas de seu monopólio. Isso permitia ao empresário orientar os contornos de sua 

empresa e o destino econômico dos produtos nelas fabricados e comercializados. Como 

estratégia também motivadora de sua expansão, a empresa diversificava a comercialização, 

comprando algodão e exportando para a Inglaterra, produzia açúcar também destinado ao 

consumo nacional e internacional. Esta estratégia permitiu a centralidade que a empresa 

passava a possuir, tornando-se entreposto comercial de chegada e saída das caravanas de 

tropeiros vindos do interior e de estados vizinhos ao Rio Grande do Norte.  

                                                           

21
 As informações esparsas sobre a vida de Fabrício Pedroza são muitas. Algumas indicam que ele nasceu no 

estado da Paraíba, na cidade do Pilar, a 26 de outubro de 1809. Era filho de senhores de engenho. Algumas 

fontes afirmam que em meados de 1847 ele já residia em Natal.   
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À medida que Fabrício Pedrosa foi percebendo as vantagens comerciais da 

localidade, tratou de instalar a primeira casa comercial da povoação, onde passou a 

armazenar sua própria produção. Logo em seguida, ele começou a expandir seus 

negócios comprando a produção de outros, passando, assim, a comandar a 

comercialização e a distribuição dos produtos vindos do interior do Estado ou ainda 

de fora do país. O rápido dinamismo alcançado pelos seus negócios fez Fabrício 

instalar uma casa comercial de tecidos e de secos e molhados, desta vez, no andar 

térreo do imóvel de dois andares que edificou para residir (DANTAS, 2009, p.164). 
 

As condições de comercialização da empresa Fabrício & Cia e a estratégia de 

diversificação comercial, permitiram ao seu fundador inverter parte dos ganhos. A 

organização do comércio sob a forma dupla de casa de moradia e casa comercial refletia, já a 

época, uma estratégia que para algumas famílias possibilitava maximizar seus rendimentos 

com a função dupla da habitação. Estas combinações garantiam o controle e a concentração 

das atividades produtivas, destinadas a fortalecer seu traço varejista, e permitia a Fabrício & 

Cia a condição de uma das empresas representantes do capital comercial.  

A iniciativa empresarial de Pedroza reflete, por outro lado, questões que transcende a 

lógica propriamente estratégica e empresarial. A sua iniciativa de empresa é também o 

desdobramento das condições históricas de entreposto comercial exercido pelo município de 

Macaíba nas relações comerciais entre Natal e as cidades do Interior. A centralidade deste 

município contribuiu para que iniciativas dessa ordem pudessem se concretizar, e ainda 

permite afirmar que os ganhos de capital advindos da relação local e comércio, não podem 

resumir-se, isoladamente, a certo espírito empreendedor inato e supostamente presente em 

indivíduos particulares. Isto é fortemente percebido pelos impulsos causados pelas empresas 

têxteis a atividades comerciais. Os efeitos da produção têxtil local e nacional desdobraram-se 

na jovem empresa de Pedroza, e em outras iniciativas empresariais locais e estrangeiras 

sediadas no RN. Em certa medida, municípios de pouca expressividade econômica, como fora 

e ainda representam alguns do Rio Grande do Norte, em meados do sec. XIX refletiam as 

exigências demandadas por grandes empresas internacionais em expansão no Brasil e fora 

dele, e que após suplantar o domínio do capital mercantil passa a buscar em outras regiões do 

mundo fontes complementares de acumulação.  

Assim, se a questão é entender, mesmo brevemente, que elementos orientaram a 

pujança comercial da Pedroza & Cia, algumas das respostas encontraremos nas bases da 

economia agro-mercantil.  

Diferentemente de outros estados nordestinos, o Rio Grande do Norte não teve 

marcantemente uma herança colonial e escravista. O açúcar não tem aqui a mesma 

importância adquirida como em estados como Pernambuco e Alagoas. A atividade pecuária 
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como atividade predominante, e as dimensões físicas da fazenda sertaneja, permitia a 

iniciantes na atividade comercial varejista, como Pedroza, diversificar sua produção e o seu 

controle. O binômio gado/algodão, desenvolvido no interior da fazenda sertaneja, dava uma 

folga às iniciativas empresariais como esta, além de poder diversificá-las e controlar, em 

parte, a oferta de mercadorias. Pedroza se insere nestas condições, e como reflete não só o 

movimento mais geral da economia no mundo, mas de estruturas sociais de poder e 

dominação gestadas pela economia agro-mercantil no nordeste brasileiro. Assim como 

ressalta Clementino (1995),  

 

(...) tanto no litoral como no interior emergia a figura do latifundiário, senhor de 

terras e de poder sobre vastos territórios; enfim, oligarca com autonomia e funções 

que a propriedade privada do solo lhe permitia estender para além das atividades da 

agricultura (p. 52, Grifos nossos).  

 

 A condição social de oligarca permitia a Fabrício Gomes Pedroza despontar seus 

negócios no varejo – especialmente na capital do estado – não como uma atividade central, 

mas como comércio integrado à produção latifundiária. A condição de senhor de terras o 

possibilitava controlar parte dos ritmos da oferta e de seu processo de comercialização.  

 Apenas a condição de senhor de terras não explica a desenvoltura comercial da 

Pedroza & Cia, como se percebe. As condições em que operava a empresa de Fabrício davam-

se em condições de uma economia mais diversificadas que as do sec. XVIII. Assim como 

lembra Clementino (1995), a transição do sec. XVIII para o sec. XIX no RN é marcada por 

uma intensa diversificação das atividades produtivas. No RN, as fazendas voltavam-se para 

além da criação do gado, para a produção de algodão, couro, açúcar e sal além de outros 

produtos. A empresa de Pedroza especializava-se seguindo os ritmos e demandas regionais, 

nacionais e internacionais. No Rio Grande do Norte, diferentemente de alguns estados de forte 

uso da escravaria, predominava uma população mais livre e fundamental para a diversificação 

das atividades empresariais sob baixas remunerações, fator também contribuinte das 

atividades de Fabrício Gomes Pedroza. Os funcionários da Pedroza & Cia sob a tutela de 

morador de condição na fazenda sertaneja dava a esta empresa certa folga financeira. Parte 

dessa mão-de-obra livre vivia sob esta que indica ser uma tutela reflexo da economia agro-

mercantil. A intensificação produtiva e diversificação das mercadorias que dela resultavam, 

atribuíam não somente centralidade à fazenda sertaneja de Pedroza, mas também refletiam na 

sua Casa de Exportação.  
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Mas a atividade comercial da Fabrício & Cia ganhava força não somente em função 

das condições históricas e das estratégias empresariais combinadas. A conjuntura favorável 

para as vendas de açúcar e algodão no cenário internacional também orientava os ritmos da 

empresa. O nascimento da Pedroza & Cia, assim como muitas empresas do estado, reflete os 

ritmos assumidos pela produção dessas mercadorias. O Rio Grande do Norte, estado também 

predominantemente voltado para a atividade criatório, sobretudo gado, em 1844 e 1845, passa 

a viver momentos de seca. A pujança do algodão e do açúcar no cenário internacional e 

nacional – sobretudo pela centralidade que exercia São Paulo – inseriu o RN no fechado e 

pendular circuito primário exportador. Empresas como a de Fabrício Gomes Pedroza 

avultaram seus capitais sob o ritmo dessa conjuntura. E em virtude da queda do preço do 

açúcar no mercado internacional – em função do açúcar de beterraba – e a centralidade que 

passava a exercer a região do Seridó com a produção algodoeira, a empresa Pedroza & Cia 

ingressa em crises. 

 

 

1.2.2 A centralidade comercial de Natal e Mossoró 

 

 

A centralidade do comércio varejista se reduziu à capital do estado do Rio Grande do 

Norte e ao município de Macaíba. A cidade de Mossoró, nas três últimas décadas do XIX, 

também foi cenário de iniciativas comerciais movidas pela produção de algodão e de sal, e a 

proximidade territorial e comercial já estabelecida com o estado do Ceará e municípios do 

RN, no sec. XVIII.  

A historiografia mossoroense é significativa quanto às informações acerca da 

centralidade das atividades comerciais exercidas na cidade de Mossoró, no sec. XIX. A 

contribuição de Rosado (1976) indica que a cidade, em meados do século XIX, torna-se um 

centro comercial também organizado por famílias de comerciantes, fabricantes nacionais e 

estrangeiros.  

As iniciativas empresariais na cidade de Mossoró inseriram-se regionalmente e com 

maior intensidade quando o município passou a fazer parte das rotas comerciais da companhia 

Pernambucana de Navegação Costeira. A partir de 1857, Mossoró passa a receber 

mercadorias de outros centros comerciais nacionais, como Recife. O comércio de exportação, 

uma de suas principais características, fluía pelo porto da cidade de Areia Branca, emancipada 
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de Mossoró, em 1927. O algodão e o sal eram predominantemente escoados por este porto, 

como informa o Jornal Tribuna do Norte.  

 
A liderança empresarial do oeste potiguar foi, durante muito tempo, baseada em dois 

produtos que, juntos, eram as principais fontes da formação de renda do Rio Grande 

do Norte. O curioso é que cada um deles era conhecido como sendo “o” ouro 

branco. Na verdade tínhamos dois ouros brancos: o sal e o algodão. O sal sempre se 

destacou como atividade do Oeste e seu parque salineiro se concentrava no litoral e 

nas desembocaduras dos Rios Mossoró e Assu. Presente em outras regiões, 

principalmente no Seridó, no Oeste, a cultura do algodão se espalhava por todos os 

municípios (Tribuna do Norte. Natal, 23 maio 2010). 

 

Assim como na capital do estado, no bairro da Ribeira, a centralidade comercial da 

cidade de Mossoró passou a atrair iniciativas empresariais internacionais e nacionais. Na 

cidade iniciaram atividades empresariais alemães, francesas e portuguesas, voltados para a 

comercialização de algodão e sal. Um dos primeiros comerciantes de origem estrangeira que 

iniciou suas atividades em Mossoró de maneira acentuada foi o suíço Johan Ulrich Graff. Este 

empresário fundou a casa comercial Casa Graff, em 1868, e já em 1851 a estação ferroviária 

que interligava Mossoró à parte do oeste potiguar recebe seu nome, num tributo a quem a 

idealizou
22

. Não somente os suíços seriam os representantes estrangeiros com empresas 

sediadas em Mossoró e atraídos por sua centralidade mercantil. A partir de meados do sec. 

XIX surgiram outras empresas internacionais na cidade, como Leger & Cia; Henry Adms & 

Cia; Teles Finizola; Guynes & Cia. Ainda como informa a Tribuna do Norte: 

 

(...) temos registros de grandes ações empresariais ligadas ao comércio, 

beneficiamento e exportação de algodão, que datam da segunda metade do século 

XIX. Relatos de 1841 citam que, na região, “as atividades agrícolas só desfrutam de 

alguma expressividade através da cultura de algodão”. Em 1868, foram fundadas a 

Casa Mossoró & Cia. e a empresa de Johan Ulrich Graff, dedicada (entre outras 

atividades) à compra e exportação de algodão; em 1870, a Francisco Tertuliano & 

Cia; em 1872, a William Dreffren & Cia.; em 1883, a empresa de Romualdo Alves 

Galvão; em 1890, a Borges & Irmãos – todas elas tendo como um dos seus setores a 

compra ou beneficiamentos e exportação da rama e do caroço do algodão. Nesse 

período, “as ruas e praças [eram] apinhadas de fardos de algodão por falta de 

armazém”. Depois, “iam embarcando diretamente para a Europa, não faltando vapor 

no porto” de Areia Branca (Tribuna do Norte. Natal, 23 maio 2010). 

 

Segundo o jornal “O Mossoroense”, a cidade, em 1872, passa a sediar a empresa do 

alemão William Dreffren. Como afirma esta fonte, a empresa de Dreffren denominada de 

"William Dreffren", consistia em uma casa comercial de compra de algodão, couro e de 

                                                           

22
 O nome do fundador da Casa Graff também é atribuído a um dos principais bairros de Mossoró, hoje em fase 

de expansão e forte especulação imobiliária.   
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diversas outras mercadorias, numa combinação de comercialização no varejo e atacado. Esta 

casa era concorrente da casa comercial francesa de H. Lérge, denominada Lérge & Cia. 

Consistia num armazém de variedades, ou casa importadora de produtos regionais e 

estrangeiros, popularmente chamadas de secos e molhados.  

Ainda na historiografia de Mossoró, há informações de que em 1871, dezoito 

comerciantes que moravam na cidade eram de origens estrangeiras e comerciantes 

exportadores e importadores. Muitos outros comerciantes do setor também de origem 

nacional. Em 1852, a cidade constava de uma lista em que se destacavam os seguintes 

comerciantes: Manoel Tomás de Nascimento, José Francisco Gomes Guará, Joaquim 

Nogueira da Costa, Antônio Soares do Couto Júnior, Antônio O. Brauna, Joaquim Francisco, 

José da Rocha Bezerra, João Batista de Oliveira, Alexandre Bezerra de Medeiros, e Raimundo 

Nonato de Freitas Costa, assim como destacou Cascudo (1995)
23

.  

É possível considerar que a centralidade comercial exercida por Mossoró passou a ser 

abalada em função das secas que acometeram a região do oeste potiguar nos anos de 1870; 

pelas oscilações do comércio de algodão e, posteriormente, pela centralidade comercial 

adquirida pela capital do estado do Rio Grande do Norte com o início da Segunda Guerra 

Mundial. Os efeitos no comércio de Natal gerados com o movimento beligerante conduziram 

diversas famílias do oeste potiguar a estabelecer moradia na capital. Muitas delas ingressaram 

na atividade comercial varejista como uma extensão de suas atividades agrícolas. Muitas delas 

encontraram na capital do estado um cenário favorável para o ingresso na atividade comercial 

e emprego remunerado, como o autônomo.  

Alguns bairros de Natal, mas particularmente a Ribeira, e outros que sofreram os 

desdobramentos com a sede norte-americana em Natal se tornaram espaço onde muitas dessas 

famílias iniciaram suas atividades comerciais. 

Podemos considerar que um dos efeitos surgidos com a guerra foi a condição que ela 

engendrou para novos enriquecimentos, algo já explicitado por Clementino (1985). É sob 

condições sociais adversas e, para alguns, economicamente promissoras, que se inserem as 

novas iniciativas empresariais comerciais do setor varejista. 

                                                           

23
 Na capital do estado, como identificou Cascudo (1995), os principais comerciantes, revendedores, 

importadores e exportadores, em meados do sec. XIX eram: Antônio Bento da Costa, Francisco Inácio Pereira 

Junior, Joaquim José de Medeiros, Antônio Marques da Silva, Canuto Ildefonso Emerenciano Domingues, os 

Henrique, Ferreira Nobre, Joaquim Ornes da Silva, Tomás Gomes da Silva, João Telmo de Melo, José Francisco 

de Souza. 
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Assim como o porto da cidade de Areia Branca, antes pertencente à cidade de 

Mossoró, teve papel fundamental na dinâmica expansionista do comércio mossoroense, no 

Rio Grande do Norte, a cidade de Natal também encontrará no porto do bairro da Ribeira um 

fator para o florescimento das atividades comerciais, especialmente para o fluxo de diversas 

mercadorias – sobretudo algodão – estocadas nos diversos armazéns do bairro no final do sec. 

XIX. “(...) a Ribeira era zona de sítios para plantações, morando apenas os guarda armazéns 

que vigiavam as mercadorias exportadas para Pernambuco” (CASCUDO, 1980, p. 133).  

A dinâmica comercial no bairro da Ribeira sofreu algumas mudanças no início do sec. 

XX. Em primeiro lugar, em função do fim da pujança do algodão, e depois com a presença 

militar na capital. Mas não somente neste bairro, outros como Cidade Alta e Alecrim tiveram 

o florescimento de diversas atividades comerciais com a presença militar. Segundo Souza 

(2008), “na Ribeira, em 1897, contavam 92 negociantes; 6 industriais; 4 hoteleiros, 1 

farmacêutico, de um total de 2.800 habitantes” (SOUZA, 2008.p. 234) 

O que também se destacava em bairros como a Ribeira, Cidade Alta e Alecrim, era o 

comércio varejista realizado nos mercados públicos e feiras livres. Nem mesmo o período de 

guerra não impediu que o varejo se intensificasse com as bodegas, mercearias e mercadinho 

de bairro. O fenômeno beligerante possibilitou novas iniciativas, mas não o causador do fim 

de algumas práticas comerciais tradicionais. A guerra permitia que diversas iniciativas 

comerciais de pequeno porte, como as mercearias, especializadas em vários gêneros 

alimentícios, e as bodegas, onde se vendem gêneros alimentícios e outras mercadorias, 

complementassem seus efeitos mais gerais na economia. As iniciativas de pequeno porte – se 

comparadas às grandes redes comerciais do segmento – foram empresas que floresceram com 

este momento, em cidades e em bairros como o já citados. Como afirma Souza (2008): 

 

Desde o término da II Guerra Mundial, que aquele bairro entrou num processo de 

esvaziamento das suas atividades comerciais e financeiras. Vários bancos se 

transferiram para a Cidade Alta, bem como algumas firmas comerciais. Além disso, 

com o desaparecimento dos dólares americanos, muitos comerciantes foram embora 

de Natal (SOUZA, p. 246-247).   
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Como precursor dos supermercados, cabe destacar a figura na capital potiguar do 

português Manuel Duarte Machado
24

, que fundou a "Despensa Natalense". Esta empresa 

consistia num armazém de estivas do início do século XX. Destaque ainda para a casa 

comercial “Paris em Natal”, especializada em importações voltadas à provinciana elite 

natalense.  

No Bairro da Ribeira, em meio a bodegas e mercearias, na rua Dr. Barata, 

localizavam-se empresas como a Alfaiataria Brazil, as Lojas Progresso e o Banco de Natal, 

que mais tarde receberia o nome de Banco do Rio Grande do Norte - BANDERN. Neste 

mesmo bairro, estava a Rua das Lojas, que segundo Câmara Cascudo, era o local do comércio 

da elite da cidade.  

Entre 1900 e 1950, algumas familiares destacaram-se na atividade comercial, dentre 

elas estão as empresas da família judaica Palatinik, os Farache, os Lamas. E na atividade 

comercial de papelaria, a família Esmael Pereira e Fortunato, além de outras famílias de 

comerciantes, como as que comandavam os negócios da Gondim e filhos, Galvão Mesquita 

etc. 

Também se concentravam na Ribeira a Casa Bancária Norte Rio-grandense, a 

Cooperativa Banco Auxiliar do Comércio Ltda, inaugurada no dia 7 de Janeiro de 1953, 

quando o empresário e líder político Jessé Freire era seu presidente. Na Rua Chile, 

denominada de Rua do Comércio, era área de grandes armazéns por onde escoava pelo porto 

e sob os trilhos dos trens o algodão e outras mercadorias para o interior do estado e para fora 

do país. Desde as primeiras décadas dos últimos anos do sec. XIX que a Rua do Comércio da 

Ribeira abrigava as maiores empresas comerciais do RN. Muitas importadoras e exportadoras 

de Natal, já no início do séc. XX irão estender suas empresas para a capital e fazerem filiais 

localizadas no bairro da Ribeira. Este foi o caso da empresa de gestão familiar como a 

Wharton Pedrosa e Cirne - Companhia Industrial do RN; João Galvão & Cia, família 

                                                           

24
 O comerciante Manoel Duarte Machado, também proprietário, no início do sec. XX, do terreno onde se 

localiza em Natal o bairro Planalto, morava num dos palacetes mais bonitos de Natal, localizado na praça Dom 

Vital, ao lado da Igreja do Rosário, na Cidade Alta. O nome de Manoel Machado está solidamente ligado à 

história da aviação no Rio Grande do Norte. A ligação é mais profunda, mais importante. Foi Manoel Machado 

que doou boa parte de sua fazenda Pitimbu, localizada entre os tabuleiros de Natal, Macaíba e Parnamirim, para 

a construção do primeiro campo de aviação do Rio Grande do Norte. Doado aos franceses da Societé Franco 

Sudamericanine de Traveaux Publics (representada por Paul Vachet), que depois seria Latecoère, mais tarde Air 

France (está tudo contado no livro de Paulo Viveiros, que juntou, inclusive, a escritura de doação passada no 

cartório de Miguel Leandro, tio do poeta Nei Leandro de Castro, e hoje guardada nos arquivos do cartório de 

Jairo Procópio de Moura). (Tribuna do Norte. Na casa de Fernando Pessoa, 14 de Novembro de 2010). 

 



107 

 

atacadistas de tecidos destinados à venda para o interior do estado. A Exportadora Dinarte 

Mariz, de algodão; Gurgel Luck & Cia
25

. Com o término da II Guerra Mundial e a “fuga dos 

dólares”, o bairro da Ribeira entrou num lento processo de redução dessas empresas 

familiares e suas atividades comerciais.  

Mas, o momento beligerante em que se inseria a capital do estado também 

proporcionou outras mudanças, que poderíamos compreender enquanto uma extensão das 

atividades comerciais para bairros próximos ao da Ribeira. Bairros de Natal, como Cidade 

Alta e Alecrim, tiveram suas atividades empresariais intensificadas. 

A Cidade Alta, após a Segunda Grande Guerra passou a concentrar parte das 

atividades comerciais da cidade. As mercadorias eram desembarcadas nas proximidades do 

Paço da Pátria, especialmente as procedentes de municípios como Macaíba, São Gonçalo e 

Redinha.  Ainda como ressalta Souza (2008): 

 
Até antes da II Guerra Mundial, a Cidade Alta era um bairro predominantemente 

residencial. Eram poucas casas comerciais que povoavam as suas ruas. Após o 

término daquele conflito mundial, grande parte do comércio da Ribeira deslocou-se 

para a Cidade Alta, sobretudo nas décadas de 50 e de 60 do século XX (SOUZA, 

p.174). 

 

Particularmente, a Avenida Rio Branco, no bairro de Cidade Alta, passou por 

significativas modificações em função da atividade comercial e de novas empresas. Nela, são 

edificados edifícios destinados ao uso comercial. “Na década de 20, a firma comercial mais 

importante da Avenida Rio Branco era a Casa Sion, de Tobias Palatinik, n. 43. Lá eram 

vendidos móveis, espelhos, relógios de parede, chapéus, tecidos finos, além de outros 

utensílios domésticos” (A República apud SOUZA, 2008, p. 169). 

É na década de 1940 que ocorre a inauguração, nesta Avenida, das Lojas Brasileiras, 

do Cassino Natal, da Fábrica Santa Lígia e da Cavalcante Moura & Cia, empresa 

especializada em tecelagem de estopa e fabricação de sacarias. Também estavam localizadas a 

Sorveteria Rio Branco, o Bar Bolero, em 1947. Um dos primeiros efeitos desse processo de 

requalificação do espaço urbano foi: “as famílias que residiam na avenida e em outras 

próximas, mudaram-se para Tirol, Petrópolis e Alecrim” (SOUZA, 2008, p. 174). Também 

                                                           

25
 O crescimento do movimento aviatório em Natal possibilitou que muitos germânicos passassem a viver e 

iniciar algumas atividades comerciais em Natal. Este foi o caso do empresário Ernest Walter Lück, que nasce de 

Gevelsberg, estado da Westfalia,  Alemanha, e chega a Natal em 1911, junto com seu sócio também alemão 

Richard Bürgers. Em 1922, Lück e outro sócio fundam a empresa “Gurgel, Lück & Cia. Ltda”, com a intenção 

de importarem produtos alemães e exportarem matérias-primas potiguares para aquele país. (In: Tribuna do 

Norte. Asas alemãs sobre o rio Potengi, em 08 de agosto de 2009). 
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cabe destaque como elemento incentivador das atividades comerciais varejistas no Rio 

Grande do Norte, o Mercado da Cidade Alta, localizado na Avenida Rio Branco, e iniciado 

ainda na segunda administração do prefeito Gentil Ferreira de Souza. “Este mercado, cuja 

construção foi iniciada em maio de 1936, foi inaugurado pelo governador Rafael Fernandes 

Gurjão, em 30 de maio de 1937” (SOUZA, 2008, p.170). 

Com o final da Segunda Grande Guerra, muitas empresas especializadas no varejo 

passaram a se instalar na Avenida Rio Branco, particularmente na década de 1950. A tabela a 

seguir informa algumas delas e seus respectivos proprietários.  

 

Quadro 01 

Empresas de Varejo localizadas na Avenida Rio Branco – Natal-RN 

Casas comerciais Fundação Fundadores 

Casa duas Américas
26

 1951 Hassan Aby Zayan e Assad Mohamed Salha 

A Famosa Syria 1952 Hassan Aby Zayan e Assad Mohamed Salha 

Casa Régio 1956 Reginaldo Teófilo da Silva 

Casa Utilar 1956 Jessé Pinto Freire 

Casa Rio 1957 Alcides Araújo 

Livraria Universitária 1959 Walter Pereira 

Nova Paris 1959 n/d 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Andrade (1989) 

 

Semelhantemente as atividades comerciais na Ribeira e Cidade Alta, o bairro do 

Alecrim, criado em 1911, também passou a intensificar suas atividades comerciais, varejistas 

e atacadistas. “Antes da II Guerra Mundial, o bairro do Alecrim era uma imensa zona rural 

que se estendia em torno do seu núcleo tradicional” (SOUZA, 2008, p. 518). 

O destaque inicial é para a atividade dos feirantes que vinham das proximidades da 

cidade e de outras cidades do interior. Segundo Câmara Cascudo (1995), as atividades 

comerciais desenvolvidas na Feira do Alecrim ganharam forma com uma exposição de 

produtos feita por José Francisco dos Santos e José Estevam de Andrade, na esquina da 

                                                           

26
 Estas duas primeiras lojas estão entre as primeiras a se estabelecerem no bairro de Cidade Alta, assim como 

informa o jornal Tribuna do Norte. “Hassan Aby Zayan e Assad Mohamed Salha, que recebeu aqui o apelido de 

Júlio, chegaram sem família e trabalharam como mascates vendendo os mais diversos tipos de produtos no 

lombo de mulas pelo interior do RN. Com o tempo, conseguiram juntar algum dinheiro e fundaram as duas 

primeiras lojas de departamento da cidade: “A Formosa Syria” e “Casa Duas Américas”, ambas na Avenida Rio 

Branco. A primeira vez que os natalenses viram manequins expostos em vitrines, com mostras de vestuários, foi 

na Formosa Syria” (Tribuna do Norte, Influência dos libaneses no RN, em  06 de agosto de 2006.   
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Avenida Presidente Quaresma com a Coronel Estevam, ainda em 1920. Em 1938, próximo à 

Praça Gentil Ferreira de Souza, foi inaugurado o Mercado do Alecrim. Segundo Souza 

(2008), este mercado vinha desenvolvendo satisfatoriamente suas funções, até o momento de 

seu incêndio em 1967. Após esta data, outros mercados foram construídos; um no bairro de 

Tirol, outro no Alecrim e no bairro da Ribeira.  

Segundo ainda Souza (2008), “o comércio do Alecrim cresceu tanto na década de 40, 

que no dia 3 de agosto de 1946, o interventor federal Ubaldo Bezerra de Melo editou o 

Decreto-lei n. 579, criando uma agência fiscal no bairro (...)” (p. 555). O símbolo maior do 

comércio do Alecrim foi o edifício Leite, de dois andares, além do térreo, construído na 

confluência da Avenida Presidente Bandeira, com a Rua Manuel Miranda, pelo comerciante 

Leonel Leite, proprietário da Casa Leite.  

Mas é somente a partir de 1960 que as atividades comerciais do bairro florescem mais 

fortemente, em virtude da instalação no local de várias empresas varejistas, voltadas para 

clientes com poucos rendimentos.  Como afirma Souza (2008): 

 

(...) em 1964, vieram para o Alecrim as Casas Cardoso e a Girafa Tecidos, ambas 

em outubro de 1964, instalando-se na avenida Amaro Barreto (...). Treze anos 

depois, isto é, em fevereiro de 1976, Walter Pereira inaugurou também, na avenida 

Amaro Barreto, a Livraria Moderna, que preencheu, naquela época, uma grande 

lacuna neste setor. Por sua vez, em novembro de 1967, o empresário Nagib Salhas & 

Irmãos instalou na Rua Amaro Barreto a Casa das Promoções (SOUZA, 2008, 

p.555-556). 

 

Com o fim da Segunda Grande Guerra, é possível afirmar que a atividade comercial 

varejista no Rio Grande do Norte acenava para a diversidade de mercadorias e empresas, e 

como estratégias desde a expansão de suas filiais, especialização quando na diversidade dos 

produtos oferecidos. Criava-se, com isso, um cenário de maior diversidade de mercadorias e 

empresas. Isto será cada vez mais operado sob uma condição de concorrência oligopólica, 

que essa diversidade imprimirá classificações, especialmente em função do número de 

empresas no estado e mercadorias comercializadas nestes seus principais bairros. A fundação 

de várias lojas e, posteriormente, redes comerciais de varejo nestes bairros, passou a imprimir 

uma espacialidade cada vez compreendida por tipos empresariais diferentes, que terminavam 

por revelar além das grandes redes alguns grupos econômicos internacionais e suas filiais no 

estado e no Brasil. Muitas dessas empresas se dedicaram à comercialização sob a forma de 

supermercados, lojas de conveniência, hipermercados e lojas de departamentos.   

Com o fim da Segunda Grande Guerra, e particularmente após os anos 1960, as 

atividades de varejo no RN, sua diversidade e velocidade, passaram a se expressar por tipos 
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empresariais compostos por sofisticados mecanismos comerciais de compra a crédito e de 

desconto, organizados sob setores de produção e distribuição, cada vez mais decisivos na 

elevação das receitas e na composição de faturamentos e despesas mensais. O sec. XX 

revelará muitas empresas no RN com esses traços, e muitas delas fortemente 

multidivisionais, integradas e que se expandem em função da combinação de estratégias 

comerciais e das políticas de incentivo empresarial.  

A multidivisionalidade e a integração, enquanto estratégias de gestão do modelo 

corporativo norte-americano, passou a traduzir-se num modelo para grandes redes de varejo 

nacionais e estrangeiras, tanto no Rio Grande do Norte quanto em boa parte dos centros 

comerciais varejista do Brasil. Muitas “lojas modernas”, nascidas ainda sob a forma das casas 

comerciais, ingressaram na multidivisionalidade e integração como estratégia de organizar 

suas vendas. A empresa multidivisional passará a organizar as condições complexas e nem 

sempre eficazes do trabalho e dos investimentos de médios e grandes comerciantes do estado. 

O traço multidivisional, nesta passagem do velho para o novo varejo no RN, tornou-se um 

fator fundamental para a acumulação e concentração de capital para estas empresas. Muitas 

delas, como algumas pioneiras já mencionadas, encontraram na multidivisionalidade o fator 

de solução para a redução contínua de suas receitas líquidas. Mas também um recurso que ao 

lado da integração da produção e distribuição permitia eficiência em processos e serviços, 

cada vez mais complexos nas e entre empresas.  

Muitos dos efeitos da multidivisionalidade e da integração, especialmente de sentido 

corporativo norte-americano, traduziram-se em úteis processos comerciais para grandes redes 

de varejos. Um desses efeitos foi a expansão e aperfeiçoamento dos departamentos de 

crédito. Esses departamentos passaram – no Rio Grande do Norte, mais especificamente em 

Natal, nos anos de 1980 – a introduzir uma série de mecanismo facilitadores do consumo de 

massa, especialmente para as grandes redes varejistas com a entrada de cartões próprios e 

créditos prolongados. Muitos empresários aderiram a onda dos cartões de crédito e dos 

cartões próprios. Ao mesmo tempo em que esta organização comercial refletia nas finanças 

empresariais, permitiu potencializar as relações de troca entre diferentes mercadorias e dar 

maior velocidade e integração entre departamentos antes aparentemente desconexos. Um dos 

seus efeitos concretos foi a ampliação da compra a crédito, dispondo as empresas, sobretudo 

as médias e grandes e mais articuladas, de bases financeiras relativamente mais sólidas e 

controláveis no processo de comercialização, seja frente aos riscos da inadimplência ou no 

combate ao comércio informal. Muitas das grandes redes partem desse recurso como 

elemento diferenciador entre o volume de suas vendas, e aquelas comercializadas 
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informalmente por iniciativas ilegais também marcaram o desenvolvimento do comércio 

varejista do estado. Essas diferenças crescem incentivadas por campanhas empresariais onde 

muitos empresários potiguares de rede varejistas estimulam a “caça” ao sonegador ou ao 

comerciante informal, assim como se percebe na fala de Flávio Gurgel Rocha, presidente das 

Lojas Riachuelo S.A. 

 

(...) as cinco maiores empresas de vestuário (C&A, Pernambucanas, Riachuelo, 

Renner e Marisa) detêm uma fatia de apenas 5% da receita total do setor. Isso 

demonstra a enorme fragmentação e a pulverização do segmento. A informalidade 

deve oscilar entre 60% e 70% na área do vestuário. Maior, portanto, que os 50% 

registrados no varejo em geral. (...) é preciso ficar claro que não será com 

instrumentos suaves que vamos dar um basta à ilegalidade. O sonegador tem de 

sentir a espada da lei sobre sua cabeça. Hoje, é mais arriscado trabalhar 

honestamente do que atuar à margem da legislação (ISTO É DINHEIRO; 2005).  

 

Se o sec. XX, em particular o comércio varejista do RN, adotaria a 

multidivisionalidade e a integração, os desdobramentos dessas estratégias nas atividades 

varejistas podem ser vistas também fora do ambiente empresarial. Diversas empresas que 

compõem o setor varejista do estado passaram a se apresentar como uma grande empresa 

combinada por especializações, mercadorias e estratégias de inovação tecnológica. Essa 

empresa combinada se apresenta pela composição de lojas de departamentos tradicionais; as 

inúmeras lojas de departamento de desconto; lojas de eletrodomésticos e eletrônicos; lojas 

de vestuários e os estabelecimentos comerciais do varejo de alimentos e bens duráveis, 

como se pode compreender a partir de Santos (2003), e muitas contribuíram para 

caracterizar antigas avenidas da cidade e bairros, embora já dados sobre os efeitos da 

Segunda Grande Guerra. 

Mas a multidivisionalidade e a integração terminaram por consistir em um dos efeitos 

mais gerais da divisão do trabalho, que no RN tornou-se um fator beneficiador da atividade 

e também da concentração varejista. Sob esta divisão da estrutura comercial varejista, 

muitas empresas, antigas e novas, passaram a se especializar e a constituírem grandes redes 

de lojas integradas entre si e com outras de setores como o produtivo e financeiro. Parte 

delas atingiram consideráveis números de clientes e vendas, especialmente aquelas que 

compõem o varejo moderno, como as chamadas lojas âncoras, lojas de departamento, em 

grande medida encontradas em shopping centers. Estas lojas fazem frente, notadamente, aos 

tipos de lojas de descontos que crescem muito nos centros comerciais de Natal e Mossoró, 

onde uma das estratégias comerciais fundamenta-se em campanhas promocionais, como a 

do preço baixo ou a do menor preço. O objetivo não é necessariamente atrair o consumidor 
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pelo convite ao bem semidurável, mas por sua expressão monetária acessível. Com preços 

acessíveis e longos financiamentos de seu sistema de crediário, muitas vezes próprios
27

, 

estas empresas tornaram-se referências no varejo nacional. 

As lojas de descontos concorrem com as empresas especializadas em vendas de 

mercadorias, como eletrodomésticos e eletrônicos, em função de serem mercadorias 

relativamente duráveis. As diversificações de serviços das redes de supermercados
28

, 

sobretudo no RN após os anos de 1980, passaram a atuar, em certa medida, como fortes 

concorrentes desses tipos empresariais, por também disporem dessas mercadorias. Estão 

inseridas em segmentos que compõem o varejo moderno, como as Casas Bahia e Ponto Frio 

(hoje pertencentes ao Grupo Pão de Açúcar)
29

, Tele-Rio, Lojas Arapuã e outras do 

segmento de vestuário. No RN, estão as filiais das Lojas Maias, Extra, Lojas Insinuante e 

outras. 

As tradicionais empresas de vestuário, sob os efeitos da multidivisionalidade e 

integração, passaram a agregar as lojas de grandes marcas nacionais e importadas. Muitas 

delas também recorreram fortemente no final dos anos 1980 no Brasil, e também no RN, ao 

sistema de cartões próprios como uma alternativa de atrair consumidores de faixas salariais 

baixas. O novo aqui além da multidivisionalidade e integração é a massificação midiática 

voltada ao apelo à moda fácil e rápido, ao consumo efêmero e transitório da diversidade do 

“mix” de mercadorias (confecções, tecidos, artigos para uso doméstico, as chamadas cama, 

                                                           

27
 As referências no Brasil deste tipo de empresa no setor varejista e em particular no segmento de “lojas de 

descontos” são muitas. Ganhou notoriedade as várias redes de lojas de descontos, com sua forte campanha de 

marketing com intenso uso de recursos midiáticos, sobretudo televisão, muitas nacionais e estrangeiras. Nessa 

classificação podem se inserir as chamadas Lojas Americanas, Lojas Brasileiras e os “Supercenters” como a 

americana Wall Mart, algumas dessas também no RN.  
28

 Recentemente, algumas redes de supermercado passaram a diversificar seus serviços oferecidos para além de 

sua atividade tradicional. Esta diversificação surgiu da necessidade de aumentar a descentralização dos espaços 

de exibição de filmes, e a ANCINE (Agência Nacional do Cinema), associada ao BNDES (Banco Nacional do 

Desenvolvimento Econômico e Social) e Ministério da Fazenda lançam o Programa Cinema Perto de Você, com 

objetivo de criar 600 salas de cinema em quatro anos. A rede francesa de supermercadista Carrefour, com 

incentivos fiscais, investiu em salas de cinema em seus supermercados. "As salas de cinema no Carrefour fazem 

parte de um projeto que tem como objetivo facilitar o acesso ao entretenimento e lazer ao público". A nota é 

assinada pelo diretor de Galerias do Carrefour, Eduardo  Maculan. (In Diário do Comércio, em 26/8/2010. 

Disponível em http://www.dcomercio.com.br/materia.aspx?id=50934&canal=2. Acesso em 01/11/2010). 
29

 A fusão entre o Grupo Pão de açúcar com as Casas Bahia e Globex, representou recentemente uma das 

maiores fusões empresariais no setor varejista, depois da fusão do grupo Sadia com a Perdigão. Esta fusão 

varejista liderada pelo Grupo econômico Pão de Açúcar permitirá “... contar com 1.807 lojas, incluindo lojas de 

super e hipermercados, postos e drogarias, com faturamento (base 2008) de aproximadamente R$ 40 bilhões e 

mais de 137 mil funcionários. Globex e Casas Bahia juntas, terão um total de 1.015 lojas em 18 Estados 

brasileiros e Distrito Federal, 68 mil colaboradores e um faturamento bruto (base 2008) de R$ 18,5 bilhões.  

(O Estadão. Economia e Negócio. “Pão de Açúcar compra a Casas Bahia por meio da Globex. Disponível em htt

p://www.estadao.com.br/noticias/economia,pao-de-acucar-compra-a-casas-bahia-por-meio-da-

globex,476631,0.htm. Acessado em 10/11/2010).   

 

http://www.dcomercio.com.br/materia.aspx?id=50934&canal=2
http://www.estadao.com.br/noticias/economia,pao-de-acucar-compra-a-casas-bahia-por-meio-da-globex,476631,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/economia,pao-de-acucar-compra-a-casas-bahia-por-meio-da-globex,476631,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/economia,pao-de-acucar-compra-a-casas-bahia-por-meio-da-globex,476631,0.htm
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mesa, banho, calçados etc). Muitas dessas empresas pertencem a grupos econômicos 

nacionais e estrangeiros, como Lojas Renner, C&A, as Casas Pernambucanas, Zara e as 

redes de lojas Riachuelo S.A, pertencente ao grupo potiguar e nacional Guararapes 

Confecções S.A. Todas essas iniciativas empresariais encontraram, em programas 

televisivos voltados aos consumidores de baixa renda, um forte mecanismo de impulso ao 

consumo.  

Possivelmente, nenhuma outra referência de dinâmica varejista nascida no sec. XX 

suplante à dinâmica das redes do segmento alimentício, que despontaram no Brasil, desde 

os anos 1950, em São Paulo, com o Supermercado Sirva-se, e também fortemente no RN 

após os anos 1980. Muitas dessas grandes empresas no estado intensificaram o autosserviço 

(self-service) e o crédito, e tornaram-se, em função de inúmeros fatores, dentre eles a 

expansão para cidades do interior do estado do Rio grande do Norte, algumas filiais de 

grandes grupos internacionais do setor. Eles passaram a exerce uma forte concorrência aos 

pequenos supermercados de bairros, alguns organizados de forma integrada, e de práticas 

comerciais tradicionais como as feiras livres, as bodegas e mercearias. Estas últimas, em 

centros comerciais, como Natal e Mossoró, não são mais as referências comerciais do 

varejo.  

Este não é um efeito reduzido ao RN. Os estudos de Cano (2008) já nos apontam 

cidades como São Paulo com os efeitos causados pela modernização da atividade comercial 

varejista. Comparativamente, ela pode ser vista nas perdas percentuais do total do PIB do 

setor terciário. Elas declinaram de quase dez pontos entre 1989 e 2004, resguardadas o 

volume de empresas comerciais existente nesta praça, essas perdas foram acompanhadas 

pelas demais regiões, que oscilaram de 26,3% para 16,7% em 2004. Os novos meios de 

comercialização, que atingiram fortemente as empresas do setor, permitiram a 

diversificação nas estruturas de comércio varejista, permitindo uma concentração 

financeira, mas também o declínio de atividades comerciais tradicionais. No caso de São 

Paulo, segundo Cano (2008), a forte expansão da urbanização e a diversificação no terciário 

na periferia paulista, além de outros condicionantes, impactaram negativamente nas 

atividades comerciais varejistas tradicionais. Segundo este mesmo autor, São Paulo já 

chegou a participar do terciário nacional com 35% entre 1980 até 2004
30

.  

                                                           

30
 Em um contexto em que as atividades terciárias eram consideradas atrasadas, sobretudo em função do lento 

processo de modernização e da sua questionada participação na geração da riqueza nacional, nas duas décadas 

posteriores aos anos de 1970, a dinâmica do setor de serviços se içará como um dos caminhos para pensar o 

processo de modernização da economia frente à reestruturação produtiva que atingiu serviços fundamentais 
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Fonte: Criado a partir de Cano (2008)
31

 

 

 

Muitas das iniciativas comerciais criadas por pequenos comerciantes varejista do RN, 

sobretudo após os anos 1990, deu ênfase nas diferenciações de atendimento – especialmente 

para os comerciantes do setor de hotelaria – e em algumas marcas próprias, especialmente 

as grandes redes, que lhes permitem dispor de preços relativamente competitivos. Empresas 

como a francesa Carrefour, com duas filiais em Natal (em breve na cidade de Mossoró), a 

nacional Extra (pertencente ao grupo econômico Pão de Açúcar), e a rede de hipermercados 

Bom Preço (Walmart), também com filiais em Natal e Mossoró, além de outras, passaram a 

representar – após os anos 1990, empresas fortes desse segmento varejista, inclusive com 

serviços de atendimento e vendas virtuais, o chamado comércio eletrônico (e-commerce).  

 Essa dinâmica assumida pela atividade comercial varejista resultou também da 

dinâmica assumida pela indústria brasileira, sobretudo em função das articulações comerciais 

mais sólidas advindas mesmo da frágil integração do mercado nacional. Será exposto aquilo 

que marcou a indústria brasileira, em especial a indústria têxtil. A pertinência dessas 

                                                                                                                                                                                     

como atividades bancárias e varejistas e, sobretudo, da capacidade do setor de terciário, particularmente o setor 

de serviço ser capaz de gerar novas ocupações ou compensar o desemprego na indústria e, possivelmente, pensar 

a condição de subdesenvolvimento. 
31

  As colunas em azul representam a cidade de São Paulo. Os dados contidos nesta tabela estão dispostos em 

Cano (2008), sob o título Estrutura do PIB terciário, exclusive Instituições financeiras – 1980-2004. Aqui foram 

feitas algumas seleções e adaptações para que este gráfico ganhasse essa forma. Nele, o comércio envolve as 

atividades varejistas e atacadistas. Na fonte original, os dados resultam de informações brutas da FGV para 1980 

e do IBGE – Contas Regionais para 1985-2004. É necessário recorrer para o texto original se existir a 

necessidade de verificar a evolução dos serviços nas escalas regionais, sobretudo para os dados do Distrito 

Federal, no tocante à “Adm. Pública”. Na análise de Cano (2008), os dados referentes ao DF representam índices 

que merecem uma análise diferenciada, em virtude do seu volume orçamentário destinado ao setor público. Ver 

CANO, Wilson. Desconcentração produtiva regional do Brasil. 1970-2005. 3ed. São Paulo: Editora UNESP, 

2008. 
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Fonte: Criado a partir de Cano (2008) 
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considerações ocorre em função de que as atividades comerciais varejistas que marcaram o 

Rio Grande do Norte não podem ser compreendidas quando reduzidas às relações locais, entre 

o comércio e sua economia agro-mercantil, e, posteriormente, na cidade de Natal, aos efeitos 

oriundos da Segunda Grande Guerra. A dinâmica da indústria têxtil nacional também permitiu 

a inserção, com ritmos bastante pendulares, o comércio varejista no cenário do varejo 

regional, sobretudo sob os efeitos da indústria têxtil no estado. 

 

 

1.3 AS EMPRESAS TÊXTEIS DO BRASIL 

 

 

A produção de tecidos no Brasil data ainda dos primeiros anos de colonização
32

. Mas 

existiram diversas tentativas de formalização das empresas têxteis no Brasil. As primeiras 

empresas surgiram nas décadas iniciais ao sec. XIX, e eram de pequeno porte e de vida 

efêmera. Apenas em 1870 é que elas crescem em número e em importância, e se intensificam 

em 1886, e se tornam uma alternativa de iniciativa empresarial aos pretendentes no ofício. 

Dessas tentativas, duas tiveram êxitos, uma em Santo Aleixo, no Rio de Janeiro, e a de Todos 

os Santos, no estado da Bahia.  

Já em meados do sec. XIX, em 1866, nove fábricas têxteis de algodão funcionavam no 

país, com 13.977 fusos, e que produziam aproximadamente quatro milhões de metros de 

tecidos. Cinco dessas empresas estavam na Bahia
33

, em função de matéria-prima, fontes de 

energia e mercados rurais e urbanos. Já em 1882, 45 empresa têxteis existiam em todo país e 

12 achavam-se neste estado, 11 no Rio de Janeiro, 9 em São Paulo e 8 em Minas Gerais. Em 

1885, 33 das 48 empresas têxteis brasileiras, estavam localizadas no centro-sul, 

especificamente no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O maior número de teares e 

fusos se encontrava no estado Rio de Janeiro, o principal centro administrativo e entreposto 

comercial da época.  

Nestas praças, o ritmo do comércio varejista de tecidos e confecções obedecia ao ritmo 

da indústria, além dos produtos importados. As principais praças comerciais estavam no 

                                                           

32
 O algodão já era conhecido e utilizado pelos índios e continuou a ser cultivado pelos portugueses em certas 

capitanias, originando uma produção têxtil doméstica, principalmente no Maranhão e Pará, que chegou a 

exportar tecidos para o reino. Capitanias como o Ceará e São Paulo e depois Minas Gerais também 

desenvolveram sua produção doméstica têxtil. 
33

 Este estado foi o núcleo da indústria têxtil no período de 1844 até o final de 1860. 
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estado de São Paulo, e os tecidos produzidos neste estado voltavam-se a vestir a mão-de-obra 

migrante dos cafezais localizada no oeste paulista. Mesmo com o crescimento da atividade 

industrial e seu desdobramento no ritmo do comércio varejista de artigos de vestuário e 

tecidos, as empresas têxteis ainda eram uma iniciativa empresarial fortemente dependente do 

capital comercial
34

. Os ritmos do comércio e da produção obedeciam, sobretudo em São 

Paulo, a lógica do capital mercantil. A produção e comercialização de café com destino 

internacional permitiram a centralidade das fazendas paulistas, e aos fazendeiros a capacidade 

de acumularem capital, especialmente como as plantações de café que se estendiam para além 

do Paraíba em direção ao oeste Paulista. Muitos desses latifundiários controlavam desde a 

fase produtiva a comercial que envolvia a economia cafeeira. Em certa medida, a centralidade 

da fazenda paulista de café possui forte relação com as assumidas pela fazenda sertaneja 

nordestina.  

O acúmulo de capital possibilitava aos fazendeiros inverter capital em estradas de 

ferro e na comercialização feita nos portos, na criação das primeiras empresas têxteis e outras 

como financeiras, companhias de seguros e bancos. A literatura sobre a indústria na cidade de 

Mossoró, no Rio Grande do Norte, indica que as iniciativas da construção da estrada de ferro 

que interligaria a cidade a outras do oeste potiguar resultou de ações do também comerciante 

e latifundiário Ulrik Graff. Outras referências, como vimos, mesmo resguardadas aos limites 

comparativos, foram as desenvolvidas por Fabrício Pedroza e seus investimentos realizados 

em sua fazenda para distribuir açúcar e algodão.  

Essas referências, que como afirmamos são resguardadas aos limites da comparação, 

as mercadorias produzidas e comercializadas, em parte, resultavam da dominação do capital 

mercantil que atingia a indústria e a vida econômica. Dessa maneira, a formação das empresas 

têxteis nacionais estava imbricada ao processo de acumulação de capital gestado por uma 

economia agro-mercantil exportado, ou, no caso de São Paulo, por aquilo que Cano (2002) 

denominou de “capital cafeeiro”.  

Por outro lado, isto não implica entender que a dinâmica dada à formação da grande 

empresa têxtil no Brasil seja resultado das práticas isoladas dos fazendeiros de café. Diversas 

outras empresas e empresários, comerciantes, imigrantes e importadores também voltaram 

parcelas de seus capitais para a atividade empresarial têxtil, contribuindo com a nascente e 

grande empresa, a indústria. Isto também parece ter se desdobrado nas iniciativas 

                                                           

34
 A indústria têxtil ganhará um impulso significativo com a crise do algodão que atingiu os norte-americanos em 

função da Guerra Civil Norte-americana. 
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empresariais no Nordeste Brasileiro, especialmente em função da pujança do algodão e 

constatada pelo número expressivo de empresas de beneficiamento e exportação de algodão 

que existia no Rio Grande do Norte. É nesse sentido que não podemos reduzir a origem da 

indústria têxtil no Brasil à figura do fazendeiro ou burguesia brasileira, mas a combinação de 

estratégias e interesse de grupos diversos que compunham a complexa economia agro-

mercantil exportadora, organizada em função da expansão da atividade cafeeira, e em parte 

das atividades da cotonicultura no RN que, como pode ser constatado, possuía várias 

empresas estrangeiras e comerciantes de origens étnicas variadas
35

. 

A partir de 1885, as fábricas têxteis passaram a diversificar seu processo produtivo, 

passando a sinalizar uma fase em que o processo dominante na indústria – a fábrica integrada 

– em que operações desde a fiação até o acabamento se localizava no chão da fábrica, sofria 

modificações. Muitas grandes empresas mostravam-se mais versáteis, flexíveis, em fase de 

transição. Por outro lado, os resultados como a lucratividade, não surgiram apenas com a 

mudança no processo produtivo. Elas atingiram as grandes empresas têxteis em decorrência 

das alterações tarifárias de 1887 e 1888. Estas mudanças tarifárias garantiam aos empresários 

nacionais do setor o direito sobre matérias-primas e produtos finais já produzidos no país, e a 

redução dos direitos sobre matérias-primas não produzidas aqui. Para estes empresários, isso 

revelava uma política protecionista, e numa tendência que se revelava mais intensamente com 

novas sobretaxas, revisões de alíquotas dos direitos alfandegários. O empresariado passa a 

pressionar por maior capacidade importadora de bens de produção, o que permitia a outros 

comerciantes, além dos fazendeiros, lucros mais elevados e, assim, convertê-los em capital 

industrial. Para parcela do empresariado, a política monetária era o principal limitador e 

responsável pelo fraco crescimento da indústria, somado à inexistência de instituições 

financeiras e de uma agenda governamental que impulsionasse o setor.   

A década de 1890 é um período de acentuada expansão da empresa têxtil algodoeira. 

Muitas fábricas passaram a se concentrar no estado de São Paulo, cerca de 19% do número de 

empresas criadas no período. Isso correspondia a 70,8% de todo capital investido em 

indústrias. As fábricas já instaladas expandiram o seu estoque de capital, muito embora parte 

da nova capitalização adotasse a forma de dividendos das ações. É um tempo de crescimento 

do número de encomendas de máquinas no período de 1889 e 1891, especialmente em função 

da desvalorização cambial que permitia importações a preços mais baixos, além das 

assistências a alguns empresários feitas pelos empréstimos do Banco do Brasil. Foi um 
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 Acerca da origem étnica do empresariado brasileiro, ver a discussão em BRESSER PEREIRA (1993). 
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momento em que novas empresas têxteis sobreviveram e outras eram fundadas
36

, muitas 

estimuladas pelo progresso técnico.  

Entre 1895 e 1897, a produção têxtil passou por momentos negativos. Esta fase crítica 

se estende entre 1898 até 1901, e foi condicionada pelas baixas nos preços do café, no 

mercado internacional e pela forte desvalorização cambial de fins de 1898. As medidas 

contencionistas foram os principais efeitos imediatos do governo, que terminaram por resvalar 

negativamente na atividade industrial. Sem uma política econômica sólida de proteção a 

indústria várias empresas fecharam, mesmo sob os efeitos da elevada proteção tarifária de 

1899 a 1901. Apenas em 1905 emerge certo protecionismo econômico voltado à indústria, 

quando ocorre uma recuperação da capacidade importadora e uma retomada dos 

investimentos no setor. Um dos efeitos na base foi a duplicação da produção de matéria-

prima, no setor algodoeiro. Sua produção física cresce em 1905 em 10%, e em 1907 os 

tecidos de algodão representavam 20% da produção industrial concentrada em São Paulo. É a 

partir desta data que a produção e os investimentos tiveram forte aceleração. Os indicadores 

do período apontam que na indústria têxtil algodoeira de São Paulo, a produção entre 1905 e 

1907 elevou-se em 16,7%, passando no período de 1907 a 1910 a uma elevação de 77,5%.  

O que se percebe com este cenário de início de século XX, é uma capacidade 

produtiva duplicada, especialmente entre os cinco anos que segue 1905 e 1910, especialmente 

no número de fusos, empregados, teares e potência industrial instalada. Esta retomada não é 

resultado da dinâmica particular da indústria têxtil, mas ainda os efeitos de dependência que 

este setor possuía do desempenho positivo do café e dos ajustes que se seguiram para conter 

as crises de superprodução. Furtado (1975) assim assinala acerca dessa conjuntura que 

envolvia o café no início do séc. XX: 

 

Ocorreu, entretanto, que a grande expansão da cultura cafeeira, no final do século 

passado, teve lugar praticamente dentro das fronteiras de um só país. As condições 

excepcionais que oferecia o Brasil para essa cultura valeram aos empresários 

brasileiros a oportunidade de controlar três quartas partes da oferta mundial desse 

produto. Esta circunstância é que possibilitou a manipulação da oferta mundial de 

café, a qual iria emprestar um comportamento todo especial à evolução dos preços 

desse artigo. Ao comprovar-se a primeira crise de superprodução, nos anos iniciais 

deste século, os empresários brasileiros logo perceberam que se encontravam em 

                                                           

36
 Parte dessa desenvoltura industrial deve-se à política de Encilhamento. A tentativa de estimular a 

industrialização fundamentou-se nesta política baseada, dentre outras coisas, em créditos para o empresariado 

investidor na produção industrial, especialmente créditos por emissões monetárias. Essa medida ministerial criou 

as bases de uma política industrial nacional e a emergência de novas empresas como as sociedades anônimas no 

Brasil. Com isso, várias linhas de crédito surgiram em função do crescimento do número de bancos emissores. 

Cresce a oferta monetária, a inflação, e surtos especulativos contribui para o fechamento de várias empresas.  
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uma situação privilegiada, entre os produtores de artigos primários, para defender-se 

contra a baixa de preços. Tudo o de que necessitava eram de recursos financeiros 

para reter parte da produção fora do mercado, isto é, para controlar artificialmente a 

oferta. Os estoques assim formados seriam mobilizados quando o mercado 

apresentasse mais resistência, vale dizer, quando a renda estivesse a altos níveis nos 

países importadores, ou servirem para cobrir deficiências em anos de colheitas más 

(FURTADO, 1975, p. 178). 

 

O desempenho positivo do café neste momento resultou do Convênio de Taubaté. Ele 

representou um arranjo político destinado à valorização dessa mercadoria e articulado entre os 

estados onde se localizavam aos principais produtores. O Convênio estabelecia a compra do 

café pelo governo aos cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esta 

estratégia combinada entre produtores de café e governo, permitiria a saída da crise de 

superprodução até a retomada das altas dos preços no mercado internacional. O Convênio 

possibilitou repassar para o Estado os riscos da superprodução numa conjuntura internacional 

de risco e de um mercando nacional não comprador. Isto permitiu assegurar os preços do café 

nos mercados compradores. Por outro lado, esse resultado positivo deu a já consolidada 

imagem do produto no mercado internacional. Boa parte do consumo mundial do café era 

oriunda das exportações brasileiras. Acerca do que consistia o Convênio, Furtado (1975) 

afirma: 

 

“a) Com o fim de estabelecer o equilíbrio entre oferta e procura do café, o governo 

interviria no mercado para comprar os excedentes; 

b) O financiamento dessas compras se faria com empréstimos estrangeiros; 

c) O serviço desses empréstimos seria coberto com um novo imposto cobrado em 

ouro sobre cada saca de café exportada; 

d) A fim de solucionar o problema e mais longo prazo, os governos dos Estados 

produtores deveriam desencorajar a expansão das plantações (FURTADO, 1975, p. 

179). 

 

Os efeitos na indústria com as medidas do Convênio surgiram com o crescimento 

industrial em 1909, puxado pela elevação dos preços do café e pela capacidade importadora, 

algo que será sentido até 1913. Assim, a política de valorização do café permitiu a aceleração 

da formação de capitais destinados a investimentos na indústria, promoveu a imigração 

estrangeira e resolvendo o problema da mão-de-obra, fez ferrovias e urbanizou São Paulo. 

Permitiu também a abertura de novos mercados e favorecimento à iniciativa industrial.  

O início do século também acenava para descobertas e inovações científicas que 

impactaria significativamente na capacidade empresarial ao serem traduzidas em progresso 

técnico. A eletricidade permitiu um aumento da atividade industrial, e o estabelecimento de 

usinas hidroelétricas após 1905, possibilitou empresas de tecidos uma alternativa energética 
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mais segura e barata que o vapor. A própria natureza técnica da grande empresa têxtil – sua 

necessidade de espaço e estrutura mecanizada – exigia altos investimentos e consumo de 

energia. As empresas do setor, assim, alargavam sua capacidade produtiva, antes mesmo das 

grandes inovações advindas com a Primeira e Segunda Grande Guerra, a impactarem mais 

substancialmente. A capacidade produtiva concentrada em São Paulo cresce 40% nas 

tecelagens no período de 1910 a 1915, e 48% nas fiações. Os efeitos combinados entre 

conjuntura econômica internacional e progresso técnico, permitiram que a partir desse 

momento houvesse a ampliação e integração do Parque têxtil paulista. 

Analiticamente, essa breve trajetória da empresa têxtil no Brasil no início do sec. XX 

revela traço de uma dinâmica empresarial brasileira fortemente associada às antigas condições 

de produção e comercialização ainda restritas à lógica do capital mercantil. A empresa têxtil 

no Brasil pode ser compreendida enquanto uma expressão institucional do paradigma fordista 

periférico, ou, como afirma alguns autores, de um modelo de industrialização periférica 

(LIPIETZ, 1989).  

A expansão das atividades empresariais do setor e a transição da unidade empresarial 

ou firma à condição de grupo econômico, são reveladoras dessas condições. É nesse sentido 

que este tipo de empresa no Brasil e o surgimento de grupos econômicos a ela associada, 

resulta, em certa medida, desse modelo de desenvolvimento. Com salienta Lipietz (1989), este 

modelo não envolve tão somente as formas de organização do trabalho dentro das empresas 

têxteis, mas também nas atividades comerciais, e, sobretudo, como elas operam na estrutura 

binária comercialista-fabricante. Isto é mais marcante na medida em que a história da 

indústria têxtil e a dinâmica do comércio varejista no Brasil são reveladoras de 

heterogeneidade técnica, salarial e de distribuição entre tipos empresariais complementares 

que compõem a cadeia ou entre a produção ou comércio fora das suas regiões. Ao considerar 

a empresa têxtil do Brasil como a expressão institucional do fordismo periférico, isto parece 

revelar um empreendimento determinado conjunturalmente e com sérios desdobramentos na 

chamada ponta do consumo, o comércio. Isto é claro na medida em que a história do 

empresário fabricante revela uma empresa que se dinamiza em função de uma herança de 

políticas de substituições de importações; por certa existência de um “capitalismo mercantil 

periférico” (LIPIETZ, 1989); de certa inserção no mercado internacional via volumes de 

exportações de matéria-prima e, em décadas como os anos 1970, em que parte de um relativo 

capital autônomo oriundo de classes médias urbanas e de pequenas famílias de operários 

ingressaram na atividade empresarial, seja na indústria ou comércio.  
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 É nesse sentido que é necessário compreender a dinâmica assumida pela empresa têxtil 

e o comércio varejista no Brasil, e em seus estados de condições complementares e 

indissociáveis, sobretudo em função de comporem um regime de acumulação e modo de 

regulação, algo fundamental para evitar uma compreensão apressada e determinista acerca 

dos tipos de empresa (LIPIETZ, 1989). Neste caso, estamos diante do que se entende por 

fordismo periférico, mas cientes que enquanto um regime de acumulação, ela não está em vias 

de tomar toda a periferia. Como forma de industrialização, não pode ser compreendida como 

um resumo de todo o processo de industrialização ocorrido na periferia; e mesmo em países já  

Industrializados, formas de taylorização primitiva e mesmo fordismo periféricos também 

existem (LIPIETZ, 1989, p. 318)
37

. 

 A grande empresa têxtil no Brasil se insere nestas considerações por consistir, dentre 

muitos outros fatores, o resultado de uma conjuntura macroeconômica que a diferenciou 

tecnicamente de outras condições de produção fora do mercado nacional. Estas diferenças 

técnicas, e por vezes de gestão, terminaram por comprometer sua competitividade interna, seu 

processo de expansão, e colocando muitas de suas estratégias a serem ajustadas mediante as 

influências das políticas públicas. Nesta relação empresa e Estado, muitos dos mecanismos de 

regulação atuaram como ajustes regulacionistas às empresas e sua adequação as exigências de 

mercados externos e internos. Ações regulatórias de controle cambial e de incentivos à 

configuração de redes comerciais e financeiras nacionais ou estrangeiras são apenas algumas 

delas. É nesse sentido que compreendida enquanto expressão institucional de um regime de 

acumulação, a grande empresa têxtil no Brasil parece organizar seu processo de expansão sob 

estas condições ou referências. É por meio dessa orientação que muitos grupos econômicos do 

setor varejista nascerão no Brasil, em meio a um cenário econômico e social de 

desenvolvimento incompleto e tardio, como parece ter se revelado o grupo econômico 

Guararapes Confecções S.A.  

A proposta fordiana revelou-se parcialmente limitada frente às bases idealizadas pelo 

fordismo central: sejam elas a organização da produção reservada aos grupos dominantes de 

gestores empresariais, especialmente como uma réplica do modelo industrial taylorista, que 

impede o trabalhador de organizar seu trabalho, em meio às regulações salariais organizadas 

por legislações trabalhistas garantidoras minimamente do pleno emprego; seja na 

                                                           

37
 Não é objetivo deste trabalho discutir as características que marcaram o fordismo periférico, nem mesmo 

discutir seus traços associando-o ao fordismo central. As breves notas acerca deste modelo de desenvolvimento 

remetem ao fato de contribuir como uma referência conceitual aplicada à visão integrada entre tipos de 

empresas, entre empresas e determinadas situações conjunturais internacionais ou nacionais. 
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possibilidade de realização de “consumo sustentável” e de forte introjeção de progresso 

técnico que possa garantir o crescimento econômico com segurança estatal. Assim como 

afirma Lipietz (1989): 

 

Para decir las cosas de otro modo, el pradigma fordiano presenta um concepto Del 

progresso que se apoya en três patas: progresso técnico (concebido com progresso 

tecnológico incondicionalmente impulsionado por los „trabajadores intelectuais‟), 

progresso social (concebido como progresso del poder adquisitivo, extensión del reino 

de la mercancia) y progresso del Estado (concebido como garante del interes general 

contra las „intrusiones‟ de los intereses individuales) (LIPIETZ, p. 30). 

 

 É possível considerarmos que a análise dos grupos econômicos nacionais se insere 

nisto que, como afirma Lipietz (1989), é uma expressão de um fordismo periférico. A história 

da empresa têxtil no Brasil assume, em alguns de seus estados, muitos desses traços. Alguns 

grupos econômicos, envoltos na herança tardia desse modelo de desenvolvimento, realizarão 

boa parte de sua expansão e diversificação varejista, mesmo sob exigências de modernização 

ou reestruturação de sua gestão. Muitos dele viverão às sombras das condições conjunturais 

econômicas e de políticas de incentivos. Esta condição cria a atmosfera de modernidade 

empresarial calcada em ajustes no progresso técnico e por meio de estratégias de integração.   

O que vemos são os efeitos do sistema dominante de empresas se estenderem para 

além do território europeu e norte-americano. Como parte dessa certa civilização industrial 

(FURTADO, 2008) eles atingiram países latino-americanos e mais recentemente a economia 

asiática chinesa. No Brasil, esses efeitos se apresentaram de maneira incompleta, mesmo com 

iniciativas empresariais fortemente influenciadas pelo tipo corporativo norte-americano, com 

seus traços fordistas, de organização multidivisional e integrada, de produção e 

comercialização em massa. Em alguns estados do país, esse tipo empresarial só revelou-se 

dinâmico quando impulsionado por políticas de incentivo empresarial, geridas por seus 

governos, que atuavam, dentre muitos objetivos, como meios de fuga de uma configuração 

industrial tardia, pouco competitiva e, ainda, com forte caráter agro-mercantil exportador. 

Muitos dos estímulos políticos e econômicos destinados a essas iniciativas empresariais, ao 

mesmo tempo em que impulsionaram a atividade empresarial industrial de estados e regiões, 

contribuíram para a concentração e centralização de capital em setores como o varejo. Mas 

inequivocamente criou condições para uma modernização incompleta num cenário 

oligopólico. Nesse sentido, a interação entre Estado e empresa no Brasil, mesmo sob forças 

econômicas e políticas externas, não convergiram para a constituição de uma estrutura 

produtiva única, haja vista as diferenças técnicas, produtivas e de comercialização entre 
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empresas do Nordeste e Sul do Brasil. Uma pluralidade de relações sociais revela que dentro e 

fora do universo empresarial e dos Estados, elas terminam contribuindo nos rumos das 

atividades econômicas e nos seus traços heterogêneos. Como já exposto, a configuração do 

sistema dominante de empresas que se seguiu ainda sob o comando dos Estados Absolutistas 

nacionais e pelas Grandes Companhias de comércio e Navegação, é revelador desse efeito. 

 O tipo corporativo norte-americano só parcialmente se expressará no Brasil, tanto nas 

empresas têxteis quanto nas atividades comerciais, haja vista não poder ser compreendido se 

deslocado das conjunturas econômicas nacionais, das políticas públicas de incentivo à 

produção capitalista e como as estratégias de empresas se ajustam a elas. É essa representação 

empresarial incompleta que no Brasil é verificada logo após a Segunda Grande Guerra, com 

as filiais de grandes multinacionais estadunidenses do setor empresarial têxtil, mas também no 

comércio varejista, e, em certa medida, após a abertura econômica no início dos anos de 1990. 

Também se revela com a fundação de empresas nacionais que, influenciadas pelo modelo, 

reproduzem parte do ideário produtivista fordista em sua gestão e diversas atividades 

econômicas desenvolvidas em seus estados; mesmo com uma diversidade de iniciativas de 

pequeno e médio porte reveladoras dessa natureza, e muitas delas organizadas já sob a forma 

da sociedade anônima. 

Muitas das empresas têxteis nascerão da iniciativa empresarial de algumas famílias, 

mas que as criarão sob os determinantes conjunturais do Estado e da economia, o que 

permitirá para algumas delas integrarem verticalmente seus negócios e, assim, replicarem a 

estrutura binária fabricante-comercialista. Outras empresas fecharão suas portas ou seus 

proprietários voltarão seus investimentos na criação de outras empresas em outros setores 

econômicos, mais dinâmicos ou de menos risco. É sob essas condições e sob o comando e 

controle familiar que muitas iniciativas empresariais do comércio varejista serão 

complementadas ao também agregarem empresas têxteis ao seu controle. Com essa estrutura 

binária e sob outros impulsos transitarão para a forma mais complexa do tipo empresarial 

grupo econômico. O seu nascimento e expansão já apontam, no século XX, para as tentativas 

de uma inserção mais intensiva do país na economia mundial e na divisão internacional do 

trabalho. Estas grandes empresas se desenvolverão no Brasil mais intensivamente após a 

Segunda Grande Guerra, e com estratégias de modernização produtiva e integração comercial.  

Não podemos reduzir o grupo econômico à expressão reprodutivista do tipo 

corporativo norte-americano. Como lembra Furtado (2008), “...a grande empresa, 

isoladamente ou no quadro de um oligopólio, administra preços, condiciona os hábitos dos 

consumidores, modifica os mercados, mediante o crédito, e exerce de forma inequívoca um 



124 

 

amplo poder” (FURTADO, 2008, p. 38), mas apenas vista isoladamente. Nesse sentido, não é 

possível compreender estas duas expressões observando exclusivamente as “unidades 

empresariais”. Com isso, podemos constatar a tendência estrutural, observada também no 

Brasil e desde os primórdios da formação da sua indústria, para a formação de grandes 

empresas, mesmo não sendo as únicas protagonistas ou representantes imediatas do tipo 

corporativo norte-americano
38

. 

Essas ressalvas indicam que os efeitos da economia mundial não se realizaram no 

Brasil em sua completude, mesmo que isso pareça contrária às afirmações feitas pela maioria 

dos autores discutidos até aqui, ou que pareça contrária às tendências econômicas recentes. 

Sem dúvida os efeitos da economia mundial marcaram o final do sec. XIX, e mais 

intensivamente após a Segunda Grande Guerra no sec. XX, mas no caso brasileiro não se 

pode atribuir isto à aplicação do modelo de corporação norte-americana.  

A formação de grupos econômicos no nordeste brasileiro como a Guararapes 

Confecções S.A resultou também do movimento de constituição da empresa têxtil do Brasil, e 

do contexto que envolveu a capital do Rio Grande do Norte nos anos de 1940, quando sediou 

a base militar norte americana. Isto revela que este grupo econômico é resultado dessas e 

outras interseções além das empresariais. A história dessa empresa revelará isto, e mostrará 

que os desdobramentos de suas estratégias e outros fatores a ela associado a permitirão 

transitar de empresa limitada e local, para unidade industrial regional até alcançar a expressão 

institucional de grupo econômico nacional.   

 

 

 

1.4 AS ORIGENS DO GRUPO GUARARAPES CONFECÇÕES S.A: o nascimento da 

empresa local 

 

 

Em 24 de junho de 1951 era inaugurada na Rua João Pessoa, no bairro de Cidade Alta, 

em Natal, uma unidade das Lojas Riachuelo
39

. Esta unidade empresarial pertencia aos 

                                                           

38
 Como revela Furtado (2008), “muitos observadores inferiram erroneamente dessa observação que as pequenas 

empresas tenderiam a desaparecer. Mas a experiência demonstraria que elas são insubstituíveis no exercício de 

importantes funções: sem as pequenas empresas o sistema capitalista perderia consideravelmente não só em 

flexibilidade, mas também em inventividade e iniciativa” (FURTADO, p. 41). 
39

 Mais adiante faremos referência a esta empresa, algumas de suas características e o significado para a 

organização empresarial do grupo Guararapes Confecções S.A. 
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empresários pernambucanos Arthur Brito Bezerra de Mello e Álvaro Brito Bezerra de Mello, 

acionistas e diretores do grupo econômico Othon Empreendimentos e Participações Ltda. 

Estes empresários do setor varejista e têxtil exerciam suas atividades na cidade de Recife, e de 

onde suas redes comerciais se reproduziam sob a forma de filiais para a região sul e sudeste 

do Brasil.  

Inicialmente, a denominação de Lojas Riachuelo estava associada a duas empresas, a 

Riachuelo Othon S.A e a Riachuelo Othon S.A Promotora de vendas
40

, ambas controladas por 

este grupo econômico. Nos anos 70, entre os acionistas dessas duas empresas se encontrava o 

Sr. Nevaldo Rocha, à época proprietário da rede varejista “Lojas Setas para Homens” e da 

empresa de produção de roupas e tecidos “Confecções Guararapes”. As Lojas Riachuelo 

constituirá parte de seus empreendimentos apenas nos anos 1970, sendo significativamente 

fundamental para a dinâmica assumida pelo grupo nos anos posteriores. 

Nos anos de 1950, sobretudo em função das significativas relações comerciais entre o 

Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e, especialmente, Pernambuco, o incentivo a tornar-se 

comerciante, o que recentemente tornou-se sinônimo de empreendedor, consistia em uma 

iniciativa seletiva entre integrantes da elite política e econômica da cidade de Natal e fora do 

Rio Grande do Norte, algo que como já nos aponta Araújo (2009), encontrado na origem da 

economia do estado.  

Para muitos empresários proprietários de indústrias têxteis, uma unidade comercial 

significava a extensão das suas atividades produtivas, especialmente como mecanismo de 

contenção da concorrência e, consequentemente, meio de acumular capital e escoar matérias-

primas. As Lojas Riachuelo, assim como as Lojas Setas para Homens, inseria-se na cena 

relativamente potencial do comércio de vestuário da cidade de Natal, no período citado, e se 

expandia ainda sob efeitos oriundos da Segunda Grande Guerra que, para jovens 

trabalhadores urbanos de Natal, permitiu certo acúmulo de dinheiro, concedendo acessar parte 

desses efeitos e invertê-los em suas iniciativas comerciais, seja na condição de proprietário de 

pequenas empresas ou como participante do quadro de acionistas de outras empresas. Isto 

parece expressar, com relativa clareza, as condições iniciais de mobilidade econômica que 

acometeu o fundador do grupo econômico Guararapes Confecções S.A. Suas iniciativas 

                                                           

40
 Estas empresas, nos anos 1970, estavam escritas sob o ainda denominado CGC (Cadastro Geral do 

Contribuinte), respectivamente sob os seguintes números: CGC n. 33 200.056/0001-49 (Riachuelo Othon S.A, 

Comércio e Importação) e CGC n. 043637 974 0001-93 (Riachuelo Othon S.A Promotora de vendas). Elas 

correspondiam à face comercial das empresas controladas pela família Mello, desde 1950. Dentre os sócios 

estavam Álvaro Brito Bezerra de Mello e sua famílias, e o Sr. Nevaldo Rocha eram um dos acionistas das duas 

empresas.  
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empresariais estão associadas a este efeito, mas de sua ligação ao empresariado do estado de 

Pernambuco; homens e empresas proprietários de grupos econômicos que envolvia desde 

unidades têxtil e confecções, a empresas de seguro e rede hoteleira, nos anos de 1950
41

. 

Muitas das informações obtidas enfatizam estas relações que envolveram, no início de suas 

atividades empresariais, o atual presidente e principal acionista do grupo Guararapes 

Confecções S.A. 

Nevaldo Rocha nasceu no município de Caraúbas, no Alto dos Linhares, na região do 

oeste potiguar. As informações presentes em jornais, revista e as obtidas por meio de 

entrevista concedidas por integrantes da família a muitas fontes de dados como estas, indicam 

que a decisão do fundador do grupo Guararapes Confecções S.A em residir na capital do Rio 

Grande do Norte, resultou das fortes secas que acometeram a região oeste do estado
42

. Como 

afirmou seu filho, atual presidente da Riachuelo S.A, Flávio Gurgel Rocha. “A história da 

nossa empresa está ligada a uma história de um verdadeiro entusiasta do RN, Nevaldo Rocha, 

um menino pobre da cidade de Caraúbas, que logo cedo saiu daquela cidade imprimido por 

uma implacável seca daquela época” (FLÁVIO GURGEL ROCHA. FIERN. Seminário 

Motores do RN, 2009).  

Não existem trabalhos científicos acerca do grupo Guararapes Confecções S.A, nesta 

perspectiva teórica. São poucas as informações disponíveis neste âmbito sobre esta empresa, e 

também reduzidas sobre a juventude de seus fundadores. Muitas delas estão restritas as suas 

experiências de adolescente, já residindo em Natal, em 1939. Informações indicam que 

Nevaldo Rocha, com doze anos de idade e com demais membros da família, migra da cidade 

de Caraúbas, na região oeste potiguar, para a capital do estado. Após desistir do ensino 

secundarista, Nevaldo Rocha inicia suas atividades na cidade de Natal, trabalhando no serviço 

de reparos e vendas de relógios, em uma empresa pertencente a Moisés Fernann, um dos 

muitos migrantes judeus que morava na cidade neste período
43

.  

                                                           

41
  Sobre a importância das relações comerciais terrestres e de cabotagem realizadas entre o RN e Pernambuco, 

indicamos Araújo (2009), especificamente a leitura da parte intitulada “Articulação comercial e integração 

produtiva do Rio Grande do Norte: algumas considerações sobre o comércio potiguar na segunda metade da 

década de 1930, na década de 1940 e do período 1975-1999”, do Capítulo 2 – A Economia do Rio Grande do 

Norte no Processo de Articulação e Integração Nacional – 1930/1970.  
42

 Assim como informa a revista ISTO É DINHEIRO, “a história do grupo remonta a 1939, quando a seca 

castigou os Rocha no sertão. O jovem Nevaldo, com apenas 12 anos, deixou a escola para tentar a sorte em 

Natal” (Sr. Nordeste. A incrível trajetória de Nevaldo Rocha, que fugiu da seca e criou o grupo Guararapes, um 

dos maiores do setor têxtil no País, agora recuperado da concordata. (Isto é Dinheiro, 14 de junho de 1999).  
43

 A pesquisa não conseguiu identificar o local de moradia de parte da família Rocha após a chegada à cidade de 

Natal, nem mesmo a totalidade dos migrantes. As informações estão reduzidas aos irmãos e também são 

escassas. Muitas delas se confundem ou estão reduzidos aos irmãos Newton e Nelson Rocha, especialmente este 

primeiro que, como muitas referências em fontes secundárias indicam, parece ter representado o “parceiro” 
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Estas atividades iniciais possibilitaram a Nevaldo Rocha iniciar sua experiência de 

comercialista, especialmente na condição de “mascate”
44

. Esta atividade que no Brasil marcou 

diversas histórias de empresários, fez o jovem caraubense vender e consertar relógios para os 

moradores da cidade, especialmente para oficiais e soldados norte-americanos, quando estes 

iam trocar dólares nas casas de câmbio em Natal, no bairro da Ribeira.  

Outras informações indicam que com a mudança do Sr. Fernann para a cidade de 

Recife, em 1945, Nevaldo Rocha, de posse de uma poupança, adquire a empresa em que teria 

iniciado sua experiência enquanto trabalhador. Assim, dá início as suas primeiras atividades 

enquanto empresário, e, dois anos após, o comerciante inaugura sua segunda unidade 

empresarial, especializa na atividade comercial varejista de vestuário, com a sugestiva 

denominação comercial de A Capital.  

A Capital consistia numa pequena unidade empresarial, “(...) num dos cantos da Praça 

Augusto Severo (...)” (TRIBUNA DO NORTE, 2010). Com esta empresa, Nevaldo Rocha 

inicia a expansão de suas atividades comerciais. Era uma unidade empresarial de pouca 

expressividade, semelhantemente a muitas outras pequenas empresas da época e de vários 

segmentos; comum num contexto de muitas outras. Embora isto pareça questão menor, esta 

empresa permitia a Nevaldo e sua família certa diferenciação social, tanto em função de sua 

origem, quanto entre o restrito rol de comerciantes da cidade. Muitos comerciantes eram 

herdeiros das tradições oligárquicas; da pujança rentista de outrora da economia agro-

mercantil do Rio Grande do Norte; muitos oriundos desse elitismo em que famílias se 

revelavam pelo nome e sobrenome; forma combinada de poder simbólica que não agregava a 

família Rocha, mas que Nevaldo Rocha lhe apetecia o ingresso. A atividade empresarial 

parece ter inserido a família Rocha no rol dessa elite empresarial local, em um complemento 

                                                                                                                                                                                     

fundador das empresas e, por muitas vezes nestas fontes, a sua própria história ou se confunde ou é ofuscada pela 

de Nevaldo Rocha, assim como parece também predominar para alguns membros da família.  
44

 O termo “Mascate” no Brasil tornou-se sinônimo de comerciante “itinerante”, popularmente conhecido como 

vendedor ambulante ou vendedor de “porta em porta”. Termo que surgiu na Idade Média, com os burgos e 

tornou-se sinonímia de vendedor que circula nas pequenas cidades, vilas, interior ou litoral, o mascate também é 

o precursor do tipo “caixeiro-viajante”, que percorre estradas e cidades no afã de, em porta em porta, lucrar com 

a venda de toda sorte de mercadorias (utensílios domésticos, bugigangas, apetrechos pessoais e alimentos menos 

perecíveis, como gorduras de animais, azeites, manteiga, óleo de baleia e para as lamparinas). Muitos mascates 

tornaram-se, em certa medida, precursores de atividades comerciais modernas, especialmente pioneiros nas 

vendas a crédito, sob a forma das “infinitas” prestações mensais ou quinzenais, em épocas em que apenas a 

palavra do comprador bastava como fator de confiança na troca, tão importante na história dos mercados. Esta 

visão, em certa medida, predominou no Brasil, e destoa também de outra muito expandida aqui e encontrada em 

“O Mercado de Veneza”, do inglês William Shakespeare, quando ao retratar, de forma muitas vezes desprezível, 

a condição de agiota e judeu do personagem Shylock, expôs certa ética da desconfiança entre este 

capitalista usurário e o cristão Antônio, cidadão da cidade de Veneza, que ao realizar um acordo com este, dar 

lhe como garantia parte de seu corpo.  
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útil para ambos. Isto permitiu que parte dos membros da família, sobretudo Nevaldo Rocha e 

os irmãos Newton Rocha e Nelson Rocha, organizassem as unidades empresariais sob o 

comando e controle familiar, mesmo com muitos sócios e diretores posteriormente. 

 A primeira unidade empresarial permitiu a Nevaldo Rocha mover-se para especializar 

suas atividades enquanto comerciante no segmento de vestuário masculino. Com esta 

iniciativa, move-se para um dos setores relativamente mais dinâmicos e tradicionais da 

atividade econômica brasileira e no Rio Grande do Norte, ao lado das atividades têxteis, como 

já revelou Araújo (2009)
45

. A pequena empresa cercada de muitas outras, torna-se uma 

unidade empresarial especializada em confecções de roupas masculinas, logo, mesmo 

embrionário, com o apelo à moda de baixo custo, passando a denominar-se de Lojas Seta 

para Homens
46

. Para muitos, uma empresa inovadora, como assim se refere Flávio Gurgel 

Rocha acerca dela.   

 

(...) e aqui nesta primeira foto já à frente como um jovem comerciante de dezoito 

anos, à frente da sua primeira loja, A Capital, iniciando a sua atividade empresarial. 

Como aqui muito se falou de inovação, esta segunda lojinha aqui, com uma 

aparência tão modesta, legitimamente uma inovadora. Esta lojinha (...), foi a 

primeira loja do Brasil que não tinha balcão de vendas. Isto parece uma coisa 

singela, mas foi uma grande inovação e deu um impulso a nossa cadeia que logo 

passou a se chamar de Lojas Setas para homens, e rapidamente se expandiu pelo 

norte e nordeste do país, por meio dessa inovação, pois não havia barreira entre o 

vendedor e o cliente. O cliente tinha contato, acesso direto à mercadoria (ROCHA, 

s/p, 2009). 

 

 Inovadora, mesmo cercada por outras de mesma qualidade, as Lojas Seta para Homens 

representaram a primeira conformação de redes comerciais varejistas especializadas e 

administradas pelos irmãos Rocha, mas não a primeira do Brasil
47

, nem singular no cenário 

                                                           

45
 Sugerimos aqui a leitura sobre a indústria do Rio Grande do Norte, onde o autor ressalta o papel das atividades 

produtivas tradicionais no RN, em particular as desenvolvidas pelas empresas têxteis, mesmo sob a frágil 

atividade industrial; uma das marcas da economia do estado. 
46

 Algumas informações indicam que esta empresa especializou-se em vendas de artigos como calças, bermudas 

e sapatos para homens. A durabilidade de suas mercadorias e os preços acessíveis tornaram-se seus traços 

característicos e de grande popularidade. Muitas informações esparsas indicam que seu fundador influenciado 

pelas mudanças no mercado varejista de vestuário norte-americano, embarca num avião em direção ao EUA com 

o objetivo de entender o funcionamento do comércio varejista de roupas masculinas, as formas de atendimento, 

os canais de produção e distribuição e mecanismo de comercialização. 
47

 Assim como revela Araújo (2009), a história do comércio do RN sofre de diversas lacunas e imprecisões, 

especialmente censitárias. Nesse sentido, tornou-se difícil identificar quais as primeiras “redes comerciais” 

originárias no Rio Grande do Norte, e especialmente as controladas por famílias. O que as escassas informações 

sobre a atividade comercial do estado revelam, são unidades empresariais independentes, onde famílias 

diversificavam suas atividades econômicas inserindo parente em segmentos diversos da atividade comercial 

varejista, muitas delas na busca por especializar-se ou para sobreviver as oscilações negativas da falta de lucro, 

algo muito comum entre os especialistas do comércio, e que, como afirma Braudel (1987), guarda relação íntima 
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internacional. Nos anos 1960, esta empresa inaugura filiais no nordeste brasileiro, tornando-se 

uma das referências no comércio de artigos masculinos com preços acessíveis
48

.  

 Outras informações permitem inferir que é esta unidade empresarial, protótipo da 

experiência comercial varejista, e que impulsionará a família a adquirir as Lojas Riachuelo 

S.A e, assim, construir um canal de distribuição fundamental para a formação e dinâmica 

econômica posterior do grupo econômico Guararapes Confecções S.A.  

 Esta segunda experiência permitiu certa competência à família e condicionou os 

irmãos sócios a ingressarem no segmento de empresas do complexo têxtil e de confecções, 

nos anos 1960, sob a condição de proprietários de empresas. Isto indica que é questionável a 

afirmação, por vezes corrente entre comentaristas locais, de que o grupo econômico 

Guararapes Confecções S.A é originário exclusivamente do contexto da dinâmica da empresa 

têxtil do Brasil, particularmente do cenário de estado regulacionista e desenvolvimentista dos 

anos de 1970, ou como define Araújo (2009), de um capitalismo expropriador, que envolve o 

Nordeste brasileiro e o Rio Grande do Norte. Também questionável considerarmos que os 

fundadores dessa grande empresa estejam inseridos na composição social e econômica das 

elites locais, de fabricantes ou comerciantes do Rio Grande do Norte e do Nordeste, muitos, 

como já assinalado, herdeiros das benesses do capital mercantil e dos privilégios das políticas 

públicas. As origens das atividades do grupo Guararapes Confecções S.A em nada se remetem 

à especialização enquanto fabricantes ou historicamente associadas às tradicionais elites 

locais, oligarquias familiares ou de grupos que acumularam capital sob os efeitos da economia 

agro-mercantil. Inversamente, a trajetória histórica deste grupo econômico revela certa 

“assimetria”, em nada inédita, com a trajetória desses grupos sociais, mas que conseguiram 

acumular capital por diversos meios, sem prescindir de associando-se a elas. A condição 

original de trabalhadores e comerciantes representada pela empresa A Capital e pela rede de 

Lojas Setas para Homens, permite-nos inferir que é esta a condição originaria e combinada 

que, sob as menos inéditas conjunturas pendulares do comércio local e regional, e dos efeitos 

da conjuntura mundial e política beligerante, ativa às demais ações da família, os distinguidos 

da trajetória de muitas outras e de suas futuras investidas em setores em expansão. Como toda 

expressão do poder e da riqueza não possui origens apenas econômicas, nem é possível 

                                                                                                                                                                                     

com a história das relações comerciais entre europeus, em seus burgos, feiras, e deste território com os caminho 

para a Ásia, Oriente e, posteriormente, para as Américas.  
48

 Dos escassos documentos sobre as empresas da família Rocha, encontramos um sobre o registro empresarial 

das “Lojas Seta para homens” em 1967, como consta no Diário Oficial ANO XXV - N. 40, de Terça-feira, 28 de 

Fevereiro de 1967.  
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afirmar a existência de certo “ethos” entre esses atores (as elites locais ou regionais) e a 

família Rocha, esta última encontrará nas estratégias das associações, acordos, participações 

acionárias, acordos entre empresa e Estado, um conjunto de ativos que os permitirá ingressar 

na condição de fabricantes e proprietários de empresas têxteis e de confecções do Nordeste e, 

posteriormente do Brasil.  

  Por outro lado, não nos referimos às iniciativas exclusivamente mercantis ou 

produtivas, nem se considera a trajetória do grupo econômico familiar como originária 

exclusiva das suas atividades comerciais. A trajetória dessa empresa nos revela uma 

diversidade de especializações, focos, escolhas, que por hora se apresenta pela capacidade de 

se revelar fabricantes de tecidos e confecções, com relativos traços modernos e competitivos, 

em outra se revela como uma dinâmica empresa comercial varejista; marco econômico de sua 

origem. Assim como averiguamos nos fatores que constituíram o sistema dominante de 

empresas, em finais do sec. XIX e início do sec. XX , esta diversidade, que marca a trajetória 

do grupo Guararapes Confecções S.A, é uma das características fundamentalmente 

diferenciadoras entre unidades comerciais comuns, especializadas e fortemente 

burocratizadas, e que é uma das marcas da complexa e poderosa tipologia empresarial que são 

os grupos econômicos. Parte do protagonismo dessa empresa na atualidade se insere nestas 

condições, que por outro lado em nada consiste na expressão do poder contemporâneo da 

grande empresa, haja vista ele já se traduz na centralização e concentração de capital, e já se 

apresenta no contexto da formação das grandes companhias comerciais do sec. XVIII e XIX, 

resguardadas às devidas comparações.  

 Assim, embora as poucas e esparsas informações não nos permitam descrever de 

forma pormenorizada o processo de constituição e término dessas primeiras iniciativas 

empresariais, iniciadas por Nevaldo Rocha e seus irmãos, as empresas varejista estão na 

origem das atividades comerciais do grupo Guararapes Confecções S.A, e revelam as 

motivações mais gerais para a diversificação dos negócios da família e o surgimento das 

demais unidades empresariais que conformariam este tipo empresarial, especialmente a 

centralidade que atividade varejista passou assumir após os anos de 1970. 

 Em muitos casos, o entendimento acerca das iniciativas empresariais remete às ações 

desenvolvidas por seus fundadores, e é inevitável eximir-se de em um trabalho dessa ordem, 

remeter-se, por vezes, fortemente, às ações dos indivíduos que a fundaram. Embora neste 

trabalho o centro das discussões perpasse a trajetória empresarial, é difícil não se remeter a 
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este expediente, ainda que não se possa resumir a trajetória da empresa à vida de seus 

fundadores
49

.  

 A história de vida de O homem da companhia (SAMPSON, 1996), não se restringe, 

necessariamente, a trajetória histórica de seus empreendimentos, especialmente àquelas 

empresas modernas e de complexa explicação da origem de sua riqueza.   O surgimento da 

primeira empresa da família Rocha que, vista por uma perspectiva histórica, originaria o 

grupo econômico, remete aos anos de 1940, como já mencionamos
50

. O que permitiu estas 

iniciativas empresariais foi a combinação das particularidades do momento em que passa a 

cidade de Natal, especialmente suas atividades comerciais em função de ser a cidade centro, 

no Rio Grande do Norte, das atividades exercidas na base militar norte-americana, sediada em 

Parnamirim, durante a Segunda Grande Guerra, e as primeiras ações de aquisição 

desenvolvidas por estes membros da família. A conjuntura imposta à cidade com a Segunda 

Grande Guerra alterou algumas das condições mercantis da cidade de Natal, permitindo, 

como já aponta Clementino (1995), a criação de um clima de falso progresso
51

, em meio a 

uma dinâmica atividade comercial em bairros como a Ribeira e posteriormente Cidade Alta e 

Alecrim, após 1945.  

 É sob a conjuntura de centralidade comercial de Natal, seja ela exportadora (como se 

caracterizou entre 1919 até 1930) e de consumo interno, em função da Segunda Grande 

                                                           

49
 Esta compreensão do surgimento das empresas e vê-las enquanto iniciativas isoladas de seus fundadores e 

empresários – numa perspectiva schumpeteriana, parece não caber nesta análise. Por outro lado, parece ser 

bastante comum encontrar em diversas fontes jornalistas e em parte de algumas biografias e trabalhos 

acadêmicos, o peso que esta perspectiva encontrou. Em nosso entendimento, ao reduzir o surgimento de tipos 

empresariais à mera iniciativa de jovens empresários, não elucida sua origem, e, por muitas vezes traços 

romantizados ou de certo “heroísmo empresarial”, do antigo “homem de visão”, invólucro do empresário, 

esconde os determinantes conjunturais e vitais em qualquer análise que se volte a explicar não só as origens das 

empresas, mas de outras instituições sociais. É nesse sentido que ao revelar os elementos mais gerais e 

condicionadores da formação de tipos empresariais, como grupos econômicos, se almejam fugir desse 

reducionismo individualista, e privilegia-se a ideia mais geral de que esses tipos de instituições resultam de 

conjunturas combinadas no tempo e que alguns de seus fundadores, longe de seres sujeitos passivos de um 

processo por vezes inesperado, apropriam-se de parte dos benefícios desse estado de coisa e os inverte em 

benefício próprio, por vezes apenas parcialmente e com relativo controle. 
50

 É possível inferir que apenas do ponto de vista histórico, o nascimento do grupo econômico Guararapes se 

resume a esta primeira iniciativa. Em sentido conceitual, como foi desenvolvido com o conceito de grupo 

econômico, somente com a conformação da controladora e de suas filiais ou empresas associadas à matriz 

empresarial permite inferir sobre a conformação, em sentido jurídico e econômico, do grupo econômico. 

Também é necessário que se compreenda o grupo econômico enquanto “O grupo econômico é um centro de 

poder no sentido amplo: tem poder internamente, diante dos recursos materiais e financeiros que movimenta 

(isto é, próprios e de terceiros) e frente à massa de pessoas que emprega, e possui poder fora do grupo, por sua 

capacidade de interferir no mercado, nos circuitos financeiros, nas relações políticas (partidárias ou não), na 

legislação e no Estado.” (PORTUGAL Jr.; COMIM; NARETTO; BRESLER, 1994, p. 26), referência também 

aceita por Araújo (2009). 
51

 Esta noção nos remete ao fato da autora afirmar que mesmo frente ao desenvolvimento comercial que marca o 

período, ele é necessariamente efêmero e transitório. “Os dias de outro de 1942 e 1943 não se repetiriam, e o 

comércio de Natal foi o primeiro a ter uma prova disso” (CLEMENTINO, 1995, p. 219). 
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Guerra, que parte da família Rocha migrará para a cidade de Natal. Com a mobilização 

militar, as atividades comerciais na capital do estado se intensificam. Ocorre a emergência de 

novos e jovens empresários do setor comercial, impulsionados pelos efeitos do crescimento 

do consumo; de parte da renda; do enriquecimento de algumas famílias, especialmente 

aquelas controladoras dos serviços privados e constituintes do poder público local, muitos 

empresários do setor agrícola e herdeiros, em certa medida, dos anos dourados da atividade 

algodoeira e açucareira. 

 Esse cenário permitiu a alguns iniciantes na atividade empresarial na cidade, frente a 

outros já conhecidos que desfrutavam dos lucros auferidos das atividades comerciais e de 

entretenimento do bairro da Ribeira
52

, associarem-se a outros de pequenos capitais e de 

origem diversa, e, assim, iniciarem unidades empresariais ainda de pequeno porte, sob a 

forma muita vezes binária dos pequenos sócios.  

 Intensificado pelas freguesias que marcavam o “velho bairro”, especialmente a 

estrangeira norte-americana, o comércio na Ribeira agitava-se sob a acirrada disputa entre 

comerciantes por mais clientes e pelo monopólio de mercadorias exclusivas. Como afirma 

Clementino (1995), “a dinâmica da atividade comercial neste tempo de guerra em Natal, boa 

parte dela, resultou dos gastos dos soldados militares na compra de bugigangas” 

(CLEMENTINO, p. 219). Muitas empresas individuais lucravam com os serviços prestados 

aos militares norte-americanos, especialmente os serviços de construção civil, gêneros 

alimentícios, materiais de limpeza, serviços elétricos. Assim, ressalta a autora um dos efeitos 

da guerra em solo natalense a época: 

 

Pela intensificação das mercadorias listadas, percebe-se que não eram itens de 

produtos consumidos anteriormente pela população em geral e que novos hábitos de 

consumo vieram com a guerra.  

O comércio atravessava uma fase nuca vista em sua história. Novos 

estabelecimentos, novas vitrines, inúmeros restaurantes, sorveterias. A rua Dr. 

Barata, transformada em artéria civilizada, apresentava movimentos de centros 

adiantados e os passantes se acotovelavam indo e vindo em suas estreitas calçadas 

(CLEMENTINO, 1995, p. 220). 

 

Com os novos hábitos de consumo, os preços passaram a majorar os salários locais, e 

parte do ritmo de consumidores e seus estilos reduziam-se ao consumo elitista norte-

americano, o que não impedia que muitos outros serviços promovessem certos ganhos 
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 Destaque foi para Theodorico Bezerra, proprietário do único hotel da cidade de Natal durante a Segunda 

Grande Guerra, O Grande Hotel. Este empresário hospedava os oficiais americanos e recebia o pagamento em 

dólares. 
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financeiros para alguns natalenses, especialmente aos comerciantes. É esse contexto, 

predominantemente comercial, que além de revelar um cenário nordestino, “que até aquele 

momento não tinha caminhado decisivamente para a industrialização” (CLEMENTINO, 

1995, p. 222), que as novas iniciativas empresariais vão surgir e fortalecer um dos traços das 

cidades capitalistas; a sua face comercial. Este evento tornava-se, assim, favorável somente 

para parte da cidade, e revelava além dessas iniciativas, um período de uma década de 

fortalecimento das atividades econômicas fundadas, ainda predominantemente, em regras do 

capital mercantil que a Segunda Grande Guerra fazia expandir.  

As iniciativas empresariais nascidas dessa favorável participação da guerra nascem 

também associadas a um cenário de uma urbanização precoce, resultado de parte de inversões 

públicas em investimentos e melhoria das condições urbanas. Sob os efeitos dessa 

urbanização, cresce um mercado urbano, ou nos termos de Clementino (1995), sob os efeitos 

de “uma urbanização sem indústria”, e em que as condições para essas novas iniciativas 

empresariais serão estabelecidas e expandidas. Um conjunto de jovens e iniciantes nas 

atividades varejistas irão se apropriar, pelo menos parcialmente, dessas condições, e sob seus 

efeitos combinarão ações que os moverão a inaugurarem as suas casas comerciais
53

. Isto não 

só refletia um dos efeitos da urbanização precoce da capital do estado, mas as dinâmicas mais 

gerais do capital comercial nela instaurado, como já salientado, em sintonia com o movimento 

beligerante expresso localmente. Araújo (2009), ao se referi acerca da produção de alimentos 

no cenário do Rio Grande do Norte, destaca que seu maior desenvolvimento também esteve 

diretamente condicionado ao processo de urbanização que, a partir dos anos de 1940, passou a 

ocorrer no Rio Grande do Norte com maior intensidade, devido, sobretudo, aos efeitos da 

Segunda Guerra Mundial e ao próprio crescimento da população das principais cidades do 

estado (ARAÚJO, 2009, p. 66-67). 

Vale salientarmos que os efeitos dessa urbanização na geração de iniciativas 

empresariais, mesmo num cenário de efemeridade econômica e transição, se deram associados 

a essa gestação do mercado urbano inacabado, nos principais bairros onde os efeitos da guerra 

puderam ser percebidos em seu transcurso ou posteriormente, e sob o cenário mais geral da 

falta de integração do mercado nacional. Por outro lado, elas resultaram dos desdobramentos 

                                                           

53
 Não foi possível identificar o número de jovens comerciantes que surge, no intercurso da Segunda Grande 

Guerra em Natal. Uma de nossas hipóteses, como já se revelou, traz a premissa de que mesmo com as escassas 

informações quantitativas, é possível afirmar que muitas empresas surgiram em função desses momentos, muitas 

delas sob a liderança de pequenas famílias, locais e estrangeiras, controladas por jovens empresários, 

pertencentes a famílias com fortes laços com o capital mercantil, e outras que se valendo das condições 

econômicas e sociais nascidas com a guerra, ingressaram na atividade empresarial. 
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do capital mercantil com as fáceis oportunidades de lucro nascido da Segunda Grande Guerra. 

Como ressalta Clementino (1995), ao mesmo tempo em que este capital mercantil aproveitava 

para expandir-se aproveitando os efeitos locais advindos com a guerra, passa a partir a cidade, 

naquilo que a mesma autora chama atenção acerca da dinâmica reflexa do setor terciário.  

Mesmo com os investimentos de guerra, o capital comercial não permitiu uma 

integração ao circuito mais amplo do capital. As funções assumidas por algumas atividades 

terciárias na cidade vão sofrer influxos em virtude da efemeridade e forma desordenada 

assumida pelos investimentos no urbano. É nesse sentido, que os benefícios gestados pela 

guerra não somente favorecerão as antigas elites do capital comercial, mas outras iniciativas 

empresariais, não necessariamente oligárquicas, beneficiavam-se, em meio a um cenário de 

exclusão de muitas outras. Mas, o cenário do pós-guerra que afeta a cidade de Natal apenas 

parcialmente se revelará como fortemente promissor, especialmente para os detentores de 

pequenos capitais.  Para a família Rocha, o pós-guerra significou apenas uma conjuntura 

beneficiadora de seus anseios empresariais. Com o seu término, as condições do comércio 

varejista em Natal passam a sofrer forte oscilação e se revelavam pouco promissoras para as 

primeiras empresas desta família. Alguns empresários viram nisto os motivos para migrarem 

seus investimentos para praças comerciais mais dinâmicas como Recife, onde atividades 

têxteis e de confecções se apresentavam mais dinâmicas. A alternativa de expandir seus 

negócio no varejo e lá diversificarem suas atividades empresariais com a fundação das 

“Confecções Guararapes S.A”, condicionou a família Rocha a iniciar, nesse estado, esta sua 

terceira investida, o que não se deve atribuir como fator definidor e fundante das atividades 

empresariais da família Rocha.   

 

 

 

1.5 OS FATORES CONSTITUTIVOS DO GRUPO ECONÔMICO GUARARAPES 

CONFECÇÕES S.A: a empresa regional 1960 e 1970 

 

 

Muitas das informações que subsidiam este estudo nos permite inferir que os efeitos 

da Segunda Grande Guerra em Natal permitiram aos jovens migrantes e trabalhadores da 

família Rocha, a moverem-se para atividade comercial varejista, representada, a época, por 

sua primeira empresa A Capital. Esta primeira experiência os permitiu ingressar, 

posteriormente, na atividade empresarial mais especializada, ao fundarem a rede Lojas Setas 
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para Homens, empresa que passaria a se expandir após os anos 1950 com o término da 

efervescência comercial em Natal gerada com o fim da Segunda Grande Guerra. Após este 

momento, o cenário empresarial mais promissor para os investimentos dos jovens sócios foi 

encontrado na cidade de Recife, sobretudo ao ingressarem como sócios em empresas do setor 

comercial varejista e têxtil, especialmente nos anos 1960, onde algumas famílias históricas 

representantes da economia agro-açucareira já tinham diversificado seus investimentos
54

. Isto 

permite inferir que este movimento foi decisivo e que contribuiu para a fundação da empresa 

Confecções Guararapes, ainda no final dos anos 1950, uma empresa limitada.   

Entre os anos de 1950 e 1960, a família possuía sobre seu comando duas empresas, 

ainda não integradas, e cuja gestão dividia-se entre o comércio varejista de confecções e sua 

produção
55

. As conformações dessas atividades só se revelariam enquanto grupo econômico 

nos anos 1970, em função de fatores econômicos, como a incorporação das redes de Lojas 

Riachuelo S.A e a franchising Super “G”, empresas que parecem ter se revelado como uma 

extensão das Lojas Setas para Homens; a fundação da Guararapes Têxtil S.A, e a 

modernização das Confecções Guararapes. Esta nova configuração não se restringiu os fatores 

de ordem econômica, mas também possível em função do conjunto de políticas públicas do 

referido período incentivavam iniciativas empresariais sediadas no nordeste brasileiro, em 

particular as que compunham o complexo têxtil e de confecções. Muitas políticas de incentivo 

permitiram a conformação de um tipo empresarial novo e de gestão familiar, possibilitando 

que os negócios da família Rocha integrassem uma estrutura corporativa ainda no final dos 

anos de 1970.  

Assim, este momento revelou-se central para estes empresários, especificamente por 

caracterizar a transição e ingresso das empresas da família no complexo sistema nacional e 

dominante de corporações. Essa nova conformação permitiu, ainda, que relações de 

proximidade entre empresa e Estado fossem constituídas, nas esferas municipais e estaduais 

de governo. Muitas dessas relações tornaram-se perceptíveis com os planos de incentivos 

fiscais e financeiros que se voltaram ao desenvolvimento industrial da região Nordeste, e que 

                                                           

54
 A referência aqui é para os empreendimentos controlados por Othon Lynch Bezerra de Mello, e sua família, os 

qual nos referimos brevemente mais adiante.  
55

 Não encontramos informações que indicassem como ocorria o processo de distribuição das mercadorias, 

mesmo iniciando suas atividades em Pernambuco, como se estabeleciam as relações empresariais entre Natal e 

Recife. O novo “negócio” em Pernambuco, em muitas informações, parece ofuscar as atividades varejistas da 

família, e isto é um equívoco. A constituição das atividades de confecções na nova praça apenas complementava 

a atividade principal da família. Esta complementaridade se revelará fundamental após os anos de 1980, com o 

processo de inserção do varejo moderno e as novas estratégias para investimentos no varejo, no segmento 

financeiro e imobiliário.  
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afetava o Rio Grande do Norte no período. Estes planos tiveram efeitos nos segmentos 

econômicos considerados pela União como fundamentais ao desenvolvimento da região, 

menos como resultado de um programa extenso e de suporte ao processo de desconcentração 

do capital em escala nacional. Como afirma Moreira (1978), os objetivos dos incentivos 

fiscais e financeiros estavam voltados para “eliminar os desequilíbrios regionais e dinamizar o 

mercado regional do Nordeste” (MOREIRA, 1978, p.77). Nesse sentido, tornaram-se cada 

vez mais decisivos para o destino de grupos econômicos locais a elaboração e combinação de 

estratégias que se ajustassem as novas medidas políticas de incentivos, sobretudo aqueles em 

que pudessem obter recursos que se traduziriam na expansão comercial ou produtiva de suas 

empresas.   

Assim, como este trabalho apregoa a constituição do grupo econômico Guararapes 

Confecções S.A na cena econômica norte-rio-grandense, resulta também da conjuntura 

econômica e política nacional de fortalecimento e modernização das estruturas empresariais, 

sobretudo tradicionais, do Nordeste brasileiro e, em particular, do Rio Grande do Norte. O 

estado passaria a constar na agenda governamental da União como área de fluxo de benefícios 

fiscais e financeiros a estas empresas, o que revelou ser significativamente vantajoso para o 

avanço de seus processos de acumulação. A constituição e expansão das empresas do 

complexo têxtil da família Rocha revelaram, assim, serem um dos efeitos dos planos de 

incentivos governamentais, em particular da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste (SUDENE) nos anos de 1970, e de suas estratégias empresariais como a integração, 

diversificação e expansão comercial varejista. Isto permitiu iniciar a nacionalização dos 

negócios empresariais da família, não apenas perceptíveis com a dispersão e permanência 

territorial das unidades fabris em solo nordestino, como as fábricas localizadas no Ceará e Rio 

Grande do Norte, mas do prolongamento de sua especialização originária; o segmento 

varejista de vestuário. 

Até a década de1970, não é possível inferir que os empreendimentos da família Rocha 

estejam deslocados do movimento que atingem os setores tradicionais da economia do 

Nordeste, em particular as empresas desse segmento no Rio Grande do Norte. Mesmo 

constituindo um tipo empresarial novo, complexo e moderno, apenas nesse período, mesmo 

tendo algumas de suas bases já reveladas na década anterior, a partir de 1970, o que temos é a 

integração das unidades mercantis, com relativa autonomia administrativa em alguma de suas 

faces, porém um conjunto empresarial fortemente centralizado nos seus fundadores. Mesmo 

com a composição do grupo econômico, o centralismo administrativista tornou-se uma das 

marcas que acompanham a gestão dessa grande empresa moderna. 



137 

 

Diferente de muitas das corporações onde as questões mais avançadas dessa natureza 

são compartilhadas entre o conselho administrativo, por vezes mais deliberativo que 

consultivo, as decisões de ordem estruturantes ainda perpassam por aquilo que se tornou um 

mito entre muitos gestores; a capacidade “intuitiva” dos seus fundadores
56

. Mesmo com a 

expansão nacional após este momento ter revelado a necessidade do “gerencialismo” (como 

alguns processos da governança corporativa), ou da tecnoestrutura, muito comum nas grandes 

corporações norte-americanas, este traço da grande empresa patrimonialista parece persistir. 

O que temos, assim, e ainda nos anos seguintes, é um sistema de controle e comando 

empresarial indissociável do centralismo dos fundadores, com gestão compartilhada apenas de 

parte do parentesco em estruturas de gestão não necessariamente decisivas, sobretudo após os 

anos de 1980, e de relativa participação de outros membros da família, integrados 

gradualmente nas estruturas administrativas de gestão posterior
57

.  

Os primeiros vinte anos revelam um tipo empresarial heterogêneo e dual, perfilado por 

faces mercantis distintas que, posteriormente combinadas juridicamente e por meio da 

redefinição da integração econômica, constituiriam, a partir de 1970, o grupo econômico. 

Somente a partir desse período que a conformação empresarial permitirá certa expressão 

nacional, não totalmente livre dos traços de empresa regional
58

 e dual. 

Como já salientado, as informações indicam que entre 1945 até 1956, os irmãos 

Nevaldo e Newton Rocha iniciam suas atividades empresariais concentrando-se no comércio 

varejista, e em um curto período de tempo e pelas circunstâncias já reveladas, ingressam no 

                                                           

56
 Esta qualidade de “empresário intuitivo”, que subverte a lógica racional das consultorias e assessorias 

empresariais nas tomadas de decisões, e por vezes encontra-se na construção social da liderança carismática de 

Nevaldo Rocha, está clara em muitas falas de admiradores e empresários, e dentre as quais transcrevemos aquela 

que mais recentemente chamou atenção por nela conter traços de incompatibilidade nos processos decisórios 

contemporâneos e apregoados pela chamada “governança corporativa”. Assim se referia a Nevaldo Rocha, seu 

filho e presidente das Lojas Riachuelo, o Sr. Flávio Gurgel Rocha, ao se referir às incertezas quanto à construção 

do mais recente investimento imobiliário da família, o Shopping Midway Mall “(...) Isto se tornou providencial 

em nossa empresa e como o Sr. Nevaldo se irritava cada vez que se colocava em questionamento se havia 

alguma viabilidade do projeto daquele shopping Center, se ele iria se pagar em dez, vinte ou cem anos. (...) e esta 

prospecção foi totalmente desprezada por seu Nevaldo que, de próprio punho, desenhou na planta como ele 

imaginava que deveria ser o shopping Center. E nasceu um Shopping em que todos os especialistas diziam que 

jamais iria ser financiado e iria colocar até em risco a saúde financeira do resto do grupo (...) e a intuição do Sr. 

Nevaldo provou que estava mais certa que dos especialistas. Hoje é um dos nossos negócios mais prósperos, que 

lidera, e é a joia da coroa de nossas atividades imobiliárias” (FIERN. Motores do Desenvolvimento. Evento 

promovido pela FIERN - Federação da Indústria do Rio Grande do Norte. Trecho da palestra de Flávio Gurgel 

Rocha, em 14/12/2009). 
57

 Isto será discutido mais adiante quando explicitarmos a estrutura de gestão familiar que caracteriza o Grupo 

Guararapes nos anos 1970. 
58

 A ideia de empresa regional está circunscrita às filias das Lojas Setas para Homens, que mesmo com poucas 

informações, indicam que possuem filiais no Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará. Não 

encontramos registros sobre a dinâmica das vendas, número de empregados e fornecedores e meios de 

comercialização das filias.   



138 

 

seleto grupo de empresários fabricantes de confecções na cidade de Recife, Pernambuco. 

Nesta cidade, eles fundam esta que parece ter sido uma pequena empresa de confecções, 

denominada Confecções Guararapes. Assim como revela o site oficial das Lojas Riachuelo 

S.A
59

, três anos após esta iniciativa, inauguram em Natal, Rio Grande do Norte, a matriz das 

Confecções Guararapes.  

 

Em outubro de 1956, os irmãos Nevaldo e Newton Rocha fundaram a Guararapes, 

em Recife (PE). Dois anos depois, sua matriz foi transferida para Natal (RN), com a 

inauguração de sua primeira fábrica, com 2.500 m² de área 

construída e onde se mantém até os dias de hoje  (Disponível em: 

<http://www.riachuelo.com.br/institucional>, Acesso em: 17/12/2010). 

 

Cabe destacarmos que os irmãos Rocha, na década de 1950, não representam 

integrantes do empresariado têxtil ou de confecções, mas de iniciantes na elite empresarial 

local, sobretudo comercial. Estes empresários se inserem no que se convencionou chamar 

atualmente de microempresário do comércio varejista
60

. As informações indicam que suas 

atividades manufatureiras se assemelhavam às pequenas fábricas de vestuários, muitas vezes 

de artigos confeccionados sob condições informais, com relativa expressividade e restrita ao 

circuito regional nordestino do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Ceará, e com 

forte apelo às confecções realizadas no ambiente domiciliar. 

 Por outro lado, as informações indicam que além das Lojas Setas para Homens, com 

filiais nestes estados, a atividade fabril de roupas exigiu dos jovens empresários que se 

estabelecessem na capital pernambucana
61

. O que existe são indícios de atividades de 

manufatura e comercialização (esta última já regionalizada) sob a forma de pequenas 

unidades empresariais, uma fabriqueta de roupas e de uma comercialização fortemente 

dependente dos fornecedores manufatureiros da região. Nestas atividades, os irmãos Nevaldo, 

Newton e Nelson Rocha contratavam trabalhadores urbanos. Confeccionavam e 
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 www.riachuelo.com.br 

60
 As poucas informações existentes sobre os empresários do RN destacam a família Rocha com alguns 

equívocos: o primeiro reside no fato de em algumas descrições a família ter naturalidade na capital do estado, e 

desconsideram os fatores determinantes que a trouxeram à capital do estado, como já assinalado. Outro fator de 

significativa importância e que em muitas informações se encontram de maneira contraditória, é a família figurar 

apenas entre os empresários do setor industrial do segmento têxtil, e não em outros segmentos. Aqui caberiam as 

históricas ressalvas de Braudel (1987) e o seu alerta de como é difícil classificar com muita precisão os ávidos 

por capital e poder. A história do comércio é reveladora dessa dificuldade, do comerciante astuto, de sua 

flexibilidade, diversidade, de inúmeros meios destinados a lucrar, sejam eles probos ou não; da certa capacidade 

criativa que possui o comerciante e outros homens de se transvestir de inúmeras faces, em função da conjuntura 

econômica incerta e de crise já vivida, inclusive muitas faces que apenas supostamente não guardam intimidade 

como o “mercado”, o clero, a política. 
61

 Informações disponíveis indicam que Nevaldo Rocha residiu em Recife até os anos de 1970, quando funda a 

Guararapes Têxtil S.A no Rio Grande do Norte. 

http://www.riachuelo.com.br/institucional%3e,%20Acesso%20em:%2017/12/2010
http://www.riachuelo.com.br/
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comercializavam as peças masculinas e femininas para posterior distribuição. Muitas 

costureiras, restritas ao ambiente doméstico confeccionavam estes artigos, o que, com a 

expansão da unidade fabril, passou a ser realizada no interior dos galpões da empresa
62

. Partes 

dessas confecções eram distribuídas na capital de Pernambuco e Rio Grande do Norte, muitas 

vezes pelos próprios sócios ou por serviços subsidiários.  

Embora muitas informações atestem a presença da família Rocha em Recife e já na 

condição de pequenos fabricantes de vestuário masculino e feminino, elas não precisam com 

clareza os fatores mais gerais que permitiram o ingresso da família nesta atividade, nem 

mesmo sugerem a que ordem de determinantes conjunturais condicionou os jovens 

empresários a que, de modo quase que súbito, surjam pela terceira vez como empresários 

sediados em Recife
63

. Um das hipóteses a esta súbita emergência, encontra-se nas condições 

incipientes que marcavam a economia do Rio Grande do Norte até 1950, e posteriormente 

pela dinâmica assumida pelo Estado brasileiro após os anos de 1960, com as políticas 

públicas de incentivo a atividades industriais no Nordeste brasileiro. Em Araújo (2009), 

encontramos o cenário na qual se insere e que parece ter orientado este “terceiro movimento” 

da família Rocha, e, resumidamente, eles explicitam o contexto de uma economia pouco 

diversificada e de baixa produtividade. 

  

a) O ingresso na terceira atividade empresarial no estado de Pernambuco estava 

associado à relativa dinâmica das empresas têxteis do RN, de sua estrutura 

produtiva reduzida à fabricação de calçados de couro, fortemente ineficiente frente 

à produção pernambucana, cearense e paraibana; 

b) A atividade têxtil no RN além de controlada pelas antigas elites do capital 

mercantil se resumia ao beneficiamento do algodão voltado ao comércio de 

exportação, e somente após os anos 1960 iria demonstrar certa diversificação; 

c) As, até então, incipientes indústrias de serviços de utilidade pública do RN, 

particularmente as produtoras de energia elétrica, gás e tratamento de água, que 

                                                           

62
 Em virtude das dificuldades de informações, não podemos precisar o número de trabalhadores contratados 

para as Confecções Guararapes. No mesmo sentido, não podemos indicar as formas de remuneração assumidas 

por essa primeira empresa, e se as condições de contratação já imprimiam a forma salário ou se o quadro de 

trabalhadores ganhava por peças confeccionadas. 
63

 Aqui cabe uma ressalva. Não é possível afirmar que a inauguração da primeira unidade fabril da família Rocha 

em Natal tenha sido em função dos benefícios fiscais advindos com a SUDENE e, em particular, do sistema 

34/18. Mas para as outras unidade fabris e têxteis que se seguiram nos anos de 1970, é possível afirmar que estes 

incentivos governamentais, como já salientados, fora decisivos para o processo inicial de expansão regional das 

fábricas de confecções, particularmente para o estado do Ceará, e de sua dispersão espacial no Rio Grande do 

Norte, particularmente em Natal e Mossoró. 
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perfaziam 7,3% do total das empresas. Somados, os quatro abarcavam 87% do 

produto industrial, pouco restando em termos de indústrias mais complexas ou 

sofisticadas (ARAÚJO, 2009, p. 60); 

d) Outro fator determinante e que parece não deixar dúvidas, assim com explicita 

Araújo (2009); 

 

(...) esses percentuais indicam a força das indústrias têxtil e mineral potiguar, na 

década de 1940, mas, ao mesmo tempo, a inexistência de um setor de bens de capital 

expõe a fragilidade dessa estrutura industrial, dado que a falta daquele não permite 

que a economia cresça em conjunto e de forma relativamente mais equilibrada, 

contribuindo para que continue a existir um alto grau de diferenciação tecnológica, 

ampliando, sobremaneira, as possibilidades de crise nos ramos produtivos mais 

significativos do estado - tais como os acima ressaltados - e dificulta o aparecimento 

de novos, dado que o ramo de produção de bens de capital tem a capacidade de 

produzir novas tecnologias e contribuir para maior modernização e acumulação dos 

demais ramos industriais e setores da economia (ARAÚJO, 2009, p.61, grifo 

nossos). 

 

Ora, se estes são os condicionantes que se evidenciam como fundamentais para o 

ingresso da família Rocha na atividade de fabricantes de confecções no estado de 

Pernambuco, eles já se apresentavam naquele estado no final dos anos de 1930, assim como 

revela Araújo (2009): 

 

Em 1939, momento em que a integração nacional do mercado nacional encontrava-

se em processo, de toda a Região Nordeste, Pernambuco foi o estado que tinha 

maior peso no VTI: 48,6%. Os maiores destaques na composição desse percentual – 

por tamanho da participação – couberam às indústrias de alimentos; de eletricidade, 

água e esgoto; e têxtil (ARAÚJO, 2009, p.62). 

  

Ao mesmo tempo em que o Rio Grande do Norte não apresentava, ainda, estas que 

revelaram serem algumas das condições econômicas favoráveis e necessárias para os novos 

investimentos da família Rocha, estas mesmas e debilitadas estruturas produtivas revelaram-

se, a posteriori, fundamentais, como escolha do Nordeste e do Rio Grande do Norte como 

área de expansão industrial têxtil, modernização das fábricas de confecções e posterior 

dinamismo comercial varejista. Muitas outras empresas, atraídas pela combinação destas 

condições econômicas com as políticas públicas “industrializantes”, apropriaram-se dos 

benefícios regulacionistas do estado brasileiro, especificamente do sistema de benefícios 

fiscais surgidos com a SUDENE, em particular as do 34/18 (e depois FINOR). Essa 

combinação permitiu benefícios a médios e grandes capitais de setores tradicionais da 

economia brasileira, como o setor têxtil e de confecções.  
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A incipiente economia potiguar, mesmo que alguns números nos segmentos 

tradicionais se revelaram, até o final dos anos de 1950, bastante significativo, não apontava 

para uma economia dinâmica e impulsionadora de outras atividades, nem as informações 

quantitativas nos permite inferir, com clareza, que apenas o contexto econômico local foi 

decisivo para a presença também da família Rocha. Ao que parece, o motivo central da 

constituição da matriz de sua terceira empresa se localizar no Rio Grande do Norte, está 

associado aos efeitos gerados pelos dispositivos da Lei nº 3.995, de 14 de dezembro de 1961, 

como afirmamos, especificamente em seu artigo 34, que dispõem sobre descontos do Imposto 

sobre a Renda e adicionais não restituíveis, constituindo, como já assinalado, o que se 

chamaria o "Sistema 34/18", que vigorou até 1974. Estes mecanismos, associado a outros 

fatores expostos mais adiante, permitiu a concretização da primeira unidade de confecções da 

família Rocha no Rio Grande do Norte. Araújo (2009), como vimos, nos oferece os motivos 

conjunturais que condicionaram estes empresários a também ingressarem no RN, com esta 

que nos anos 1970 fará parte das estruturas do grupo econômico Guararapes Confecções S.A.  

Isto indica, portanto, os motivos desse surto empreendedor, que caracteriza a 

brevidade com que as empresas da família Rocha se constituem ao logo da transição dos anos 

de 1960 até 1970, e se localizam no Nordeste brasileiro, em particular no CE e RN. Como 

aludem muitas das informações, a simultaneidade dessas iniciativas empresariais por vezes 

induz a compreensão de que as atividades comerciais varejista da família secundarizam-se, e 

suas investidas restringem-se a confecções e produção têxtil. Os grupos econômicos, sabemos 

são instituições de complexa conceituação, mas não se reproduzem apenas por uma única 

face. 

 Informações também indicam que as Confecções Guararapes e Guararapes têxtil se 

constituíram concomitantemente, mas induzem muitos observadores a apressadamente 

entenderem que estes tipos empresariais distintos são uma estrutura produtiva única, haja vista 

terem sido o resultado de uma mesma conjuntura e estarem integrados. Como afirmamos, a 

Guararapes têxtil significou uma nova iniciativa empresarial nascida da conjuntura 

expansionista das empresas têxteis nos anos de 1970 no Brasil, e que, na agenda do Estado 

brasileiro, incluía o Nordeste. A fábrica de confecções, que já existia nos anos de 1960 no Rio 

Grande do Norte, sofre um processo de modernização e expansão, no mesmo período. O que 

se verifica entre os anos de 1960 e na constituição da década posterior, é a conformação de 

um grupo econômico, estruturado pela integração econômica e jurídica desses tipos 

empresariais diferentes, e ao segmento do comércio varejista de vestuário. São iniciativas 

http://www.integracao.gov.br/fundos/fundos_fiscais/legislacao/lei_3995.htm
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empresariais diferentes que se complementam ao serem inseridas no interior da cadeia 

produtiva do complexo têxtil. 

As investidas das políticas públicas estatais foram fundamentais para constituir o 

Grupo Econômico Guararapes S.A. Por outro lado, esta conformação só se efetiva após o 

fortalecimento da face comercial varejista advinda da aquisição das redes de Lojas Riachuelo, 

Wolens S.A e a criação de uma cadeia de lojas do grupo denominada de “Super G”. Estas 

unidades comerciais se revelaram fundamentais para a consolidação da especialização 

varejista da empresa. 

Assim como podemos observar, logo após a abertura da empresa de confecções em 

Recife, os irmãos Rocha, em 1959, inauguram, em Natal, a matriz da Fábrica de Confecções 

Guararapes
64

. A primeira empresa possuía uma área construída de 2.700 m
2
. Embora não se 

possa tributar esta iniciativa empresarial exclusivamente ao contexto do desenvolvimento das 

empresas têxteis no Brasil, nos anos de 1960, é neste período, como veremos brevemente, que 

se encontra parte das respostas que permitira a família Rocha esta terceira iniciativa 

empresarial.  A trajetória da empresa têxtil no Brasil e no Nordeste brasileiro neste período e 

até os anos 1970, possibilita-nos qualificar com maior precisão as esparsas informações, além 

das já mencionadas, acerca dos fatores que levaram a fundação da Guararapes Confecções 

S.A. Permite-nos também compreender os significados assumidos pelas empresas comerciais 

varejistas, especificamente as Lojas Riachuelo, a Wolens S.A e franchising Super G. 

 

 

 

1.6 REGULACIONISMO ESTATAL E INCENTIVO ÀS EMPRESAS DO COMPLEXO 

TÊXTIL 

 

 

A dinâmica das fábricas de confecções no Brasil e no Nordeste está associada à 

trajetória das empresas têxteis no Brasil. Estes tipos empresariais foram marcados por ciclos 

de investimentos privados e estatais, direta ou indiretamente destinados a sua expansão 

empresarial, como revelaram ser, na década de 1960 e 1970, os investimentos da SUDENE. 

Muitos deles garantiram o aumento da competitividade interempresarial e estimularam novas 

                                                           

64
 Os motivos de sediarem a matriz de sua fábrica de confecções no RN, não estão muito claras. Não se sabe, ao 

certo, como se operou a aquisição da área onde se construiu a sede; qual o número de funcionários iniciais 

ingressou na atividade e em que condição remunerativa eram contratados. 
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iniciativas empresariais pertencentes ao complexo têxtil. Muitos dos investimentos revelaram-

se expressivos, como os ocorridos após a abertura comercial no Brasil, na década de 1990, 

mas não necessariamente representaram alternativas ao atraso em que viviam alguns estado e 

regiões do Brasil, ou ao fim dos desequilíbrios regionais no Nordeste.  

Mas muitos dos investimentos que se seguiram a partir de 1960 pelas iniciativas da 

SUDENE possibilitaram a continuidade do ciclo de expansão do setor, diminuição da 

capacidade ociosa de muitas empresas e estímulo ao comércio de tecidos, vestuário, fios e a 

produção e comercialização de algodão. Ao mesmo tempo em que os efeitos desses 

investimentos, tanto sob a forma de incentivos fiscais quanto financeiros, atingiam as 

empresas do complexo têxtil, para o empresariado do setor eles sinalizavam um mercado de 

consumo mais dinâmico, relativamente mais integrado e promissor. Trouxe, por outro lado, a 

necessidade de novas configurações administrativas e produtivas por parte de unidades 

empresariais já existentes e de grupos econômicos nacionais ligados ao complexo têxtil, 

especialmente aqueles integrados ao varejo de vestuário.  

Os ciclos de investimentos, ao mesmo tempo em que marcaram a dinâmica das 

empresas têxteis, refletiram os sentidos das políticas governamentais de incentivo 

empresarial, especificamente para o setor industrial do país. Elas se revelam especificamente 

funcionais para o empresariado do setor que se revelava dependentes de medidas políticas de 

efeito econômico, como foram os dispositivos legais já mencionados em âmbito federal. Na 

escala estadual, após os anos 1970, programas de incentivos como o PROADI, no Rio Grande 

do Norte, sinalizavam para uma continuidade da diminuição dos custos de capital, e para a 

elite empresarial do Rio Grande do Norte, a possibilidade de investir no processo produtivo e 

comercial. Combinados a subsídios produtivos, terminaram por reduzir os custos do capital e 

acenando a um futuro promissor para as empresas, e comprometedora para grupos de 

trabalhadores do setor. Isto foi fortemente decisivo para o ingresso da família Rocha, no rol 

das elites empresariais do setor industrial têxtil nos anos 1970 e a permanência de suas 

empresas no RN na década posterior.  

Ao mesmo tempo em que as empresas do complexo têxtil eram estimuladas pelos 

investimentos voltados à atividade produtiva, no Brasil e no Nordeste brasileiro eles se 

tornaram um requisito para a expansão da grande empresa com características da grande 

corporação estadunidense, o que implicava regulações por vezes protecionistas ou por vezes 

benéficas às elites empresariais. A necessidade regulacionista e os altos investimentos 
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contribuíram para a constituição de oligopólios inter-regionais cada vez mais competitivos e 

diferenciados em função das condições econômicas de cada região
65

. Nos anos de 1970 e 

1980, isso foi emblemático no Nordeste, sobretudo no Rio Grande do Norte. Aqui, algumas 

empresas do complexo têxtil expressaram intensivamente este estado e efeito 

interconcorrêncial; algumas fecharam suas portas, outras se modernizaram e algumas 

passaram a possuir filiais em solo potiguar. 

Muitas das políticas governamentais de incentivo à indústria têxtil no Brasil foram 

fundamentadas na diminuição dos preços das importações de máquinas no mercado 

internacional. Elas passaram a sofrer alterações com a política cambial de 1953, e apenas no 

início dos anos de 1970 é que ocorre um crescimento dos incentivos fiscais. Eram muitas as 

restrições às importações, e mesmo com este cenário, outras atividades empresariais ligadas 

ao complexo têxtil passaram a crescer e, em certa medida, serem guiadas pelo ritmo produtivo 

e de expansão da unidade fabril, assim como revelou ser as fábricas de confecções no 

Nordeste brasileiro. Alguns dos efeitos se revelaram, sobretudo após 1970: a) no relativo 

crescimento dos bens de capital, fibras sintéticas, atividades comerciais de confecções e 

malharias; b) no crescimento unitário do custo por produto; c) o fortalecimento das barreiras à 

entrada de produtos importados e voltados diretamente à comercialização; d) no crescimento 

no número de vendas, especialmente nas grandes e mais organizadas empresas do complexo 

têxtil, especialmente aquelas de confecções e malharias, que desde 1960 passavam a dominar 

mercados perdidos pelas costureiras, alfaiates e oficinas informais. Esse contexto, mesmo que 

por vezes incerto, permitiu que a grande empresa têxtil combinada a redes de varejo, passasse 

a realizar novas estratégias sob a forma de marcas regionais e nacionais, assim como a 

introdução de grifes internacionais no processo de confecção e expansão varejista. Jeans, t-

shirt, muitas dessas marcas incentivadas pelo marketing e franchising empresarial passaram a 

estar fortemente nos shopping centers, na moda e consumo de massa.  

Esses efeitos irão se projetar com força a partir de 1970, sendo ativados na década 

posterior, e empresas do setor sediadas no Rio Grande do Norte. Muitos dos estudos 

especializados indicam que a expansão das grandes empresas têxteis no Brasil esteve 

historicamente associada às restrições da política econômica. O traço fiscal das políticas 

governamentais brasileiras se revelara como um limitador à industrialização, especialmente 

por seu sentido fortemente tributário, e somados aos problemas de ordem técnica da própria 
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 Acerca desses efeitos gerados, parece existir uma unanimidade interpretativa entre autores, sobretudo 

encontros em Araújo (2009), Moreira (1979), Clementino (1995) e outros. 
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indústria, elas terminavam contribuindo para impedir a formação de mercado nacional 

integrado. Assim, a ausência de uma agenda governamental voltada à industrialização e 

proteção às empresas do complexo têxtil, torna-se um ponto convergente nas análises 

especializadas. As políticas econômicas dos governos dirigiam-se aos impostos de 

importação, e destinados especificamente ao aumento de receita, mas com forte traço 

secundarizante aos incentivos à produção.  

O que é revelador nesta trajetória da empresa têxtil, é que ela refere-se àquilo que é 

um dos traços centrais neste trabalho, e que contribui para explicar a formação de grandes 

empresas ligadas ao setor e como elas se diversificaram tornando-se grandes grupos 

econômicos. Ou seja, a empresa têxtil no Brasil é resultado da conformação da divisão 

internacional do trabalho em escala nacional, sob um processo ampliado de acumulação de 

capital e que atinge o Brasil e parte de suas regiões fortemente na pós-segunda Grande 

Guerra. Esta conformação revela uma estrutura industrial enquanto a expressão de um sistema 

dominante de empresas, que no caso brasileiro se expressou tardiamente, inserido naquilo 

definido por Lipietz enquanto fordismo periférico, e que nos anos de 1970, o estado pretendeu 

equacionar. Sob a égide de alguns instrumentos regulacionista, ainda frágeis, e da combinação 

de estratégias empresariais é que essa expressão tardia do sistema dominante de empresa irá 

ser impulsionado. É nesse sentido que as empresas que compõem o complexo têxtil no Brasil, 

e para os fins deste estudo as fábricas têxteis e de confecções como representou a Guararapes 

Confecções S.A, resultaram de uma divisão internacional do trabalho e sob as condições 

nacionais do Estado brasileiro regulacionista, diferentes das que envolveram o complexo 

têxtil inglês, alemão e a grande corporação fordista norte-americana. Esta certa tentativa 

regulacionista emergiu mais fortemente com os incentivos às empresas do complexo têxtil, e 

revelou que as iniciativas empresariais para acontecerem requeriam ainda uma certa 

capacidade importadora, em função da necessidade de modernização e dos obsoletos bens de 

capitais nacionais; a existência de políticas protecionistas cambiais e tarifárias 

que permitissem maior competitividade do produto têxtil nacional frente ao similar 

importado; uma mão-de-obra disponível e capacitada, fortalecendo o mercado de trabalho 

urbano e o consumo do produto nacional. 

O cenário das iniciativas empresariais da família Rocha, que desembocaria nos anos 

de 1970 na estruturação do Grupo Guararapes S.A, está inserido em duas fases da expansão 

das atividades produtivas. No Brasil, as bases técnicas da indústria têxtil se darão no período 

de 1930 até 1960, como se conhece, o que revelou certa autodeterminação da acumulação de 

capital no país. Este é um período, especialmente para jovens iniciantes na atividade 
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industrial, sobretudo entre 1933 e 1955, de um processo de nascimento de empresas do 

complexo têxtil que se assentavam na expansão interna da acumulação de capital, mas onde as 

forças de trabalho e o capital constante industrial revelavam uma industrialização restringida, 

sobretudo no Rio Grande do Norte, como salienta Cano (2002)
66

.  

Entre os períodos de 1956 e 1961, considerada a fase da indústria pesada, pode ser 

compreendida como um momento de salto no processo de constituição das empresas do 

complexo têxtil, mas ainda não necessariamente para o Rio Grande do Norte, mesma com 

relativa integração ao mercado nacional e o ingresso na agenda dos incentivos fiscais e 

financeiros da SUDENE. É um momento em que os investimentos complementares e 

concentrados na capacidade produtiva se ampliam muito além da demanda pré-existente. Este 

é um momento em que o capital industrial explicita um novo padrão de acumulação mesmo 

tardio, e demarca uma nova fase das estruturas produtivas nacionais. Seu primeiro efeito foi o 

alargamento das bases técnicas do setor de bens de produção, mesmo com pouca expansão 

previsível de seus mercados. O alargamento das bases técnicas revelava diferenças de custo 

de produção, idades das máquinas e o caráter intensivo de mão-de-obra no processo de 

produção. Estes despontavam como um dos principais fatores geradores do ainda 

descompassado complexo têxtil brasileiro. Emergia, assim, a necessidade de iniciar um 

processo de modernização do parque fabril, especialmente reivindicada pelos empresários do 

setor como meio de resolver a demanda interna crescente. 

Muitas das experiências no sentido de compensar as diferenças entre as empresas do 

complexo têxtil nordestino emergiram para muitos empresários e também estudiosos, de uma 

estratégia que parece explicar o ingresso da família Rocha na sua terceira iniciativa 

empresarial. A expansão das atividades do complexo têxtil passava a ocorre, principalmente 

para as grandes do setor, pela integração entre produção têxtil e de confecções e o processo de 

comercialização. Com esta estratégia, os custos produtivos passavam a ser compensados pelos 

lucros auferidos pelas vendas de tecidos, malharias, vestuários etc. Esta combinação se 

apresentava relativamente eficiente, sobretudo para parte da elite empresarial que comandava 

partes das estruturas de produção, comercialização e distribuição, e onde suas unidades fabris, 

por vezes onerosas, eram compensadas com a expansão e criação de suas unidades varejistas.   

                                                           

66
 Embora isto seja uma das respostas aos motivos pelos quais algumas iniciativas empresariais só ganharam 

força depois dos 1960, é um momento de um processo de industrialização que se insere em um regime de 

acumulação capitalista apenas supostamente já constituído. É revelador de um processo conjuntural, 

heterogêneos entre regiões, de uma indústria lenta, desarticulada, de poucas inovações nas empresas já 

constituídas e reduzido número de novas unidades. 
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No Nordeste brasileiro, umas das primeiras famílias da elite empresarial nordestina a 

compor com esta estratégia foi à família sueca “Lundgren”
67

, proprietária da “Companhia de 

Tecidos Paulista”, com forte peso na exportação e comercialização têxtil no Brasil.  

Para as empresas do Nordeste, as modificações que deveriam ocorrer não envolviam 

os traços de gestão e as estratégias de integração consequente. Os problemas de 

descontinuidade eram problemas de ordem técnica, descontinuada de progresso técnico, e não 

de gestão do processo produtivo. Com o surgimento das fibras sintéticas, em 1950, os 

problemas de descontinuidade de progresso técnico proporcionam o surgimento de condições 

resolutivas para os impasses que envolviam a produção têxtil. As máquinas voltavam-se para 

otimizar o processo de trabalho e, com o uso da fibra sintética e sua maior resistente 

comparada ao algodão, permitiu elevar a produtividade técnica
68

.  

Entre 1960 e 1970, o processo de modernização se estende para além das reduções nas 

idades médias das máquinas, mas também para a diminuição do seu número absoluto. No Rio 

Grande do Norte, a partir dos anos de 1970, “(...) por intermédio do estímulo governamental, 

assistiu-se a um surto modernizante com a instalação de grandes unidades fabris no setor 

têxtil e de confecções, que destoavam das pequenas fábricas de redes e sacarias 

predominantes neste segmento da economia norte-rio-grandense” (EVANGELISTA, 2000, p. 

11). 

 Após estas décadas muitas empresas têxteis passam a utilizar fios sintéticos na 

fabricação de tecidos e malharias, o que revelou investimento nas etapas de fiação e 

tecelagem, mas também novas relações interindustriais na economia, perfiladas pela ligação 

das empresas do complexo têxtil com as pertencentes ao complexo industrial químico e 

petroquímico. O uso das fibras sintéticas permitia uma redução do consumo dos fios de 

algodão, particularmente as fibras de melhor qualidade, como as do algodão da fibra longa 

produzidas na região Nordeste. Este fator, na década de 1960, permitia diferenciar empresas, 

principalmente em função de seus perfis tecnológicos muitas vezes distintos, mesmo muitas 

                                                           

67
 Esta família de empresários, já no início do século XX, tornou-se uma referência no processo de integração 

entre produção e comercialização. No Nordeste e no Sul do Brasil revelaram-se hábeis comerciantes, dos muitos 

que chegam ao Brasil no início do referido século. Fundaram, como uma das muitas das atividades empresariais 

da família, as “Casas Pernambucanas”, em setembro 1908 por Herman Theodor Lundgren. Assim como muitas 

outras empresas do complexo têxtil nordestino, a família expandirá seus empreendimentos nos anos de 1970, que 

revelará nesta década ser a maior rede de comércio varejista de vestuário do país.  
68

 Teve destaque no processo de compensação da descontinuidade do complexo têxtil nordestino, a indústria 

química. Ela revelou ser um dos principais determinantes que permitiu a indústria têxtil resolver alguns desses 

impasses. Nesse sentido, ver Clementino (1995); Cano (2002). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1908
http://pt.wikipedia.org/wiki/Herman_Theodor_Lundgren
http://pt.wikipedia.org/wiki/1970
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delas operando com custos médios de produção mais ou menos próximos
69

. 

Contemporaneamente, mesmo com o significativo peso que processos produtivos, cada vez 

mais sofisticados e ágeis, permitiam estabelecer diferenciações técnicas, não consegue 

isoladamente explicar determinadas diferenças entre empresas e sua trajetória. A própria 

conjuntura de descontinuidade que envolvia, e ainda envolve a região Nordeste brasileira, o 

processo de produção e a estrutura da concorrência oligopolista do setor revelaram-se 

orientadores e muitas vezes neutralizadores dos efeitos do progresso técnico nas empresas do 

complexo têxtil. O que predomina é um crescimento desigual das empresas em termos 

regionais. Para as grandes empresas de São Paulo, não era vital a adoção de uma inovação, 

como foi o tear sem lançadeiras para algumas empresas do Nordeste. Para outras que se 

concentrava no extremo Sul do país, a modernização até então do pequeno parque têxtil 

catarinense levaram-se a especializarem-se em linhas de produtos de alto valor unitário 

levando-lhe a uma extraordinária expansão. 

Mesmo com a tentativa de compensar a descontinuidade produtiva das empresas do 

complexo têxtil do nordeste, já no final da década de 1960 vários empresas foram fechadas. 

Isto levou a perda de participação e permanência das descontinuidades produtivas e fez com 

que as empresas nordestinas entrassem na pauta governamental, com o Programa de 

Recuperação da Indústria Tradicional do Nordeste. 

 

 

1.6.1 Guararapes Confecções S.A: a emergência do grupo econômico e as estratégias 

para uma empresa nacional nos anos 1970 

 

 

Como percebemos, a constituição das grandes empresas têxteis no Brasil resultou de 

fatores da própria organização da produção em escala mundial, e que no país se expressa 

                                                           

69
 Mas a indústria nos anos 60 passava a operar inserida no que podemos afirmar ser um oligopólio competitivo. 

Nestas condições, as empresas do setor têxtil usam instrumentos tais como a modernização de canais de 

comercialização; criação de redes de vendedores próprios, subsidiárias de vendas, períodos determinados de 

lançamento de novos produtos, assistência técnica de venda a clientes, etc; consolidação de canais permanentes 

de exportação, manutenção de representantes exclusivos em outros países, criação de linhas de exportação; 

regionalização de parcelas da produção; especialização de certas faixas de consumo, procurando criar marcas 

tradicionais ou abrir novos mercados; e integração vertical: criação de firmas associadas no ramo de confecções. 
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tardiamente e de forma incompleta, percebida tanto na organização da produção em escala 

nacional, quanto nas diferenciações técnicas e heterogeneidades regionais. A saída ocorre pela 

introdução de políticas públicas destinadas a investimentos em segmentos tradicionais da 

economia, especificamente o têxtil e o de confecções. Como afirmamos, este cenário revelou-

se determinante para o ingresso na agenda nacional de programas voltados ao 

desenvolvimento do Parque Industrial têxtil brasileiro, sobretudo o Nordestino devido a 

necessidade de modernização e compensação das heterogeneidades produtivas, já a muito 

reivindicada pelas elites empresariais locais, e, no caso do Nordeste brasileiro, de romper com 

suas parca competitividade empresarial.  

A hipótese aqui é a de que a constituição do grupo econômico Guararapes Confecções 

S.A também está associada aos investimentos realizados pelo estado brasileiro na tentativa de 

suprir o atraso regional e as diferenças industriais que acometiam o Nordeste, em particular o 

RN, nos anos de 1970. Neste período, a modernização do setor têxtil-confecções emerge 

como tentativa, que permitiria integrar as empresas sediadas no Rio Grande do Norte, mais 

fortemente no mercado nacional, e constituir bases relativamente mais seguras para o 

desenvolvimento do capitalismo em solo potiguar. Isto terminou por resvalar positivamente 

nos interesses empresariais locais, sobretudo os dos setores econômicos tradicionais, e que, 

nos anos 1970, ingressa na atividade produtiva têxtil e de confecções. Algumas dessas 

questões centrais já foram explicitadas detalhadamente, especialmente aquelas que colocaram 

o RN na rota do Estado desenvolvimentista brasileiro, e como meio de romper a profunda 

incipiência do capitalismo potiguar. 

Por outro lado, mesmo que o poder explicativo da perspectiva econômica neste 

trabalho seja bastante realçada, convém alertar que tributar a constituição da grande empresa, 

mesmo em condições de subdesenvolvimento capitalista, às políticas públicas em momentos 

específicos de seu desenvolvimento como revelou ser os anos de 1970, é um indicativo do 

desconhecimento da certa racionalidade atribuídas às estratégias presentes na gestão familiar.  

A família Rocha, mesmo não sendo oriunda das tradicionais oligarquias agro-

mercantis, consegue ingressar na elite empresarial local e elabora em sua organização familiar 

estratégias comerciais. Esta elite empresarial passa a orientar uma estratégia nacional de 

expansão via concentração comercial, em certa medida anunciada nos anos 1960, e estendida 

mais fortemente após a constituição do grupo econômico. As explicações encontram-se na 

estrutura centralizadora e ainda relativamente binária entre os gestores da família Rocha, que 

se articula internamente com vista à elaboração de uma estratégia de expansão de seu capital 

comercial, só opera intensivamente a partir da constituição do grupo econômico. Com isso, a 
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organização em função do grau de parentesco passa, já nos anos 1970 e em todas as demais 

décadas posteriores, a orientar novas lideranças empresariais internas, não somente gestora 

exclusiva do capital empresarial nem centralizada na figura dos fundadores, mas novos 

representantes do interesse empresarial e familiar que se revelaria fortemente hábeis em 

articular com celeridade os interesses do grupo na cena varejista nacional logo na década 

posterior. Os resultados dessa organização familiar se mostraram fortemente eficazes para a 

continuidade de sua expansão empresarial nos anos 80, um momento de forte inflexão dos 

investimentos do grupo e de incertezas no processo de concentração comercial revelado a 

partir de então. Um dos resultados dessa ordem interna, definida em parte pelos fundadores 

iniciais da empresa, revela-se no ingresso no quadro político eleitoral brasileiro de um dos 

membros dessa elite empresarial. Esta organização interna, além de refletir o centro de 

controle e comando da empresa, volta-se para a contenção das imprevisibilidades e risco para 

a empresa no futuro, especialmente quando se passa a redefinir parcialmente as condições de 

propriedade e controle familiar, para além dos fundadores iniciais. Como veremos, após os 

anos 70, outro cenário econômico e político exige da família Rocha outras estratégias 

empresariais e de gestão familiar.  

Em certa medida, isso responde aos motivos que permitiram empresários regionais a 

combinarem ativos suficientemente capazes de constituírem sua quarta empresa, a Guararapes 

Têxtil. Esta outra unidade possui íntima relação com os instrumentos de política pública 

representada pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que irão 

possibilitar a constituição dessa nova face empresarial que lançaria essa nova elite empresarial 

no rol seleto e complexo dos grupos econômicos nacionais. E o quê, a partir de então, marca a 

estratégia nacional de expansão do grupo?  

 No decorrer do final dos anos de 1960, as empresas da família Rocha se expandem na 

área do varejo e de confecções, mas sem expressividade nacional. Expandiam representadas 

pela rede de Lojas Seta para Homens e pelas unidades fabris de confecções no Rio Grande do 

Norte e Pernambuco que, como vimos, possuía matriz em Natal, e que leva afirmar resultado 

das ações de industrialização já nos anos de 1960. No mesmo período, a família expande as 

atividades de produção de confecção para a cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, e para a 

cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nesse período, o que se observa é a intensiva 

expansão regional das atividades de confecções de vestuários masculinos e femininos. Mas, 

que impulso originário causa esta que parece ser uma abrupta expansão empresarial em um 

período relativamente curto de dez anos, em meio a uma economia pobre, de forte incipiência 
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produtiva e de setores ainda pouco integrados à economia nacional, como se revelará até os 

anos de 1970? 

 

 

1.7 O GRUPO ECONÔMICO GUARARAPES CONFECÇÕES S.A: a empresa incentivada 

 

 

Uma das respostas aos questionamentos precedentes é pensar o papel das políticas 

públicas de incentivo à industrialização e como contribuíram para o surgimento do grupo 

econômico Guararapes Confecções S.A. O relatório recente da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE)
70

, divulgado em dezembro de 2008, fornece alguns 

elementos para esta questão.  

Em 2008, o Programa de Operações Especiais de Financiamentos com Retorno, sob a 

supervisão do Ministério da Integração Nacional, deu continuidade à aplicação do Fundo de 

Desenvolvimento do Nordeste. O objetivo é uma disposição orçamentária que seja capaz de 

gerar investimentos na área de atuação da SUDENE, especificamente em infraestrutura e 

serviços públicos, além de incentivar iniciativas empresariais produtivas com significativa 

potencialidade de criação ou expansão de atividades produtivas, especialmente àquelas vistas 

como inovadoras. As ações de concessão de benefícios, especificamente fiscais, possibilitam 

desenvolver ações integradas de desenvolvimento econômico e social e, como possibilidades 

de redução das desigualdades inter-regionais. Os incentivos fiscais são desses instrumentos, e 

como revelaram Araújo (2009) e Silva (2005), encontram-se respaldados legalmente nos 

reinvestimento e de redução do imposto de renda de pessoa jurídica, podendo atingir até 75% 

de redução do imposto sobre a renda, calculado com base no lucro da exploração, assim como 

citado no relatório supramencionado.  As empresas, sobretudo os grandes grupos econômicos 

nacionais, são beneficiárias e titulares dos projetos de implantação de novas plantas 

empresariais; modernização da estrutura produtiva; ampliação dos segmentos sob seu controle 

ou projetos de diversificação. A partir da proposição dos projetos, os maiores beneficiados 
                                                           

70
 O relatório da SUDENE, assim como mesmo consta no documento, refere-se a parte integrante da “Prestação 

de Contas referente ao exercício de 2008”, sobretudo á execução orçamentária do órgão em consonância com às 

disposições normativa do TCU n.º 57, de 27 de agosto de 2008, organizado conforme disposto no Anexo II da 

Decisão Normativa TCU n.º 93, de 03 de dezembro de 2008, e as orientações detalhadas pela Controladoria 

Geral da União em sua Norma de Execução n.º 3, aprovada pela Portaria n.º 2.238, ambas de 19 de dezembro de 

2008. Como informa o conteúdo do documento, nele consta referente à SUDENE os elementos necessários 

relativos à aplicação de recursos públicos para 2008, além das complementações sobre programas do PPA sem 

execução financeira, atualizações sobre o desempenho do órgão e dados adicionais de incentivos fiscais. 
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correspondem às empresas em que se enquadrem nos setores econômicos prioritários à luz da 

SUDENE, e que sejam contemplados na legislação dos incentivos fiscais e financeiros. 

Segundo o relatório de gestão do órgão, apenas em 2008 foram beneficiados 290 

empresas, com projetos que correspondiam com as diretrizes do programa de benefícios. 

Todas estas empresas tiveram, diferentemente, reduções em seus Impostos de Renda Pessoa 

Jurídica (IRPJ). O gráfico a seguir dispõe o número e as empresas beneficiadas e seus 

respectivos estados.  

 

Gráfico 02 

Total de empresas beneficiadas com incentivos fiscais por estado 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Segundo o relatório de gestão, somente no exercício de 2008, no Rio Grande do Norte, 

as empresas incentivadas com a redução de seus IRPJ, foram, em Mossoró, a empresa 

limitada Indústria Farmacêutica Amorim, com 25% de redução do referido tributo em função 

do enquadramento nos padrões de produção química. Ainda na mesma cidade foram 

beneficiadas as duas unidades da empresa Santa Clara Ind. e Com. de Alimentos Ltda, com 

25% de redução dos impostos. No município de Macaíba, destaca-se, com 25% de redução no 

imposto, a empresa limitada Coats Corrente Têxtil, e suas duas respectivas filiais localizada 

também na mesma cidade. Ainda nesta cidade, a Asperbras Nordeste Irrigação Ltda, com o 

teto máximo de 75% na redução, e empresa Ferreira Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, 

também com o mesmo percentual. Neste mesmo segmento e como a mesma dedução, 

encontra-se o grupo econômico nacional Vicunha Têxtil S/A, com uma de suas filiais em 

Natal - RN. Em outro segmento, mas com o mesmo patamar de redução, encontra-se a 
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empresa TNL PCS
71

, com uma de suas filiais em Natal. No município de Parnamirim a 

“favorecida” é a empresa Indaiá Águas Minerais Ltda, com 25%, e no pequeno município de 

Arês, são beneficiadas as três unidades da multinacional francesa LDC Bionergia S/A
72

, com 

75%, em função de sua transferência. No também pequeno município litorâneo de Galinhos, 

Salina Diamante Branco Ltda encontra-se com 75%. Ainda no Rio Grande do Norte 

encontram-se a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRÁS na cidade de Guamaré e a Claro S/A, 

com uma de suas filiais em Natal, ambas com 75%. Todas estas empresas foram beneficiadas 

com a redução dos impostos sobre a renda da pessoa jurídica, e como se percebe os segmentos 

tradicionais e intensivos de capital, apenas um obteve a redução mínima de 25%, com 

destaque para as multinacionais do setor de serviços, todas com o teto máximo, 75%. 

No ano de emissão do referido relatório, foram liberados R$ 210.539.789,09, recurso 

destinado aos projetos empresariais aprovados no período, o que correspondeu a 42 

liberações, que foram concedidas após a vistoria dos pleitos e perante a concessão dos laudos, 

caso a empresa beneficiária atingisse 20% do requerido no pleito e ter apresentado 

documentação verossímil aos dados e aspectos empresariais encontrados in loco. Com a 

concessão do laudo, a documentação é emitida pela empresa, com as devidas apreciações da 

SUDENE, e é transmitida à Receita Federal do Brasil para fins de homologação. 

Entre as empresas do Rio Grande do Norte citadas, a Guararapes Confecções S.A, 

unidade matriz localizada na Região Metropolitana de Natal, foi beneficiada com 75% de 

redução do IRPJ, classificada na modalidade “total”
73

. Como afirmamos, torna-se apenas 

possível compreender este ciclo de favorecimentos quando recuamos e observamos que isto 

compõem parte da origem desta empresa, e como se pode inferir, confunde-se com a origem 

deste grupo econômico familiar. 

Historicamente, a prática dos incentivos financeiros e fiscais estava no cerne das 

políticas de industrialização, e que se dividiam em dois momentos. Um primeiro período de 

dez anos, entre 1959 até 1969, em que as políticas coordenadas pela agência ressaltavam a 
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 Apesar de a Razão Social empresarial ser um tanto quanto diferente, esta empresa é uma das recentes 

“gigantes” do serviço de telefonia móvel, conhecida popularmente no RN e no Brasil como “Oi”. Esta opera os 

serviços de telefonia móvel nos estados do nordeste como Alagoas, Maranhão, Bahia, Ceará, Paraíba, Piauí, 

Pernambuco, Sergipe, e Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo. Recentemente 

passou a oferecer os serviços de telefonia móvel também nos estados do Acre, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, mais o Distrito Federal. 
72

 A multinacional LCD BIONERGIA S/A, é um grande grupo econômico que atua em diversos segmentos 

econômicos no RN, no segmento de açúcar e álcool, também conhecida como “Louis Dreyfus Commodity”. 
73

 O referido relatório não aponta os recursos destinados para as empresas, nem especificamente para o Grupo 

Guararapes S.A. Mas, como apontaremos adiante, esta empresa obteve, em 2009, um recurso de quase 400 

milhões de reais junto ao BNDES, destinado à ampliação e reestruturação da atividade produtiva e comercial da 

empresa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alagoas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sergipe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amap%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minas_Gerais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Roraima
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Acre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Goi%C3%A1s
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paran%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rond%C3%B4nia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Catarina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal
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necessidade de reequipar e modernizar parte do parque têxtil brasileiro, notadamente o 

Nordestino, e como observamos no relatório de gestão de 2008, diversas empresas e grupos 

econômicos nacionais e estrangeiros recorrem a este expediente. Em segundo lugar, nos 

planos desenvolvimentistas da SUDENE, estava a necessidade de sustentar os números da 

produção, a custos mais competitivos que adviriam dos efeitos do processo modernizante. 

Conforme Clementino (1995), no período entre 1960 e 1975, o Rio Grande do Norte se 

encontrava na segunda colocação, com 14% da estrutura produtiva regional sendo superada 

apenas por Pernambuco, com 46%, uma disparidade interestadual que seria, ao que parece,  

resolvida com o sistema de incentivo.  

Mesmo antes dos intensos incentivos empresariais para o Rio Grande do Norte atingir 

suas empresas, muitas delas, de setores tradicionais, já sinalizava para a criação de um Parque 

Têxtil Integrado, que dentre muitos objetivos destacavam-se pela necessidade de substituir as  

importações de matéria-prima de outras regiões do país e das exportações de produtos in 

natura do exterior; a expansão industrial por meio da implantação de outras e novas atividades 

industriais no estado, de modo a reter no próprio território as inversões de capital e demais 

benefícios daí decorrentes; a necessidade da especialização setorial da economia secundária, 

com seu consequente fortalecimento através de uma estratégia de integração. 

Estas necessidades revelam que o programa de incentivo ensejava mecanismo de 

atração e intensificação de investimentos financeiros, especialmente com a concessão, a 

grandes grupos empresariais que, dada a conjuntura econômica (crise dos anos 1962-67), 

viram neles o meio de materializar e maximizar a acumulação de capital, como indica Araújo 

(2009), quando se refere aos efeitos da SUDENE no Sudeste brasileiro, fator fundamental e 

que, assim, como no Sul do país, também se revelou no Nordeste brasileiro e no Rio Grande 

do Norte. O autor destaca:  

 

Em que pese à importância da ação da SUDENE no desenvolvimento da região, 

aquela foi “insuficiente” para implantar na mesma (em suas elites) uma concepção 

schumpeteriana de empresário. Ademais, deixa-se registrado que este fato não 

possui nenhuma relação com o mito do imperialismo paulista nem com a mais 

remota incapacidade da SUDENE. Tratava-se, tão somente, dos resultados de um 

pacto para a acumulação de diferentes elites – a nordestina e a do pólo – na região, 

que contou com a importante participação do Estado nacional na administração 

política dos diferentes interesses. Apesar dessas importantes questões, a SUDENE – 

principalmente, a gestão anterior ao golpe de 1964 – continuou implantando as 

possibilidades de ampliação da indústria e da agropecuária nordestina e, a partir 

desse passo, tentou amenizar o acentuado hiato de desenvolvimento existente entre a 

região e o pólo nacional. De outro lado, o grande capital, ávido por se reproduzir em 

qualquer território nacional a baixos custos, foi encontrando maiores possibilidades 

de reprodução à medida que, com o golpe militar, criaram-se novos espaços para o 
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investimento, inclusive em outros territórios – como, por exemplo, na região Norte – 

e em outros setores da economia (...) (ARAÚJO, 2009, p.63). 

 

Para o referido auto, as ações da SUDENE não permitiram o desenvolvimento das 

condições capitalistas, sobretudo as que pudessem atribuir certa autonomia às ações 

empresariais ao ponto de suas inversões de capital dirigirem-se para setores estratégicos do 

território e, assim, ensaiar o desenvolvimento econômico. Apenas depois dos anos de 1970 é 

que, segundo o mesmo autor, a incipiente capacidade das forças produtivas irá contrapor-se às 

ações empresariais localizadas nos demais estados brasileiros. A integração econômica dar-se-

ia pela produção de bens tradicionais, sobretudo os derivados da indústria de transformação. 

Esta tentativa de guinada nos anos de 1970 surgiria, como ressalta Araújo (2009), da 

ampliação dos instrumentos de incentivos fiscais e financeiros, levando à “(...) mola 

propulsora do desenvolvimento capitalista, sem a qual não há acumulação: o dinheiro, na 

forma de financiamento” (ARAÚJO, p.82). Todavia, a trajetória das empresas beneficiadas 

pelo estado, como foi a Guararapes Confecções e a Guararapes Têxtil além de outras 

empresas, tanto na melhoria de suas condições produtivas quanto aquelas que se avultarão na 

referida década, revelaram ser cada vez mais decisivas no processo de permanência e 

modernização dessas empresas em solo nordestino e potiguar. Nesse sentido, permanecer ou 

dirigir-se para áreas de extrema necessidade produtiva, de grande pobreza e de forte 

intervenção estatal, tornou-se um fator estratégico para muitos grupos econômicos nacionais e 

estrangeiros. Além disso, muitas dessas grandes empresas passaram a compor boa parte de 

seus “ativos financeiros” de benefícios barganhados de instituições complementares como 

BNDES, BNB, bancos internacionais e estados.  

 

Tal política foi possível através do uso de subsídio praticado pela União, por 

intermédio da SUDENE. Ou seja, a SUDENE administrou os fundos que serviram 

como atrativos ao capital privado em direção ao Nordeste. Assim, a instituição 

ampliou as possibilidades de uma taxa média de lucro mais ou menos próxima da 

obtida no pólo do sistema capitalista nacional (ARAÚJO, 2009, p.84). 

 

Ainda segundo Araújo (2009), o quase irrecusável sistema de benefícios concedidos às 

empresas era complementado com 50% realizado pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A 

(BNB), do investimento total dos projetos empresariais. Muitas empresas, como a Guararapes 

Confecções e a nascente Guararapes Têxtil nos anos de 1970, emergiram como estruturas 

mercantis combinadas em função desse poderoso atrativo. Com isso, revelava-se aquilo que 

parece persistir ao verificar o amparo na forma dos incentivos resumidamente apresentados 
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antecipadamente pelo relatório de gestão de 2008 da SUDENE, e explicitado com clareza por 

Araújo (2009). Na visão deste autor:  

 
Tratava-se, em primeira mão, de subsidiar o capital privado nacional através do 

artigo 34 da Lei Nº. 3.995, de 14 de dezembro de 1961. Os recursos derivados desta 

fonte deveriam ser aplicados em projetos de criação de novas indústrias ou 

empreendimentos agroindustriais, ou mesmo para ampliação e/ou reformulação de 

plantas produtivas já existentes (ARAÚJO, p. 84). 

 

Na década de 1960, as empresas que ingressaram no sistema de benefícios fiscais e 

financeiros eram instituições favorecidas pelo Fundo de Investimentos para o 

Desenvolvimento Econômico e Social do Nordeste (FIDENE), bem como revela o Plano 

Diretor de Desenvolvimento do Nordeste, sob a submissão prévia à SUDENE. Assim como 

revela o Art. 13 do referido Plano, as empresas beneficiadas pertenciam aos setores industriais 

e agrícolas, e possuíam entre suas ações a instalação de novas unidades empresariais, 

modernização da estrutura produtiva
74

, ampliação ou diversificação de suas atividades 

empresariais, especificamente nas áreas de atuação da SUDENE, segundo ainda o artigo, até o 

ano de 1982
75

. Aqui se evidencia o primeiro fator que permitiu a família Rocha iniciar e 

diversificar, mais intensivamente, suas atividades empresariais no complexo têxtil e de 

confecções e, assim, constituir um grupo econômico nos anos de 1970 a partir do Rio Grande 

do Norte e da orientação oferecida pelas políticas públicas de incentivo ao seu parque 

industrial. O estado brasileiro, com sua política pública de incentivo, fornece esta “senha”, 

como destaca Araújo (2009), para o acesso aos recursos públicos direta ou indiretamente 

beneficiários à formação de elites empresariais e de acumulação da capital. Esta senha era a 

redução tributária sobre o imposto de renda, além de adicionais não restituíveis pelo 

significativo período inicial de uma década, a contar do exercício financeiro seguinte ao ano 

em que a empresa inicia sua operação, ou a partir do ano em que o projeto empresarial de 

modernização, ampliação ou diversificação passar a operar.  

                                                           

74
  Segundo o parágrafo 1º da referida lei, os projetos empresariais destinados à modernização só poderiam obter 

o benefício da isenção tributária, não retroativos, quando os projetos atingissem mais de 50% da capacidade 

atual instalada. Para muitas empresas isso representou uma reestruturação total de sua capacidade competitiva, 

sobretudo àquelas de uso intensivo de capital. 
75

 O que surpreende nestes aspectos dos benefícios fiscais, e o que parece ter se tornado determinante para o 

suposto “bom” desempenho da indústria brasileira, é o fato desses benefícios se prologarem por toda a década de 

1970 e 1980, conforme: Vide lei nº 5.508, de 1968, Decreto-Lei nº 1.624, de 1978, Decreto-lei nº 1.898, de 1981, 

Decreto-lei nº 2.134, de 1984, Lei nº 7.450, de 1985, Decreto-lei nº 2.454, de 1988, Lei nº 8.874, de 1994, Lei nº 

9.532, de 1997, (Vide Medida Provisória nº 2.199-14, de 2001). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5508.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1624.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del1898.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1965-1988/Del2134.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7450.htm#art58
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2454.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1989_1994/L8874.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9532.htm#art3%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9532.htm#art3%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2199-14.htm#art2
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Os benefícios fiscais concedidos se estenderiam até a década de 1980
76

 para as 

empresas dos segmentos industriais e agrícolas, beneficiadas com a redução de 50% 

(cinquenta por cento) do imposto de renda e adicionais não restituíveis. Cabia às empresas 

apresentar demonstrativo contábil explicitando os elementos que compunham suas operações 

contábeis e os resultados dos exercícios.  

Para estas empresas, o prazo de dez anos de benefício com a isenção de 50% do 

imposto de renda poderia ser ampliado para até mais 15 anos, mediante análise do órgão 

acerca da rentabilidade e se a localização da empresas correspondia à áreas de prioridade da 

SUDENE
77

. O Grupo Guararapes esteve inserido dentro das empresas de produção 

manufatureira e classificado no grupo da indústria têxtil e da fabricação de calçados, artigos 

de vestuário e artefatos diversos de tecido, o que revela os sentidos que impulsionaram as 

iniciativas empresariais da família Rocha e a escolha de fundarem seus empreendimentos em 

estados como o Nordeste, como fora as unidades empresariais de Fortaleza – CE, e as 

localizadas em Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte. As ações empreendidas por esta 

elite empresarial são orientadas por este movimento das políticas públicas de modernização 

da estrutura industrial do estado, e que se traduziram em interesses específicos e fortemente 

articulados entre a família, seus integrantes e estratégias empresariais. Isso será decisivo para 

a constituição, a elaboração de estratégias integradas entre os canais de distribuição e 

suprimento após os anos de 1990, além de outros acessos aos recursos públicos destinados à 

expansão comercial.   

Não apenas as empresas da família Rocha foram privilegiadas, mas outros grupos 

locais já de destaque, como o tradicional grupo econômico T. Barreto Indústria e Comércio 

S/A, que teve seu projeto aprovado e concedido pelo SUDENE um total de 86,21% dos 

recursos previstos, além de outras empresas privilegiadas como a SINTEX S/A, com a 

significativa importância de 71,74% do total do orçamento
78

.  

                                                           

76
 Na década de 1980, a data em particular dessa extensão dos benefícios chegou até 31 de dezembro de 1982, e 

regulamentado pelo art. 1°, do Decreto-lei n°1.624, de 3 de maio de 1978, presente no DIÁRIO OFICIAL DA 

UNIÃO de 04.05.78. 
77

 De acordo com o decreto lei de 1968, não se conhecia, enquanto iniciativas empresariais novas, as empresas 

que, porventura, tivessem alterado a razão ou denominação social, ou incorrido em fusões empresariais, 

incorporações ou transferência a novas empresas dos ativos de empresas existentes.  
78

 Não encontramos registros que apontem o total das empresas beneficiadas e seus respectivos percentuais, 

como destacou Araújo (2009): “Desses projetos, o menor percentual de liberação foi para a empresa Confecções 

SUCAR S/A, com apenas 1,52% do valor previsto. Registre-se, ainda, que, até o último balanço do ano de 1973, 

quanto ao total de recursos do sistema 34/18 (Cr$ 325.883.226,00, ou aproximadamente US$ 53.309.868,48) 

previsto para implantação de projetos industriais no Rio Grande do Norte, apenas Cr$ 80.326.521,00, ou seja, 

aproximadamente US$ 13.140.278,26, foram efetivamente liberados, perfazendo menos de 1/3 do valor (em 

moeda nacional) previsto” (ARAÚJO, 2009). 
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Araújo (2009), ao se referir sobre o papel da SUDENE na construção da industrial do 

Rio Grande do Norte, aponta que existiam 34 projetos industriais para o estado. Vinte desses 

projetos estavam localizados em Natal, cinco no município de Parnamirim, três em Macau, 

dois em Mossoró, um em São Gonçalo do Amarante, um em Lages, um em Baia Formosa e 

um em Ceará Mirim. Na década de 1970, sob os incentivos da SUDENE, aplicava-se aquilo 

que poderia ser considerado a extensão dos atrativos fiscais e financeiros para o Nordeste 

brasileiro, e que para o RN emergia, como já assinalado, com a instalação do pólo industrial 

têxtil. O objetivo aqui era recuperar a indústria têxtil estadual e integrar mais fortemente ao 

setor de matéria-prima, uma vez já existindo em território potiguar unidades produtivas têxteis 

e de vestuário. Assim, estavam dadas as condições econômicas para a constituição das 

empresas de confecções e têxtil da família Rocha. 

 

 

1.8 EXPANSÃO E CONCENTRAÇÃO VAREJISTA: AS LOJAS RIACHUELO S.A; A 

FRANCHISING SUPER “G” E WOLENS S.A 

 

 

As mudanças na estrutura industrial nacional e nordestina, nos anos de 1970, não 

deixaram de ser compreendidas sem atentar-se para as mudanças na estrutura de distribuição 

comercial
79

, especialmente àquelas realizadas por grupos econômicos. Essas mudanças 

estiveram associadas ao contexto de crescimento do desemprego e da população nos setores 

secundários, e outras mudanças nas estruturas terciárias. A atividade comercial no período 

revelava menos uma estrutura terciária partida, mas heterogênea e de concentração comercial 

acentuada nos principais centros urbanos do país. Em São Paulo, se comparada à dinâmica 

industrial e inflacionária, o terciário sofre oscilações negativas de 33,1% para 23,4%, mas 

num cenário de relativa dispersão das atividades comerciais nas regiões Norte e Nordeste do 

Brasil com diferentes índices. Além disso, a atividade comercial sinalizava uma maior 

proximidade mercantil, entre as unidades atacadistas e comerciais, e outras mais imbricadas 

entre as de distribuição com as de comercialização e financeira. Muitas empresas, como o 

                                                           

79
 As nossas considerações voltam-se para a atividade de distribuição varejista, mesmo cientes das significativas 

mudanças ensejas no período na estrutura atacadista. Para esta breve explicação, tomamos como referência 

ZIMMERMANN, Gustavo et al. Diagnóstico do segmento do comércio. In Diagnóstico setoriais da economia 

paulista: setores de indústria e de serviços. Coleção São Paulo no limiar do Século XXI. Governo do Estado de 

São Paulo. Secretaria de Planejamento e Gestão (Fundação Seade) 
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grupo econômico Guararapes Confecções S.A, irão elaborar estratégias de expansão 

comercial varejista orientadas, além dos efeitos causados pelas políticas de incentivo, pela 

criação de novas empresas que permitirão um novo sentido à integração econômica. 

Estas novas relações de proximidade intensificam o quantitativo e a forma assumida 

pelas redes varejistas no Brasil; mais integradas e inovadoras. O número de novos 

estabelecimentos comerciais e a integração e espacialização em redes de varejo mostravam-se 

uma estratégia eficaz para a concentração comercial; de maior velocidade entre os circuitos de 

produção e distribuição, e deste com a financeirização pela qual passa a mercadoria. Após 

este período, essas estratégias comerciais acrescem no planejamento estratégico de grandes 

empresas, e atingem os principais centros urbanos do país, movidas pela maior concentração 

de poder real de compra; proximidade dos centros de distribuição e possibilidade de 

diversificar produtos e clientes. Isto permitiu que as grandes empresas de segmentos 

estratégicos do varejo, como os supermercados, as lojas de confecções e bebidas investissem 

em unidades comerciais varejistas articuladas em áreas urbanas mais adensadas e de forte 

poder de compra, notadamente as mais dinâmicas do sul e sudeste brasileiro, diferentemente 

das áreas rurais, como aponta Zimmermann (1992), onde do total dos estabelecimentos rurais, 

98% dedicavam-se ao varejo e realizava apenas 1,3% do total das comercializações do país. 

Isto revelava a fragilidade da atividade varejista, de sua diferença regional e impacto 

socioespacial, e de suas insuficientes relações com o circuito comercial urbano, diferente do 

comércio atacadista.  

Na mesma década, sob os efeitos da descentralização das atividades econômicas, a 

demanda descentralizada faz-se sentir nas redes de varejo, ou no conjunto dos pontos 

comerciais de venda, fazendo-as expandirem-se mais velozmente do que as empresas de 

atacado. A expansão das redes de varejo revelava-se capaz de suprir as novas fronteiras da 

acumulação, especialmente desta tendência em nada inédita no mundo, mas intensificada no 

Brasil por conectar em menor tempo os circuitos distributivos, produtivos e financeiros das 

mercadorias. A maioria das unidades varejistas comercializava bens de consumo não-

duráveis, especialmente as redes de supermercados e hipermercados em expansão no período, 

além do comércio de vestuário e calçados. Segundo Zimmermann (1992), os bens de consumo 

duráveis representavam 6,2% e as empresas dedicadas aos demais bens ocupavam 3,2% do 

total do comércio. Os gráficos a seguir expressam como se encontrava a distribuição 

comercial varejista nos de 1970. 
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Os incentivos ao processo de urbanização e de concentração do nível de renda 

contribuíram para a abertura de aproximadamente 300 mil novas unidades comerciais 

varejistas (ZIMMERMANN, 1992). Isso representava um incremento de 50% sobre as redes 

comerciais pré-existentes no início da década de 1970. Os demais 50% estavam no comércio 

já existente em ramos como os de alimentação, bebidas, fumo, confecções e tecidos; produtos 

de relativo consumo diário da população urbana. Em outras unidades comerciais 

especializadas na comercialização de bens de consumo não duráveis, o número chega a 90 mil 

unidades, 37% sobre o existente no início da década de 1970, e 45% para os vendedores de 

bens duráveis.  

Gráfico 03 

 
 
Fonte: Elaboração própria, com base em IBGE, Censos Econômicos, 1970 e 1980 
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Mas não somente a organização em rede varejista marca a década de 1970 e as 

subsequentes. Na mesma década, a queda da participação dos estabelecimentos comerciais 

especializados no comércio de gêneros alimentícios sofre também uma inflexão. Aqui 

estavam no rol da crise as unidades comerciais tradicionais, como as padarias, açougues, 

casas comerciais de secos e molhados e os grandes mercados públicos de bairro. 

Um dos fatores fundamentais, além da conformação em redes varejista para as 

mudanças no comércio dos anos de 1970, encontrava-se na introdução de estratégias de venda 

direta ao consumidor, especificamente a introdução do autosserviço, ainda vista no Brasil 

como uma inovação sem precedentes nesses segmentos comerciais de bens não duráveis e 

serviços. A aparição tardia dessa estratégia no Brasil impôs o aumento dos estabelecimentos, 

das suas áreas de vendas, e posteriormente das áreas de vendas dos Shoppings Center, de suas 

ABLs (Área Bruta Locável). As redes comerciais de varejo passavam a ser redes de grande 

porte, mais carentes de espaço para suas mercadorias e clientes; ávidos por estacionamentos. 

Esse crescimento físico foi sentido negativamente nas atividades comerciais não 

especializadas, especialmente as que não foram incorporadas a esse processo; onde a 

concorrência como principal fator causou o fechamento de muitas unidades tradicionais, dada 

a concentração varejistas
80

. As redes de supermercados e de confecções tornavam-se não 

apenas unidades comerciais modernas, integradas e mais velozes; mas verdadeiros “gigantes” 

                                                           

80
 Segundo Zimmermann (1992), as tradicionais unidades comerciais reduziram-se em cerca de 1.100 unidades, 

correspondendo a 6.3% do segmento, entre os anos de 1970 e 1980. 

Gráfico 04 

 
Fonte: Elaboração própria, como base em FIBGE, Censos Econômicos, 1970 e 1980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, como base em FIBGE, Censos Econômicos, 1970 e 1980 
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imobiliários a disputar por espaços mais estratégicos e a redefini-los. Os modernos 

supermercados e hipermercados são, portanto, os exemplos mais próximos desses efeitos.  

Aqui cabem algumas considerações de relação direta com o nosso objeto de estudo. O 

comércio varejista, como percebemos, possui íntima ligação com as estruturas produtivas. A 

sua função distribuidora, sobretudo pelo elo entre circuito comercial e o circuito produtivo, 

fez sentir com a conformação em rede das unidades comerciais. Isto permite entender assim, 

os destinos negativos e graduais que passara a ter as atividades comerciais atacadistas. A 

relação de maior proximidade entre os circuitos varejista e produtivo passou a comprometer o 

“grande atacado”, sobretudo quando o circuito comercial varejista passa gradativamente a 

acentuar sua função de departamento distributivo da grande indústria, ou mesmo diretamente 

integrada a esta e demais de suas faces. Esta relação expressa o processo de oligopolização 

que se expande no Brasil mais intensamente com os anos de 1970. Nesse sentido, tornou-se 

cada vez mais questionável entender o circuito comercial representando-o por uma cadeia 

equivalente à equação “fabricante-atacadista-varejista-consumidor”, para as nossas 

considerações, e pela dinâmica assumida pelo comércio varejista após a referida década. As 

suspeitas dessa equação de ainda explicar o trajeto e o lugar do comércio varejista refere-se ao 

fato dele ter assumido relações mais diretas com o circuito produtivo (fabricante), tornando-se 

mais representativo por uma equação combinada caracteriza por “fabricante-varejista-

consumidor final”. Como se perceberá, a trajetória de grandes grupos de varejo que se 

constituíra a partir de 1970, e fortemente integrados posteriormente, tornou-se o grupo 

econômico Guararapes Confecções S.A, envolveram-se nestas formas de comercialização, 

orientadas por uma mudança conjuntural das estruturas mais gerais de distribuição e 

suprimento, e não restritas a inovações tecnológicas. 

Como ainda destaca Zimmermann (1992) ao se referir a meados dos anos de 1980, faz 

referência ao Censo Comercial, onde já aponta que 60% das atividades comerciais entre 

empresas fabricantes e empresas comerciantes eram estabelecidas diretamente, representativas 

da segunda equação, onde produtores diretamente fornecem às redes de varejo, sem a 

presença do atacado. Nas vendas atacadistas, ainda 56% se dirigiam aos revendedores. Neste 

mesmo ano, 47% desses comerciantes varejistas adquiriram produtos diretamente dos seus 

fornecedores produtores, sobretudo bens semiduráveis como veículos, e outros como 

confecções, produtos têxteis e alimentos.  Estas “novas” relações comerciais revelam algumas 

das particularidades dos anos 1970, mas especificamente uma tendência conjuntural, de 

inúmeras empresas, de segmentos de intensivo capital com as capilaridades do comércio 
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varejista, e replicadas nas estruturas de distribuição e produção de grupos econômicos do 

Nordeste brasileiro, como o Guararapes Confecções S.A.  

Por outro lado, estas relações comerciais não são verdadeiros achados de marketing ou 

somente tributários da inovação tecnológica, muitas vezes anunciados sob um novo slogan da 

“nova conformação da cadeia têxtil do Nordeste”, como se vê na citação abaixo. Diminuição 

de custo de transação, seja na comercialização e produção, é algo já conhecido. Esta antiga 

conformação obedece natureza da reprodução ampliada do capital a nível da grande empresa, 

sob a forma da integração e de seus efeitos, dentre eles, a diminuição do tempo de rotação da 

forma mercadoria-mercadoria e sua transição para a forma mais complexa mercadoria-

dinheiro.  

 

Falando do setor têxtil, onde a minha ignorância é mais especializada, vinte anos 

atrás, o cérebro de uma cadeia têxtil estava invariavelmente no QG (quartel general) 

da corporação industrial. (...) Nos anos 80 até agora, e não por coincidência, depois 

da integração eletrônica do canal de suprimento, este segmento foi migrando 

gradualmente e hoje na maioria das vezes as rédeas dos canais de suprimento estão 

na corporação varejista. Inclusive as marcas, acompanharam a migração do 

comando do processo. Nós saímos realmente de um canal de suprimentos geridos 

pelo cronômetro de fábrica para um canal de suprimento muito mais ágil, muito 

mais próximo da vontade do consumidor, graças a estes verdadeiros “narizes 

eletrônicos”
81

 farejando os quatro cantos do mercado, traduzindo e irrigado toda a 

cadeia de suprimento como informações abundantes das cercas das mais sutis 

mudanças de comportamento do consumidor. Isto realmente fez como que o papel 

do varejo hoje seja totalmente diferente do papel do varejo vinte anos atrás, onde era 

um mero coadjuvante. Foi justamente ao longo desta travessia que a Guararapes 

apostou no varejo. Hoje, a operação de varejo está totalmente integrada com seu 

canal de suprimento. Mas, nem sempre foi assim. Por muito tempo fomos apenas 

uma empresa verticalizada, fizemos inclusive nos anos 80 uma experiência bastante 

traumática em termos de verticalização porque não existia tecnologia para essa 

integração que hoje existe e que estão hoje a serviço dos canais de suprimentos 

(FLÁVIO GURGEL ROCHA. FIERN. Seminário Motores do RN, 2009). 

 

 Para o caso Guararapes S.A, a aquisição das empresas Riachuelo S.A, Wolens S.A e a 

franchising Super G, representou uma estratégia que, combinada aos efeitos gerados pelas 

políticas de incentivo, possibilitou o ingresso do grupo nesse movimento das conformações 

varejistas que, como vimos, presente mais fortemente nos grandes centros urbanos como São 

                                                           

81
 O presidente das Lojas Riachuelo se refere aos leitores de códigos de barras com a terminologia “narizes 

eletrônicos”. Na palestra hora transcrita, ele foi enfático ao afirma que o sucesso da integração dos circuitos 

produtivos e distributivos foi um processo restrito às inovações tecnológicas, e da não coincidência desta 

inovação com a suposta vocação do nordeste brasileiro, em particular do Rio Grande do Norte para a produção 

têxtil. Não atribui conjunturas econômicas nem as medidas políticas de efeito econômico qualquer determinismo 

aos negócios da família. É enfática e por vezes repetitiva a noção, resolvida os seus equívocos na economia 

política, do questionável papel que as inovações tecnológicas possibilitam às grandes empresas, como revela ser 

o grupo econômico Guararapes S.A. 
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Paulo. Isto revela o início de uma estrutura nova de gestão, que como sinaliza o presidente das 

Lojas Riachuelo S.A, apenas tardiamente é reconhecida pela empresa.  

Os novos canais de distribuição mais diversificados e ágeis não foram encontrados 

fora das estruturas do grupo, mas sob os efeitos de uma estrutura produtiva já operada e, como 

já apresentado, possível apenas sob as condições econômicas e políticas já referidas. Como a 

grande empresa da família Rocha se estrutura com base nas condições conjunturais já 

apresentadas até aqui, o cenário inovador promovido pelo meio técnico e informacional 

desenvolvidos na gestão da empresa apenas expressa uma tendência, em certa medida, já 

requerida pela estrutura concentradora e centralizadora de capital e encontrada na trajetória do 

sistema dominante de empresas do mundo. Nos anos de 1970, o que percebemos é exatamente 

o crescimento dessa concentração sob a forma comercial varejista, estimulada pelos contratos 

diretos entre estes circuitos comerciais e seus meios técnicos, com a produção e a distribuição. 

As modificações nos canais de distribuição também reproduzidos por grupos econômicos 

oriundos do Nordeste, refletiram a evolução do aparelho produtivo e do movimento interno 

das empresas varejistas em geral. Isto é intensificado na medida em que a indústria e o varejo 

de oligopolização, e circuitos intermediários tornam-se secundários frente às demandas do 

circuito comercial.  

O quadro abaixo expõe uma periodização e algumas outras mudanças e características, 

muitas delas complementares ao entendimento do processo de oligopolização e concentração 

comercial varejista ocorrido no Brasil. 

 
 
 

Quadro 02 

 

Características do comércio 

 

PERÍODO CARACTERÍSTICAS DO COMÉRCIO OU PRINCIPAIS MUDANÇAS 

 

1900-1945 

 Surgimento das primeiras lojas de grande porte; 

 Início da concentração comercial em grandes centros urbanos, especificamente São Paulo; 

 A concentração e expansão se dão pelas filiais de empresas internacionais, sobretudo 

exportadoras e importações;  

 Organização da gestão fundada em departamentos, de pouco apelo “à massa de consumidores”; 

 Sistema de crédito ao consumidor restrito na época, e predomínio do pagamento “à vista”. 

 Cresce o número e a regularizações dos pequenos comerciantes tradicionais, sob a forma de 

bodegas e feiras livres; 

 Surgem também as lojas populares e a introdução do autosserviço;  

 Crescimento do processo de industrialização e a substituição de produtos importados que 

estimulassem o desenvolvimento do comércio. 

 

1945-1955 

 Expansão do comércio concentrado principalmente em São Paulo. Ocorre uma significativa 

departamentalização das lojas e um alargamento do mercado consumidor; 

 Crescimento populacional e expansão do crédito; 
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 Crescimento das lojas e ampliação da concorrência e a propaganda de preços;  

 A industrialização torna-se um fator decisivo para o crescimento e expansão das unidades 

comerciais varejistas e atacadistas.  

 

1955-1965 

 Surgimento dos sub-centros comerciais nas grandes cidades; 

 Expansão das filiais comerciais das grandes lojas; 

 Primeira fase de expansão dos supermercados instalados nos grandes centros urbanos; 

 Expansão das atividades produtivas têxteis e de confecções no nordeste brasileiro. 

1965-1970  Surge o primeiro Shopping Center brasileiro; o Iguatemi, em 1966; 

 Crescimento das pequenas redes comerciais varejistas nos grandes centros urbanos. 

 

1970-1975 

 Momento de consolidação do processo de descentralização comercial iniciado entre 1955-

1965; 

 A deterioração do comércio em alguns grandes centros urbano (São Paulo) e a expansão do 

número de lojas de departamento de eletrodomésticos nos bairros;  

 Expande-se o número de supermercados. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Zimmermann (1992) 

 

De 1975 até os dias de hoje, o que observamos no comércio varejista é uma 

concentração do capital varejista com um grande número de falências ao nível das empresas 

de pequeno porte. Tal movimento deve-se a perda de poder aquisitivo por parte dos estratos 

médios da sociedade, bem como a situação de insolvência em que se encontra esse segmento. 

Podemos deduzir que nos últimos anos, sobretudo paras as grandes cidades brasileiras, tem-

se percebido a modernização da estrutura comercial varejista e da concentração a nível 

empresarial, financeiro e territorial. Os anos de 1970 fora decisivos para essa constituição 

que conformaria uma das faces do Grupo Econômico Guararapes S.A. A questão aqui é 

entender quais estratégias empresariais ocorrem e que permitem a inserção dessa empresa 

nesse cenário comercial varejista e industrial exposto.  

 Com um cenário econômico e político favorável, a família Rocha, em meados desta 

década, inaugura as fábricas de confecções no Ceará, Mossoró e Natal, e passa, a parti de 

então, a dar continuidade a sua expansão comercial varejistas. Esta é uma nova etapa, também 

decisiva, concomitante à diversificação das atividades produtivas, que genericamente 

obedeceram a três caminhos distintos e complementares; também fundamentais ao 

desempenho produtivo e reestruturação das atividades fabris e têxteis.  

A primeira estratégia surtiu os efeitos de expansão e intensificação da atividade 

comercial varejista, e caracterizadas pela simultaneidade de aquisições e constituições de 

empresas já incluídas nas pequenas redes ou cadeias varejistas e com certa projeção no 

segmento comercial varejista. Além das Lojas Seta para Homens, as aquisições dessas novas 

empresas e de seus pontos de venda se revelaram para o grupo econômico Guararapes 

Confecções S.A uma extensão de seus primeiros estabelecimentos comerciais, e como tal 

revelaram-se minimamente suficiente para conter as incertezas futuras da produção e 
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distribuição têxtil e de confecções do grupo, em particular por se tratarem de unidades 

comerciais centrais na cadeia de distribuição e de parte dos resultados produtivos. 

Nos anos 1970, as atividades empresariais dos irmãos sócios Nevaldo, Newton e 

Nelson Rocha ainda se encontravam, mesmo com unidades fabris em Natal, fortemente 

vinculadas às condições econômicas do estado de Pernambuco, a alguns de seus 

empresários
82

, mas também de outras empresas. 

Assim como outras empresas, a empresa Wolens S.A representou uma das primeiras 

aquisições desses empresários, e que permitiu ao grupo ingressar mais intensamente na rede 

comercial varejista nacional. A história da Wolens S.A possui elementos bastante comuns 

com muitas outras iniciativas empresariais oriundas de migrantes, e que no Brasil iniciaram 

ou ampliaram seus investimentos com o pós-guerra. Muitas de suas informações são escassas, 

especialmente por seus fundadores terem ingressado em outras atividades empresariais após a 

sua venda para a família Rocha. Após os anos de 1970
83

, a família passou a dedicar-se aos 

investimentos no setor imobiliário brasileiro, e muitas informações sobre a Wolens S.A 

passaram a fazer parte da história do grupo econômico Goldsztein
84

.  

A primeira unidade comercial da Wolens S.A foi inaugurada em 1957. Segundo as 

informações do grupo Goldsztein, esta empresa se localizava na Avenida Bins, no Centro de 

Porto Alegre. Consistia numa unidade de vendas diretas de tecidos e confecções, fundada no 

início dos anos 1950. Seus fundadores eram comerciantes de tecidos e de confecções, 

comprados na cidade e vendidos nos antigos moldes dos mascates.   

Com o casamento, Abram Goldsztein, fundador da empresa, inicia uma pequena 

confecção na Avenida Osvaldo Aranha, juntamente com sua esposa. Ainda nos anos de 1950, 

esta empresa familiar expande seus negócios ao inaugurar uma fábrica de porte médio, 

compartilhada com seu sobrinho, o Sr. Josef Kleiman. É uma década de súbita ampliação da 

fábrica e início da fase comercial com a abertura da empresa Wolens S.A.  

No final dos anos 60, a empresa Wolens S.A passa a ser dirigida pelo filho do 

fundador, o brasileiro Sérgio Goldsztein, que na condição de diretor da empresa a administra 

                                                           

82
 Ao que nos consta, as relações comerciais, políticas e de outra ordem no estado de Pernambuco foram 

marcantes para o desempenho empresarial. Iremos perceber que elas também serão decisivas quando do ingresso 

no legislativo brasileiro de membro da família que, apoiados pelo Partido Liberal, lançarão sua campanha a 

deputado federal pelo referido estado. 
83

 A família Goldsztein possui uma construtora e incorporadora de imóveis, e inicia estas atividades em Porto 

Alegre, em 1974. A empresa é uma extensão das atividades de seu fundador, o polonês Abram Goldsztein, que 

chega ao Brasil em 1937 (Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul, 30.09.2010).  
84

 As informações encontradas para esta empresa fora as que estão disponíveis e publicadas na web oficial da 

empresa: http://www.goldsztein.com.br 
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com a denominação Confecções Wolens S.A, de acordo com o Diário Oficial da União 

(DUO), de julho de 1969, no “Código da Propriedade Industrial”, em que se especifica a 

especialização da empresa
85

. Nesta mesma década, a empresa da família Goldsztein 

estabelece a Wolens S.A não apenas como uma empresa, mas como uma grife; a “Moda 

Wolens”, conforme o registro de Prorrogação de marcas, de 12 de maio de 1967, e publicado 

na página 3. Seção 3, do DOU de 18 de maio de 1967. 

Após esta organização familiar, no início dos anos de 1970, a Confecções Wolens S.A 

constituía uma das mais importantes redes comerciais varejistas do Sul do país, com unidades 

comerciais em Santa Catarina, Porto Alegre, além de três fábricas de confecções
86

. Segundo 

as informações oficiais do site da empresa, em 1972, os negócios no comércio varejista já se 

destacavam das demais redes de varejo de confecções por se constituir num magazine 

moderno, amplo, com 4.000 m
2
 e nove pavimentos. Ainda na mesma década, a família 

Goldsztein, mesmo com a expansão comercial dos negócios varejistas, decide vender a 

empresa
87

.  

No estado do Rio Grande do Sul, a família Rocha passa a ter o controle da empresa de 

Confecções Wolens S.A. A partir desta data, essa denominação vai expandir-se velozmente 

pelo país, como sinônimo de considerável qualidade no varejo e moda masculina. Sob o 

controle do grupo Guararapes Confecções S.A, e após incorporada as Lojas Riachuelo S.A, a 

Wolens S.A passa a fazer parte não apenas do grupo, mas das marcas próprias controladas.  

Nos anos 80, a estratégia de concentração varejista e ingresso em públicos com faixas de 

                                                           

85
 No referido DOU, assim se classificam os artigos comercializados pela empresa: na Classe 15: estão os 

artefatos de cerâmica, porcelana, louça vidrada e outros, a saber: bebedouros, bidês, lavatórios, pias, instalações 

sanitárias, recipientes, tanques filtros, vasilhames, globos, jardineiras, moringas, pedestais, redomas, serviços de 

chá, café, refrescos e de jantar, vasos, banheiras e louças de porcelana para uso caseiro. Classe 22: Artigos: Fios 

em geral para tecelagem e uso comum, linhas para bordar, costurar e tricotar. Nas classes 35, 36 e 37 encontram-

se os artigos de confecções e outros tais como solas, solados e saltos para calçados, palmilhas, viras para 

calçados, bolsas, caixas, recipientes e estojos de couro, capas para álbuns, malas, maletas e saco, pastas, porta-

notas, porta-níqueis e porto, chaves. Classe 36 Artigos: vestuário em geral, a saber: vestidos, blusas, blusões, 

calças; bermudas, shorts, siacks, camisas, calções, camisolas, casarios, echarpes, luvas, gorros, gravatas, japonas, 

lenços, lingerie, paletós, pijamas e outros. 
86

 Em 1971, logo após a nova diretoria ser instalada, ocorre a mudança do nome da empresa. De acordo com o 

DOU, página 4, Seção 3, de 21/06/1971, a empresa denominada Abram Goldsztein Cia Ltda. passa a denominar-

se “Confecções Wolens S.A”. 
87

 Segundo muitas informações coletadas, a família Goldsztein venda a empresa Wolens S.A para um então 

proprietário das redes de Lojas Riachuelo, em 1973. Nesta data, não se tem registro que esta empresa era de 

propriedade do Sr. Nevaldo Rocha, haja vista as informações oficiais divulgadas apresentarem a família Rocha 

sendo proprietária das Lojas Riachuelo apenas seis anos após a data da venda da Wolens. Para efeito de nossa 

análise, iremos considerar, enquanto coerente, as informações contidas no site do Grupo Guararapes S.A, haja 

vista estas datações imprecisas não comprometerem o sentido e os argumentos realizados acerca da constituição 

do grupo econômico nos anos de 1970. 
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renda distintas e populares, tornará a marca Wolens um elemento de distinção entre a moda de 

consumo popular e a moda de consumo de luxo.  

 Mas, a estratégia de aquisição e incorporação de empresas varejista não se limitou ao 

Sul do Brasil. No estado de Pernambuco, esse processo seria decisivo para os 

empreendimentos da família Rocha e sua expansão comercial varejista dos anos de 1970 em 

diante. Semelhantemente as empresas do Sul do Brasil, no estado de Pernambuco atuavam 

fortemente unidades comerciais varejista de um dos maiores grupos econômicos da época, 

originário do início das primeiras décadas do século XX, e de capital oriundo das pujanças 

açucareiras que animaram as elites empresariais recifenses. Em Recife, encontrava-se uma das 

várias empresas nascidas das investidas empresariais da família Mello, especificamente de seu 

fundador, Othon Lynch Bezerra de Mello. Na capital pernambucana estava uma das unidades 

dessas empresas, a "Companhia Têxtil Othon Bezerra de Mello”, fundada em 14 de janeiro de 

1941, com sede no Rio de Janeiro. Desde os anos 50, estas empresas passam a fazer parte do 

grupo econômico “Othon Empreendimentos e participações Ltda.”, de propriedade de família 

Mello, e dirigida, mais de perto, pelo herdeiro Sr. Othon Lynch Bezerra de Mello Júnior.  

A Othon Empreendimentos e Participações Ltda. consistia num grupo econômico 

diversificado. A família Mello possuía empresas na atividade têxtil, confecções, comercial 

varejista de vestuário, mercado turístico e imobiliário como a rede de Hotéis Othon, e uma 

financeira, a Companhia de Seguros Riachuelo
88

. Ainda pertencentes ao grupo, encontravam-

se as empresas Riachuelo Othon S.A Comércio Importação, e a Riachuelo Othon S.A, 

Promotora de Vendas, além da Companhia Distribuidora de Tecidos Riachuelo
89

; a maioria 

delas com acionistas majoritários, membros da própria família Mello. 

Já no final de 1970, Nevaldo Rocha e seus irmãos passaram a estreitar relações 

empresariais com este grupo empresarial, além dos do Sul do país. Torna-se o principal 

                                                           

88
 As informações mais remotas que foram obtidas dessa empresa do grupo “Othon‟ constam no Diário Oficial 

da União, do ANO XCV, N°141, Capital Federal, na quarta-feira, 20 de junho de 1956. Sua sede se localizava na 

Rua Teófilo Otoni, 15, 10° andar, na cidade do Rio de Janeiro. Neste documento publica a decisão da assembléia 

da companhia de repartir as ações. Faz também uma modificação nos Art. 4° do estatuto social, e do seu 

parágrafo único e do Art. 6°. Passariam a ter a seguinte redação: "Art. 4°: O Capital social é de dez milhões de 

cruzeiros (Cr$ 10.000.000,00) divididos em dez mil ações comuns, integralizadas, do valor nominal de mil. As 

ações serão agora nominativas, podendo se converter em ações ao portador e converterem-se, novamente, em 

ações nominativas, desde que assim se solicite a qualquer acionista e que a legislação que estiver em vigor o 

permita". Nesta reunião estavam presentes os sócios, a maioria da família Mello: Maria Amália Brito Bezerra de 

Mello, Luiz Brito Bezerra de Mello, Othon Lynch Bezerra de Mello Júnior, Arthur Brito Bezerra de Mello, 

Alberto Brito Bezerra de Mello, Paulo Brito Bezerra de Mello, Alvejo Brito Bezerra de Mello, Maria Amália 

Bezerra de Mello de Vasconcelos, Anna Bezerra de Mello Berardo Carneiro da Cunha e Esther Bezerra de Mello 

Souza Leão 
89

 Ver referência a esta empresa em DOU, de terça-feira, 22 de dezembro de 1964. 
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acionista das empresas Riachuelo Othon S.A, Comércio Importação e da Riachuelo Othon 

S.A, Promotora de Vendas, representando as Confecções Guararapes S.A,  

Em 05 de junho de 1979, na sede social da Riachuelo Othon S.A, Comércio 

Importação, é realizada uma Assembleia de acionista. Este encontro de negócios tornou-se 

decisivo para os empreendimentos futuros da família Rocha, especialmente para a 

continuidade da estratégia de expansão comercial varejista que, com Wolens S.A, se 

intensificaria com a aquisição das Lojas Riachuelo S.A. A reunião presidida por Othon Lynch 

Bezerra de Mello Jr., representado na reunião Othon Empreendimentos e Participações ltda, 

decide, consultando os principais acionistas da subsidiária Riachuelo Othon S.A, Comércio, 

Importações e a Riachuelo Othon S.A, Promotora de Vendas, elege o Sr. Nevaldo Rocha para 

Diretor presidente destas duas empresas. Para a função de Diretor financeiro foi eleito, neste 

dia, o Sr. Paulo Ferreira Machado e o Sr. José Fernandes Vidal, ambos potiguares, para o 

exercício de Diretor Comercial das referidas empresas. Esta eleição revelou a significativa 

relação entre as empresas da família Mello e as da família Rocha, e em cumprimento aos 

acordos já firmados anteriormente, a representante majoritária e acionária Confecções 

Guararapes S.A passava a assumir o controle dessas sociedades, conforme publicação.   

 

(...) mantidos os honorários fixados para os diretores que haviam renunciado. 

Esclareceu sr. Presidente que a eleição que acabava de se efetivar decorria de 

indicação feita pelo Sr. Nevaldo Rocha, representante de Confecções Guararapes 

S.A, que iria assumir o controle acionário da sociedade em cumprimento de pré-

contrato celebrado entre os anteriores acionistas da sociedade e aquela companhia. 

Decide, ainda a assembleia, também seguindo a orientação ditada pela referida 

Confecções Guararapes S.A, dispensar o funcionamento do conselho fiscal. Os 

diretores tomaram posse imediatamente, lavrando-se o competente termo no livro de 

atas das reuniões de diretoria, a seguir, o sr. Presidente deu por encerrada a sessão 

(...) (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 10 de julho de 1979).  

 

 

A partir de então, a família Rocha passaria a controlar parte das empresas de um dos 

maiores grupos econômicos do país e com empresas no Nordeste, em particular apropriar-se 

dos efeitos produzidos pelo nome comercial “Riachuelo”, assim como faz com a Wolens, e 

intensifica sua expansão comercial no Nordeste, partir dos anos 80, mais intensivamente em 

todo o Brasil.  

Mas, no dia 03 de agosto do mesmo ano, o presidente das Confecções Guararapes; 

Guararapes têxtil; Lojas Seta para Homens e mais recentemente das empresas Riachuelo 

Othon S.A, Comércio, Importação e da Riachuelo Othon S.A, Promotora de Vendas, ambas 

subsidiárias integrais das Confecções Guararapes S.A, realiza uma nova assembleia na cidade 

de São Paulo. Este encontro estabeleceu mudanças nos estatutos sociais, a transferência da 
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sede social das empresas e outros. As primeiras modificações de ordem estatutária 

estabeleciam a mudança no nome comercial das empresas. A partir de então, as empresas 

perderiam a denominação original de Riachuelo Othon S.A, Comércio, Importação e da 

Riachuelo Othon S.A, Promotora de Venda, e ambas passariam a denominar-se de “Lojas 

Riachuelo S.A”
90

; proposta que fora aprovada por unanimidade. A nova empresa tinha como 

especialização, assim como informa o art. 3 do seu estatuto social, “a comercialização de 

tecidos e seus artefatos de confecções em geral, de eletrodomésticos e eletrônicos, móveis, 

artigos de uso pessoal e qualquer outro correlato” (Diário do Estado de São Paulo, 22 de 

agosto de 1979). Haja vista estas simples modificações, que a primeira vista de poucas 

implicações no processo de expansão do Grupo Econômico Guararapes S.A, elas se revelaram 

decisivas para a ampliação dessa configuração varejista em faixas de rendas populares que, 

como afirmamos, caracteriza a expansão comercial varejista no país nos anos 70. O nome 

comercial “Lojas Riachuelo” irá se tornar, mais intensivamente, referência de estabelecimento 

comercial com forte apelo aos vestuários ou à moda popular, e a expressão como veremos nos 

anos de 1980, da introdução de varejo moderno.  

Assim, a estratégia de controlar mais unidades comerciais varejistas representou um 

dos processos decisivos de aquisição empresarial do grupo. Como veremos adiante, como 

meio de fortalecer as Lojas Riachuelo S.A, a família Rocha partirá para as estratégias de 

construção e aquisição das chamadas “marcas ou grifs” próprias; ingressará na denominada 

mídia de massa, com uma série de patrocínio a esportistas nacionais. Eram estratégias que 

foram sendo viabilizadas quando os empresários intensificaram mais fortemente suas 

especializações originais, o comércio varejista. O quadro abaixo expõe resumidamente o 

ritmo das constituições e aquisição realizadas pela família Rocha até os anos de 1970. 

 

 

 

 

                                                           

90
 Nos documentos que foram consultados, é possível inferir que as mudanças pleiteadas pela família Rocha 

quanto à mudança dessa denominação afetava formalmente os estatutos sociais, e não o chamado “nome 

comercial”, ou “fantasia” da empresa. O objetivo, como inferimos, era desvincular as antigas empresas ao nome 

da família Melo. A terminologia Lojas Riachuelo, que para muitos é uma referência histórica à batalha de 

“Riachuelo”, já era usual nos pontos de venda e fachadas desses estabelecimentos comerciais. Nevaldo Rocha, 

valendo-se desse significado e da credibilidade construída pela marca, mantém a mesma denominação e a 

introduz nos estatutos. O termo “Lojas Riachuelo” já é encontrado no DOU de dezembro de 1964, assim como 

também usada em outras empresas da família Melo, como na “Companhia Distribuidora de Tecidos Riachuelo”, 

também referenciado no mesmo documento.  
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Quadro 03 

 

Empresas da família Rocha 

 

DÉCADA EMPRESAS  

1940  Fundação da empresa A Capital, em Natal, Rio Grande do Norte.  

1950  Fundação das Lojas Setas para Homens; 

 Fundação das Confecções Guararapes, em Recife. 

1960  Constituição da rede de varejo Lojas Seta para Homens; 

 Ampliação das Confecções Guararapes, em Recife; 

 Constituição da Matriz das Confecções Guararapes, em Natal, Rio Grande do Norte. 

1970  Expansão da rede de varejo Lojas Seta para Homens; 

 Confecções Guararapes S.A em Natal;  

 Fundação das Confecções Guararapes S.A, em Mossoró; 

 Aquisição das Lojas Riachuelo S.A; 

 Aquisição das Confecções Wolens S.A; 

 Constituição da rede de Lojas Super G; 

 Constituição da Guararapes Têxtil S.A, em Natal, RN. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Não temos, para os anos de 1970, as representações contábeis que possibilitem 

visualizar qual a participação financeira das Lojas Riachuelo S.A no total dos ativos contábeis 

do Grupo Guararapes S.A. As informações que seguem expõem o tamanho dessa empresa em 

períodos recentes no total das atividades do grupo. Brevemente apresentaremos algumas de 

suas características quantitativas mais recentes, para em seguida explicarmos o significado 

que outras iniciativas varejistas constituídas pela família Rocha desempenharam, a partir de 

1970, no processo de expansão comercial do Grupo Guararapes S.A.   

Contrariando muitas das informações encontradas, inclusive no sítio oficial da 

empresa que induzem a certa confusão interpretativa, quando se associa a fundação do grupo 

Guararapes Confecções S.A a história particular das Lojas Riachuelo S.A, estas empresas nem 

sempre possuíram a mesma história, nem fora a mesma empresa. Como vimos, as Lojas 

Riachuelo S.A já existia em Natal desde 1951, de propriedade do grupo Othon Lynch 

Empreendimentos e Participações Ltda. Apenas em 1979 passa a ser controlada pela elite 

empresarial da família Rocha. Seu processo de expansão mais intensivo se inicia a partir desse 

momento, como parte complementar da estrutura de acumulação de capital ensejada por esses 

empresários sob a forma do grupo econômico. O que se constata é um processo veloz de 

construção de uma significativa corporação, de outra fase, concomitante à instituição das 

faces fabris de confecções e têxteis, e a incorporação das Lojas Riachuelo S.A como 

subsidiária e complemento ao circuito mais geral da mercadoria. A aquisição desta empresa 

mostrou-se, assim, fundamental, pela visibilidade e velocidade com que impôs a distribuição 

de mercadorias, consequentemente da estrutura produtiva de sua realização com mais 
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intensidade de capital e progresso técnico. Como se percebe após vinte anos, a partir da 

primeira empresa do Sr. Nevaldo Rocha, é que as Lojas Riachuelo S.A passarão a fazer parte 

dos negócios da família, e os possibilitará, assim, desenvolver estratégias de expansão 

nacional
91

.  

A partir de 1979, as atividades comerciais varejistas do grupo Guararapes Confecções 

S.A passaram a ser representada pelas Lojas Riachuelo. Brevemente segue algumas de suas 

características atuais frente ao contexto varejista nacional.  

As Lojas Riachuelo tornaram-se uma das principais redes varejista do segmento de 

vestuário do Brasil
92

. Em 2007, elas estavam entre as maiores empresas controladas do 

comércio varejista de vestuário do Brasil. Neste mesmo ano, entre os 300 maiores grupos 

econômicos que, segundo a Gazeta Mercantil, compunha a estrutura empresarial brasileira, as 

Lojas Riachuelo se encontravam entre as maiores do seu segmento. No final de 2010, a 

empresa finaliza o ano com 107 unidades distribuídas na maioria dos estados brasileiros, o 

que, segundo informações constantes no próprio sítio da empresa, totaliza uma área de 277, 7 

mil m² de áreas destinadas à comercialização dos artigos confeccionados pela Guararapes 

Confecções S.A e demais fornecedores.  

                                                           

91
 Após 1979, com a incorporação desta empresa aos negócios de confecções e têxteis da família Rocha, outras 

estratégias passam a ser geridas, desta vez nos meandros da composição familiar e voltadas para organizar a 

expansão comercial varejista. Para que se possa ter clareza do significado dessa conjugação de poder interno da 

família Rocha e conjuntura econômica, parece ser conveniente expor alguns dados recentes sobre a desenvoltura 

comercial auferida apenas pela rede de Lojas Riachuelo. 
92

 Para a exposição das informações desse tópico, recorremos às informações públicas nos mais variados 

veículos informacionais, desde os presentes no sítio oficial da empresa quanto os dispersos em jornais, revistas, 

entrevistas e demais informações. Assim, torna-se difícil afirmar que estas informações compreendem um todo 

consolidado, especialmente por termos dados apenas das décadas recentes, após a consolidação do grupo 

econômico, de períodos que vão da década de 90 até o ano de 2009. 
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CAPÍTULO V 

 

 

2 A GUARARAPES S.A E A CRISE CORPORATIVA: O ingresso no varejo moderno e o 

empresário político  

 

 

Em 1979, a Confecções Guararapes S.A já estava entre as maiores empresas do Rio 

Grande do Norte, no ranking das empresas locais medido pela contribuição do ICMS, seguida 

por suas concorrentes, a Confecções Soriedem S/A, Alpargatas Confecções do Nordeste S/A e 

T. Barreto Indústria e Comércio S/A (Revista RN Econômico, 1979)
93

. A empresa atingiu 18 

milhões de peças vendidas e um faturamento de Cr$ 2,7 bilhões
94

 anuais. Os resultados 

financeiros das Confecções Guararapes S.A indicavam a projeção adquirida por seus produtos 

(predominantemente calças e camisas masculinas) no cenário comercial nacional e 

internacional, como também a garantia de sua continuidade, nos anos 80. Esses resultados 

estavam associados aos efeitos positivos da estratégia de aquisição e, posteriormente, da 

integração econômica entre os canais de distribuição e suprimento. A relação ensejada entre as 

unidades fabris e comerciais sinalizava a existência de um grupo econômico complexo e 

eficiente, e conduzido pelos ritmos produtivos numa estrutura fabricante-atacadista-

comerciante-consumidor.   

Nesta parte do trabalho apresentaremos algumas das características que marcam o Grupo 

Econômico Guararapes S.A no contexto da crise econômica do país dos anos 80. Elas revelarão 

os traços do processo de redefinição de suas estratégias de produção e comercialização. Serão 

estratégias comerciais, redefinidas por novos arranjos ou formas de comercialização e expansão 

de suas unidades comerciais. Destacaremos, também, as estratégias de produção, redefinidas 

pela redistribuição territorial das unidades fabris do grupo como estratégia de suportar os efeitos 

negativos que atingiram a empresa neste período. Por fim, àquelas incertezas frente ao cenário 

produtivo e comercial do período impuseram ao grupo uma redefinição de sua estrutura de 

gestão e conduta interna. Um processo que revelou novas lideranças no âmbito da empresa e 

                                                           

93
 Segundo a Revista RN Econômico, em 1979, somente as fábricas do grupo Guararapes Confecções S.A de 

Natal e Mossoró pagaram de ICMS mais de Cr$ 62 milhões, superando em quase cem por cento a sua 

contribuição do ano anterior. As concorrentes juntas pagaram Cr$ 16.935.909. De imposto de renda, estas duas 

fábricas pagaram Cr$ 25 milhões, enquanto as suas contribuições para a previdência social foram superiores a 

Cr$ 30 milhões. 
94

 Na década de 50, a empresa fabricava 500 peças diárias. 



174 

 

adoção de outros recursos que pareceram úteis para o enfrentamento da crise e a posterior 

reestruturação do grupo nas décadas seguintes. 

 

 

2.1 UM BREVE CENÁRIO DA INDÚSTRIA E DO VAREJO NOS ANOS DE 1980 

 

 

A década de 80 não foi um período promissor para as 5.469
95

 empresas têxteis e de 

confecções como na década anterior. O baixo desempenho do período deveu-se ao crescente 

processo inflacionário e as obrigações do Estado brasileiro com pagamentos da dívida 

pública. Isto atingiu as empresas têxteis nacionais, que viam no Programa Setorial Integrado 

Têxtil - PSI-Têxtil do governo brasileiro, a possibilidade de prosseguirem com a, “(...) 

modernização e expansão dos setores principais da cadeia produtiva, assim considerado têxtil 

e o de confecção, buscando nivelamento tecnológico ao estágio alcançado pelos principais 

produtores mundial” (GARCIA, 1992, p.196).  

No Nordeste brasileiro, muitas empresas do segmento têxtil e de confecções 

encerraram suas atividades com a crise que atingiu o setor. Outras conseguiram transferir 

algumas das unidades fabris para centros econômicos mais dinâmicos e onde a acumulação de 

capital mostrava-se mais possível. A crise econômica que afetava o país gerou um gap 

tecnológico em relação ao mundo, e, principalmente, em relação aos países asiáticos, que se 

tornaram grandes produtores e exportadores, criando sérias dificuldades para esta indústria no 

Brasil no período seguinte, por ocasião da abertura comercial (KON; COAN, 2004). Na 

década seguinte, os efeitos da concorrência internacional e atrasos tecnológicos serão, em 

certa medida, equacionados, tanto sob os benefícios da abertura econômica e fortalecimento 

da balança comercial, quanto pela estabilidade econômica interna produzida pelo Plano Real. 

As novas estratégias de gestão empresarial foram adotadas por empresas do complexo têxtil e 

de varejo, tomando como referência, além dos incentivos governamentais, a concorrência 

nacional e estrangeira.  

Após os anos 80, algumas dessas empresas, aquelas que conseguiram resistir à crise, 

possuíam suas estruturas produtivas integradas verticalmente. Muitos conglomerados 

                                                           

95
 Segundo o Relatório Setorial da Indústria Têxtil Brasileira de 2010, a participação da cadeia têxtil brasileira na 

indústria de transformação correspondeu a 5,7% do faturamento. Em termos de pessoal ocupado, sua 

participação foi de 17,1% do total da indústria de transformação nacional. Entre 2005 e 2009, o número de 

empresas em atividade nos segmentos têxteis cresceu 16%, enquanto que nos segmentos de confecção o 

crescimento foi de 22%.   
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econômicos do segmento têxtil e de confecções possuem hoje sua forma de gestão da 

produção fundamentada na integração vertical, o que para muitos empresários do setor já se 

revelavam eficazes. Outros grandes grupos econômicos internacionais com filiais no Brasil já 

sinalizavam para estratégias de gestão mais flexíveis e ágeis frente à crise. No final dos anos 

80, muitas atividades econômicas do país, como as da indústria automobilística, iniciaram a 

reestruturação de parte de sua produção sob a forma de novos paradigmas produtivos 

influenciados por princípios do toyotismo, como o just in time. A adoção dessas novas 

estratégias de gestão e produção tornava-se fundamental para os grupos econômicos e, dentre 

eles, a Guararapes Confecções S.A que já sinalizava sua reestruturação estabelecendo novas 

relações entre os canais de suprimento, as unidades fabris e os canais de distribuição, as 

unidades comerciais, invertendo-se à estratégia empresarial e fazendo realçar no processo de 

reestruturação o papel dos canais de distribuição e incorporando a produção à racionalização 

da gestão integrada da empresa. 

Também sintomático na década de 80 foi o declínio da produção e da receita líquida 

de um conjunto das empresas do segmento têxtil, respectivamente de 12,4% para a produção e 

de menos 28,9% para a receita líquida. Isto revelava o difícil cenário em que se inseriam as 

empresas nacionais frente à crise. A expansão dos produtos asiáticos, seus efeitos na produção 

e receita, levou o empresariado a modernizar a cadeia produtiva, com introdução tecnológica 

que permitia rapidez e segurança nos processos. A conjuntura impactava os ganhos reais do 

empresariado, e a modernização não restritiva do pouco competitivo Parque Têxtil Nacional, 

revelava que as estruturas técnicas, herdadas dos anos 70, não permitiam às empresas maior 

competitividade a nível internacional e nacional. A crise dos anos 80 revelava, portanto, o 

fraco potencial tecnológico; a baixa competitividade e qualidade produtiva das empresas, 

além do questionamento do modelo de integração. 

A atividade comercial varejista, por sua vez, também passava por mudanças. Nos 

principais centros metropolitanos e em algumas cidades médias do país, a crise rebatia no 

volume de vendas, números de estabelecimentos, empregos e na configuração dos canais de 

suprimento e de distribuição. Zimmerman (1992) nos informa que as inflexões econômicas 

que marcam os anos 80 geraram no segmento comercial perdas de 2,5%, quando comparada 

ao todo da dinâmica industrial, chegando a representar 11% no total do PIB nacional 

(ZIMMERMAN, 1992). Em 1988, essa participação cairia ainda mais, alcançando 8,5%. 

Segundo ainda o autor, no período de 1980 até 1988, o comércio varejista apresentou uma 

taxa anual de crescimento de apenas 1% de seu produto real, o que, segundo ele, encobre seu 

real desempenho. Esta representação ganharia outro significado, tendo em vista os avanços 
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da integração do mercado nacional; do processo de industrialização periférica e interna 

brasileira, e nas regiões Norte e Nordeste do surgimento e expansão de mega-

empreendimentos varejista, como Shopping Center, lojas de departamentos e filiais de 

hipermercados. Após 1988, o comércio varejista fortalecia as trocas mercantis inter-

regionais, associado, em alguns casos, ao crescimento da atividade turística, como as 

ocorridas em cidades maiores e litorâneas do Nordeste brasileiro. Por outro lado, instaurava a 

crise aos pequenos comerciantes, que em formas associativas ou “redes varejistas” e com a 

introdução de diferenciais de comercialização aos seus produtos e serviços tentavam 

permanecer no mercado ainda mais oligopolizado.  

O crescimento das principais cidades brasileiras, em particular São Paulo, intensifica 

características das grandes metrópoles, com mega-empreendimentos, redes varejistas 

concentradas e significativos investimentos na indústria cultural, turismo de negócios e 

eventos, equipamentos urbanos e serviços. Este grande centro econômico atraiu nos anos 80 

muitas redes varejistas de confecções, escritórios financeiros e centros de distribuição de 

mercadorias. 

No Nordeste brasileiro, as mudanças nas estruturas urbanas de muitas cidades médias, 

revelavam o peso dos grandes grupos econômicos, especialmente os do segmento comercial 

de alimentos. Clementino (2002), ao se referir à primeira unidade da rede supermercadista 

Bompreço instalada em Natal, RN, em 1983, enfatizou que um dos efeitos desses mega-

empreendimentos foi ter ativado “(...) uma fase de descentralização comercial, um 

deslocamento espacial em direção a novas artérias dos bairros (...). Naquele momento, uma 

das estratégias adotadas pelo comércio local contra a penetração de outras empresas, de 

capital regional, foi a especialização dentro do ramo do comércio. Em outras palavras, no 

ramo de confecções, especializavam-se lojas para homens, fardamentos, roupas infantis, 

gestantes e mulheres, roupas brancas, e outros (CLEMENTINO, 2002). 

Quanto ao percentual de vendas, Zimmermann (1992) indica a perda de pontos no 

comércio varejista. Nos primeiros cincos anos da década de 80, elas decaíram cerca de 57% 

para 55%, seguindo de reduções do pessoal ocupado no mesmo período. Apesar de algumas 

quedas percentuais para São Paulo, neste período, este centro comercial norteou as atividades 

comerciais inter-regionais.  

Não foram apenas as perdas relativas nas vendas e a redistribuição territorial das 

atividades comerciais que marcaram este período. Em 1989, o número de empregos, segundo 

Zimmermann (1992), encontrava-se em 8% do total de ocupados, com crescimento acentuado 

apenas no estado de São Paulo, com 15%, e um crescimento dos estabelecimentos comerciais, 
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que variou de 92,6% para 93,2% neste ano. O que implica que o comércio varejista da 

referida década caracteriza-se pela manutenção e mesmo expansão do número de 

estabelecimentos, sobretudo em setores mais organizados e sintomáticos do desenvolvimento 

comercial dos anos 80. Este relativo crescimento se distribuiu acentuadamente na região 

Norte e Nordeste do país após esta década. 

Não somente se revelava os problemas de modernização na estrutura produtiva das 

empresas têxteis e de confecções, mas as oscilações do comércio varejista. Para esta atividade 

econômica, implicava o aperfeiçoamento dos canais de distribuição. Esta necessidade 

conduziu muitas grandes empresas a pensarem novos meios de integração e agilidade entre os 

canais de suprimento e os de distribuição. Isto permitia maior rapidez no alcance ao 

consumidor final; como exemplo, o aperfeiçoamento de novos mecanismos de crédito 

eletrônico, como fora os cartões de crédito. Muitos pontos de venda e sua conformação em 

redes passaram a se concentrar nos principais centros urbanos no país. Isto revelava que 

grupos econômicos com unidades têxteis e de confecções, especialmente aqueles de relativa 

integração, passaram a rediscutir esse recurso como uma estratégia frente à crise. Uma 

integração mais próxima, ágil e informacional e cara, entre os canais de suprimento e os de 

distribuição, tornariam por revelar, para muitas empresas do varejo e do complexo têxtil e 

confecções, os limites do modelo de integração vertical praticados pela indústria, com 

sucesso, nos anos 70. A distribuição tornou-se, assim, uma preocupação cada vez menos 

isolada da atividade industrial, e as redes comerciais fundamentais para a sua eficiência. 

Muitas delas passaram a demandar dos canais de suprimentos, têxtil e de confecções, modelos 

especiais de produtos a serem comercializados, voltadas a consumidores mais exclusivos, 

mesmo que para muitas empresas imperasse os lucros em escala e vendas a preços altos, 

como as grifes e artigos importados. As perdas em escala passaram a ser compensadas por 

essas vendas a preços altos e por taxas de serviços obtidas do sistema de crediário eletrônico 

próprio de muitas empresas
96

. Na segunda metade dos anos 80, o mercado de cartões de 

crédito e débito, escritórios jurídicos de cobrança e contabilidade crescem consideravelmente, 

paralelos aos altos índices de inadimplência que afetaram o comércio das pequenas empresas, 

e a modernização dos seus meios de pagamento, e de muitas outras estratégias de ampliaram 

                                                           

96
 Como ressalta o relatório da SUDENE (1978), algo que teve continuidade e já presente nos anos 70, foi a 

intensificação da produção e comercialização destinada para a faixa etária infanto-juvenil que, nesta década, 

representava 70% da procura efetiva. Assim, a indústria de vestuário orientou-se também para esses clientes, 

especialmente em função da moda mundial. Por outro lado, a elevação do nível da renda da população brasileira, 

bem como sua melhor distribuição, foram incentivos e causas de expansão do mercado. 
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seu número de clientes e diversificaram seus produtos. O desempenho dos serviços de crédito 

eletrônico na década de 80 e em anos posteriores, também esteve associado ao crescimento 

nas vendas e modernização apresentada pelo comércio, sobretudo de alimentos.  

No comércio varejista de confecções, muitos grupos modificaram o desempenho das 

vendas em função da introdução dos crediários próprios sob a forma do private label ou 

“cartão da loja”. Muitas empresas internacionais, com filiais no Brasil, administradoras de 

meios eletrônicos de pagamento, com filiais regionais localizadas em cidades médias e 

grandes centros urbanos, tiveram dificuldades em implantar “o dinheiro de plástico”. Isto foi 

perceptível em algumas redes varejistas, sobretudo em grandes redes comerciais com lojas 

âncoras em Shoppings Centers e grandes redes de supermercados. A estratégia era fortalecer 

as vendas com cartões próprios, também denominados “cartões de varejo”. A alternativa para 

as operadoras de crédito eletrônico foram os acordos realizados com estabelecimentos de 

pequeno e médio porte, principalmente os de varejos de vestuário localizados em centros 

comerciais populares, e também como pequenas operadoras de turismo, redes locais de 

autopeças, drogarias, restaurantes e rede hoteleira.  

O uso intensivo de tecnologia passava a permitir maior segurança e rapidez na 

concessão no crédito eletrônico direto, contudo não se tornou uma exclusividade das empresas 

desses segmentos. A introdução de tecnologias modernizava o sistema operacional de crédito 

e se tornou uma importante estratégia para o crescimento das vendas em lojas de 

departamento, como foi para as Lojas Riachuelo S.A a partir dos anos 80. Um dos limites nas 

vendas com cartões próprios passou a ser a faixa de renda dos clientes, condições de emprego 

e histórico de inadimplência. O sucesso dos grupos econômicos, deste período, resultaria, em 

boa medida, dos resultados dessas relações; de mais progresso tecnológico verificado na linha 

de produção e de formas mais eficientes e seguras de comercialização. 

A este respeito, Zimmerman (1992), viu nas mudanças nos departamentos industriais 

um dos efeitos desses avanços ocorridos na estrutura comercial. A criação e mudança desses 

departamentos de vendas diretas da fábrica generalizaram-se, em parte, em função da 

concentração comercial do varejo e da formação de grandes redes comerciais, que reduziu os 

custos e a complexidade da comercialização. Assim, os processos que envolviam a 

distribuição permitiram às medias e grandes empresas comercializarem seus produtos em 

todos estados do Brasil. No Nordeste, as empresas de confecções, como a Guararapes 

Confecções S.A, passaram a reduzir o sistema de distribuição por “representante”, e a 

incentivar a venda direta mesmo nas cidades onde se achavam sediadas.  
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A distribuição tornou-se uma preocupação na relação indústria e varejo, mas possível 

de ser equacionada. Passava a envolver uma reorganização nas confecções dos produtos, em 

um dos processos centrais da cadeia têxtil e de confecção: a criação. As fábricas de 

confecções passam a criar, então, modelos especiais de produção limitada, atendendo as 

exigências de faixas de consumidores com maior poder aquisitivo. O processo de criação cada 

vez mais racionalizado permitiu reduzir o volume dos estoques e, consequentemente, os 

custos financeiros. Permitiu a realização de compras unificadas em lotes, o que aumenta o 

poder de barganha dos lojistas perante seus fornecedores. Não significou, por outro lado, uma 

equiparação nas relações entre fábrica e comércio, especialmente entre as grandes empresas 

do segmento têxtil e de confecções. Muitos dos problemas referentes às demandas dos 

consumidores foram sendo mais controlados com a introdução de sistema de controle 

eletrônico, como os códigos de barras e programas de controle de estoques, que permitiam 

maior velocidade no registro de preços dos produtos, informações mais precisas sobre as 

vendas por departamento e formas de pagamento; numa linguagem acessível para os terminais 

de vendas automatizadas. Nem todas as empresas nos anos 80 introduziram meios 

tecnológicos que pudessem informar o ritmo e conteúdo das demandas e contribuir, assim, 

para o ritmo das ofertas e as mudanças no varejo. Isto esteve associado à incapacidade que 

tinha algumas empresas nacionais de oferecerem software e terminais de pontos de venda, e 

que estes pudessem substituir as antigas, pesadas e numerosas “caixas registradoras”, ainda 

existentes em supermercado de pequeno porte
97

. 

Sob este cenário, grupos econômicos mudaram suas estratégias de produção e 

comercialização. Como vemos, não se pode atribuir, exclusivamente, que a sua desenvoltura 

no cenário comercial e produtivo nacional seja resultado de investimentos em infraestruturas e 

das políticas de incentivos, ou em investimentos realizados em segmentos importantes como 

energia, transporte, comunicações. Estratégias empresariais como estas descritas até então 

permitiam as empresas se ajustarem às novas conjunturas, especialmente as mudanças 

econômicas que atingiam a indústria e o varejo. Seus efeitos são sentidos na atividade 
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 Na referida década, era possível identificar em algumas redes supermercadistas e redes varejista de vestuário 

mais de um sistema eletrônico de vendas, também denominadas de PDVs, com multi-funções de uso de diversos 

cartões de crédito, débito e cartões próprios de outras redes comerciais. Em virtude das falhas nas transmissões 

de dados, fraudes e demora em alguns atendimento, outros recursos eram utilizados associados a estes modernos 

e ainda em processo de aperfeiçoamento. Como consequências, havia muita rotatividade e substituição desses 

serviços, muitos deles oferecidos associados por redes de cartões de crédito ou por empresas de transmissão 

eletrônicas de dados. Muitas empresas passaram a utilizar vendas ainda com métodos também já conhecidos, 

sobretudo nas vendas à vista e pré-datado, em que o uso do cheque como meio de pagamento era o principal 

substituto nas falhas operacionais dos sistemas. 
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comercial concentrada nos grandes centros, mas estão associados às estratégias tomadas pelas 

grandes empresas como meio de permanecerem no mercado. Esse cenário foi decisivo para 

que o grupo econômico Guararapes Confecções S.A redefinisse parte de suas estratégias. Para 

esta empresa foi imposta a necessidade de modernização das estruturas produtivas e 

comerciais, frente às significativas oscilações do período. As características que seguem nos 

permitem identificar que estratégias foram estas e como a empresa se insere nesse cenário 

produtivo e comercial varejista que se modernizava. 

 

 

2.2 O GRUPO GUARARAPES CONFECÇÕES S.A: estratégias empresariais e o ingresso 

no varejo moderno 

 

 

Na década de 80, a Guararapes Confecções S.A constituiu-se como uma empresa 

nacional composta de unidades fabris de confecções, têxteis e unidades comerciais; estas 

últimas compostas pelas redes varejistas de vestuário
98

. A distribuição territorial dessas 

unidades fabris compreendia a cidade de Natal, RN, onde estava a matriz das unidades de 

confecções, desde os anos 60, e outra inaugurada no início da década de 80, como anexo à 

antiga e primeira fábrica, com 13.500 m² de área coberta, correspondendo a um investimento 

superior a Cr$ 60 milhões (RN Econômico, 1983). Esta nova unidade gerou cerca de 1.300 

empregos, com uma previsão de mais de 30 mil peças de roupas por dia, composta de 15.000 

calças e 4.500 camisas, entre outros produtos. Somada à unidade de Fortaleza, que possuía 17 

mil metros de área construída, estas empresas corresponderiam, à época, a 40% do conjunto da 

produção da Guararapes Confecções S.A. 

Ainda no RN, na cidade de Mossoró, havia uma unidade fabril de confecções fundada 

em 1975. Mostrava-se já capaz de produzir, na década de 80, mais de três mil peças de roupas 

por dia. E no mesmo estado, na cidade de Macaíba, encontrava-se a unidade produtiva têxtil do 

grupo.  

A unidade fabril de confecções da cidade de São Paulo, a única fora do Nordeste, 

produzia 16 mil peças de roupas e 700 mil metros de malhas por mês. Naquela cidade estava, na 

mesma década, o escritório central do grupo, e o departamento de criação, onde cada modelo 
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 Na década de 80, a Confecções Guararapes no Rio Grande do Norte, emprega 1.718 operários, contra 500 da 

fábrica de São Paulo. 
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inspirado na “moda norte americana”, destinava-se ao público adulto médio, após adaptações 

às condições brasileiras (Revista RN Econômico, 1983). 

Os canais de distribuição do grupo, ou seja, suas próprias lojas, absorviam apenas 25% 

do total produzido, o restante o grupo Guararapes Confecções S.A supria outros clientes do 

mercado nacional e internacional. Isto obrigava as unidades comerciais, como as Lojas 

Riachuelo S.A e demais pertencentes ao grupo, a comprarem e importarem artigos de outras 

empresas e com outras marcas. Na década de 80, a empresa integrava suas redes de 

comercialização sob a centralidade dos canais de suprimento. A empresa dependia do sucesso 

desses canais e de seus produtos no mercado nacional e internacional, especialmente em suas 

relações comerciais com países como Venezuela e Rússia, este último país um cliente que, no 

início da década 80, adquiriu 100 mil peças de camisas; o que correspondeu a 80% da 

produção do artigo produzido pela empresa
99

. 

Quanto ao número de empregos, o período revelava uma ampliação da capacidade 

produtiva, o que permitiu ao grupo, sobretudo para as fábricas de Natal, 65% de crescimento no 

número de empregos (RN Econômico), o que correspondeu a mais 2.300 trabalhadores, 

totalizando 4.700, em um anexo da fábrica da Avenida Bernardo Vieira. O objetivo da 

ampliação de suas instalações em Natal, segundo o então diretor Nilson Rocha, era em virtude 

de parte dos componentes para as confecções serem fornecidos por empresas locais. As 

etiquetas e caixas da empresa são adquiridas em Natal (RN Econômico, 1983), argumento 

utilizado na década em defesa, inclusive, da implantação no Rio Grande do Norte do pólo 

têxtil, para que pudessem adquirir no RN as matérias-primas básicas. A centralidade de Natal 

como potencial centro consumidor também emergiu como justificativa da expansão das 

atividades fabris, assim como revela o atual presidente das Lojas Riachuelo S.A. 

 

Nos anos 80, o crescimento de Natal já tinha colocado nossa fábrica pioneira das 

dimensões atuais desse magnífico centro de consumo, e não havia mais espaço para 

expansão. A fábrica havia se multiplicado em razão do crescimento da empresa que 

virou líder do seu segmento em todo o Brasil (DIÁRIO DE NATAL, 01.05.2005). 

 

Essa expressão revelava os efeitos das estratégias empresariais que culminaram com a 

constituição do grupo: utilização dos incentivos fiscais dos programas de modernização 

industrial têxtil e de confecções do Nordeste e das ações próprias da empresa com as 
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 Já no final da década de 70, o grupo inaugura duas unidades produtivas na cidade do México. Um dos fatores 

das comercializações de calças e camisas para o mercado internacional, dava-se pelo consumo de atingir as 

classes intermediárias; o equivalente aos consumidores contemporâneos denominados de “c”. 
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aquisições de novas lojas de varejo. Cabe lembrar que a estrutura do grupo foi afetada nos 

anos 80 frente ao cenário econômico nacional. A forma como estavam integrados os canais de 

suprimento e de distribuição e a centralidade dos primeiros, não foram suficientemente 

capazes, enquanto estratégia de gestão, de suportarem as oscilações negativas da crise sobre o 

mercado nacional têxtil e varejista de confecções do período. São os efeitos desse cenário, que 

em certa medida, atingem a empresa até o início dos anos 90, e impõe sua reação à 

modernização da gestão comercial, produtiva e rearranjo das finanças. Assim, é possível 

compreender como outra estratégia empresarial passa a ser gestada a partir dos anos 80, que 

revelará, posteriormente, um grupo econômico com novos traços em sua face comercial. As 

empresas do complexo têxtil/confecções possuem traços de descontinuidade e de integração. 

Eles envolvem o processo produtivo e operacional, assim como afirma Garcia (1992). Quando 

observada na década de 80, a estrutura produtiva do grupo econômico Guararapes Confecções 

S.A, percebemos uma integração existente em outras empresas nacionais do segmento têxtil e 

de confecções. Porém, esta integração se revelou pouco segura para a continuidade de sua 

expansão no mercado nacional e internacional. Isto é sintomático em função da empresa não 

controlar os canais de suprimento de matéria prima, e estabelecer os ritmos da expansão dos 

canais de suprimento e, ainda, de sua dependência das oscilações do mercado internacional 

para qual era exportadora. Sua integração vertical ainda não imprimia, no referido período, a 

agilidade que passava a requerer o varejo nacional, uma agilidade em que o comando das 

demandas encontrava-se menos nos canais de suprimento do que nos de distribuição.  
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Diagrama 01 

 

Quando tomamos como referência a cadeia têxtil/confecções presente em Garcia 

(1992), é possível verificar no gráfico acima a estrutura que caracteriza o grupo econômico 

Guararapes Confecções S.A nos anos 80. Esta estrutura da integração vertical, correspondente 

às demandas nacionais e outras externas, permitiam à empresa uma desenvoltura exportadora, 

sobretudo de peças já confeccionadas, como calças e camisas baratas. Os volumes de 

negócios se dividiam, portanto, entre os ritmos assumidos pelos canais de suprimentos e as 

respostas destes a estas demandas. Esta estrutura revela, ainda, uma organização empresarial 

estruturada por unidades comerciais e produtivas com relativa autonomia, muito próxima da 

ideia do tipo “conglomerado de empresa”. Algumas das estratégias, criadas já no final dos 

anos 70 e ampliadas na década seguinte, ensejaram gradativamente aproximações mais diretas 

entre os canais de suprimento e distribuição, o que permitiu, posteriormente, uma redefinição 

mais precisa dessa estrutura ilustrativa da cadeia. Permitirá ao grupo adquirir traços mais 

modernos e competitivos, em consonância aos ritmos do varejo e condições de 

comercialização, outras que se intensificava nos anos 80, como as já citadas. Assim como 

afirma o presidente das Lojas Riachuelo: 

 

 
 

Fonte: Elaboração própria, com base em Garcia (1992) 

 



184 

 

Desperdiçamos durante muito tempo a enorme sinergia que existe entre indústria e 

varejo. Isso se deve a uma deformação presente na origem da Riachuelo. A 

Guararapes comprou a Riachuelo para utilizá-la como um canal de vendas auxiliar e 

tratava-a como uma empresa submissa, destinada apenas a escoar os seus produtos. 

Isso provocou problemas seríssimos, inclusive as dificuldades que enfrentamos no 

final de 1988. A solução inicialmente encontrada foi separar as empresas e as 

operações: indústria é indústria, varejo é varejo. Cada uma foi cuidar da sua vida. A 

Riachuelo comprava de quem quisesse e a Guararapes utilizava todos os seus canais 

de venda. Foram dez anos de total divórcio (Jornal Tribuna do Norte. Entrevista com 

Flávio Rocha)
100

. 

 

 As estratégias do Grupo econômico Guararapes Confecções S.A, nos anos 80, estavam 

concentradas na integração vertical, em condições de produção em massa e de consequentes 

ganhos em escala que caracterizam muitas empresas fordistas do segmento têxtil e de 

confecções. A fala do atual presidente das Lojas Riachuelo S.A revela esse sentido e efeito 

desse tipo de integração que caracteriza o grupo desde a década de 70, e que posteriormente 

revelaria traços de dualidade menos acentuados entre as faces comerciais e produtivas do 

grupo. Esta representação de uma empresa relativamente dual, de faces comercial e produtiva 

independentes, será equacionada após a década de 90, quando o modelo de integração já 

desenvolvido pelas grandes redes de varejo europeias serão replicadas como estratégia de 

gestão pelo grupo econômico Guararapes Confecções S.A.  

Esta fala, por outro lado, não implica em considerar que a reestruturação comercial 

descarte determinados métodos produtivos, usuais na gestão da produção. Até a década de 90 

temos um grupo econômico, a nível de empresa, mais integrado, porém ainda com fortes 

determinantes dos canais de suprimento, mesmo com a diminuição e deslocamento de 

algumas de suas unidades fabris em função da crise que atinge o setor. Esta integração, e sua 

difícil capacidade de suportar as crises econômicas do período, demandaram mais artifícios 

tecnológicos e informacionais, responsáveis pela formatação de uma cadeia mais flexível e 

ágil entre os canais de suprimento e de distribuição.  Isso permitiria tomadas de decisões mais 

rápidas e por vezes precisas acerca dos ritmos da demanda por vestuários; de coordenação dos 

ciclos do produto e custos, além das tendências da moda nacional e internacional.  

Nos anos 80, a natureza complementar e dos canais de escoamento dos produtos 

fabricados pelos canais de suprimento ainda não possibilitavam as redes comerciais do grupo 

a fornecerem informações necessárias ao ponto da cadeia produtiva possuir outro centro de 
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 Tribuna do Norte, 16 de agosto de 2009. Incentivos fiscais são necessários. Entrevista com Flávio Rocha. 
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comando. A integração vertical permitia ao grupo investidas no mercado nacional frente à 

crise exportadora, mas insuficientes de evitar oscilações negativas dos lucros. A equação 

fabricante-atacadista-comerciante-consumidor, revelava-se, portanto, comprometida, e com 

sérias consequências à continuidade da empresa, se persistindo após este período.  

 

 

2.3 A REDEFINIÇÃO DAS ESTRATÉGIAS COMERCIAIS 

 

 

As estratégias adotadas pela Guararapes Confecções S.A ao reagir à crise econômica 

dos anos 80 foi decisiva para as posteriores atividades empresariais do grupo. A 

reestruturação dos seus canais de distribuição tornou-se fundamental para a reestruturação 

produtiva do grupo e sua diversificação até hoje. A empresa já tinha estabelecido unidades 

comerciais fora do território do Rio Grande do Norte, mas a tênue integração entre os canais 

de suprimento e distribuição revelavam um comando pela atividade fabril. Os canais de 

suprimento disponibilizavam ao mercado varejista o que se considerava “as novidades do 

segmento de confecções”. Ao receber o pedido, as redes varejistas repassavam suas demandas 

e a programação da produção era ativada. Neste tipo de integração, cabia aos canais de 

suprimento demandar os novos modelos de vestuários e artigos têxteis, com determinados 

padrões e cortes diferenciados, que chegavam ao comércio varejista como “os lançamentos da 

empresa”. Como revelou o presidente das Lojas Riachuelo S.A, “até então, o caminho 

percorrido era o oposto - a fábrica é que empurrava para o varejo o que seria vendido” 

(ONAGA, 2010)
101

. O esquema abaixo representa a disposição das unidades comerciais e 

produtivas do grupo, anteriores a reestruturação. 
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 ONAGA, Marcelo. Ela quer ser a Zara brasileira. Revista Exame. 29 de março de 2010. 
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Diagrama 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reestruturação dos canais de distribuição tornava-se, assim, uma necessidade 

estratégica para a continuidade da expansão nacional da empresa, sobretudo em função da 

concorrência internacional, o mercado informal de vestuário e da necessidade de racionalizar 

custos. Isto envolvia a ampliação e organização dos canais de distribuição já existentes. Assim 

passou a conduziu empresa no sentido de concentrar os canais de distribuição em função das 
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condições territoriais. Um número maior de unidades comerciais passou a se localizar nos 

grandes centros urbanos e em algumas cidades médias. São Paulo, como já citado, pela maior 

proximidade com os canais de distribuição, consumo, moda, e concentradora de eventos 

internacionais e serviço, passou a receber, na década de 80, a maioria das 68 Lojas Riachuelo, 

que se dividiam em lojas de rua e as localizadas em Shoppings Centers. Em cidades médias, 

como Natal na mesma década, as mudanças ensejadas no varejo de vestuário local permitiu ao 

grupo inaugurar, no centro da cidade, uma unidade das Lojas Riachuelo, com três pavimentos, 

2.700 m² de área construída, e um investimento de 16 milhões de cruzeiros, (Revista RN 

Econômico, 1983). Esta organização territorial das unidades de distribuição seguiu, em 

muitos casos, o ritmo das economias regionais; do grau de desenvolvimento urbano das 

grandes cidades e cidades médias, além de fatores como aumento da renda por habitante, 

proximidade dos centros de distribuição das mercadorias, acesso ao crédito e os locais onde a 

concorrência intensificava suas vendas, sobretudo em Shoppings Centers.   

No Sul e Sudeste do Brasil, já estavam as cinco unidades da Wolens S.A, que se 

tornaria a partir desta década uma grife exclusiva do grupo. As 29 unidades das Lojas Seta 

para Homens, que já na década de 70 teriam sido vendidas pelo grupo, estavam distribuídas 

nas principais cidades do Nordeste brasileiro, e, no Norte do Brasil, na cidade de Belém. Estas 

duas empresas foram incorporadas a redes de Lojas Riachuelo, em 1983, também como um 

recurso de fortalecimento dos canais de distribuição. 

Estes procedimentos permitiam aos canais de distribuição possuir um mix de artigos 

têxteis e de confecções mais variados e com preços populares, oriundos de diversos 

fornecedores, muitos com problemas de prazo de entrega, cortes, padronagens e atendimento 

de encomendas exclusivas. Calças, camisas e artigos femininos também eram importados, 

especialmente pelas Lojas Riachuelo S.A intermediada pela Guararapes of American Inc, e 

outros fornecedores. O considerável número de unidades comerciais não impunha, ainda, 

relações de maior proximidade entre os canais de suprimento e distribuição da empresa.  

 

A Riachuelo que decide como serão as coleções e o que será produzido nas fábricas 

do grupo. Até o início da década de 90, o processo era o inverso. As fábricas da 

Guararapes desenhavam as peças e mandavam tudo para as lojas. Muitas vezes, as 

roupas não coincidiam com o gosto do cliente e encalhavam (Revista EXAME, 

17.10.2005). 

 

Assim, com a integração ainda determinada pelos canais de suprimento, estes 

estabeleciam os ritmos, volumes, padronagens, números de lotes, cores e tipos de produtos 

comercializados pelas redes comerciais, especialmente as Lojas Riachuelo. Mesmo com 
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práticas como o autosserviço e sistema de crediário próprio, a gestão desses canais de 

distribuição, em muitos casos, entrava em choque com o sentido atribuído a produtos e 

marcas, determinados pela controladora.  

Frente às novas exigências do varejo, a reestruturação dos canais de distribuição já em 

curso e organizados territorialmente, conduziu o grupo Guararapes Confecções S.A a ampliar 

três de suas estratégias voltadas ao fortalecimento de sua face comercial. Uma delas consistiu 

na ampliação da Central Industrial de Confecções – CIC, unidade de comercialização 

atacadista. A segunda foi a ampliação da comercialização, para todo o Brasil, das marcas 

“Super G”, que sob a condição de franqueador, o grupo supria outros canais de distribuição 

com produtos (predominantemente confecções), exclusivos Guararapes. A terceira, inserida 

no contexto de necessidade de expansão da imagem de muitas empresas no cenário nacional 

nos anos 80, consistiu na estratégia concentrando-se na moda e desenvolver marcas próprias 

do grupo, especificamente com linhas, cores e padronagens destinadas ao público jovem e 

masculino. Com isso, surgia, em 1982, a marca Pool, que posteriormente se tornaria 

exclusividade das Lojas Riachuelo S.A. 

 Estas três estratégias colocaram o grupo Guararapes Confecções S.A entre as 

empresas nacionais com elementos que compunham, a partir de então, o denominado varejo 

moderno de vestuário. 

 

 

2.3.1 A Central Industrial de Confecções – CIC 

 

 

Além da expansão das unidades produtivas, uma das primeiras estratégias que 

permitiu ao grupo Guararapes Confecções S.A certa expressão nacional, foram as aquisições 

das unidades comerciais, sobretudo as redes de lojas Wolens S.A e as Lojas Riachuelo. As 

unidades comerciais se tornaram canais de distribuição e concentradoras das principais 

marcas controladas pelo grupo. No início da década de oitenta, os canais são ampliados, com 

um sentido complementar aos já existentes. Em nível da empresa, esta complementação 

consistiu na ampliação da Central Industrial de Confecções S.A – CIC, que se destinava a 

distribuir, diretamente, os produtos do grupo às redes comerciais regionais de pequeno e 

médio porte.  

Esta estratégia revelava uma correspondência com os diagnósticos econômicos 

elaborados pela SUDENE no final da década de 70. Os empresários nordestinos eram 
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alertados acerca das mudanças constatadas nas relações entre indústria e comércio varejista de 

vestuário, especificamente, os indicativos do possível esgotamento do sistema de distribuição 

fundamentado na “representação comercial” por meio de “representantes”, ou firmas 

intermediárias. Este tipo de comercialização tornava mais demorado o ciclo do produto, de 

sua saída da produção até o uso final. Verificava-se a gradativa substituição das empresas, 

deste tipo de comercialização, e da emergência de vendas diretas entre os canais de 

suprimento e distribuição. Isso impunha as empresas do setor à ampliação ou constituição de 

canais de distribuição mais diversificados e flexíveis de negociação, especialmente sob a 

forma das lojas interligadas aos grupos econômicos
102

. 

A CIC constituía uma estratégia associada a essa necessidade comercial. A Central 

Industrial de Confecções, era uma das sociedades anônimas, subsidiária da Guararapes 

Confecções S.A, com sede em Natal, no Rio Grande do Norte. Sua estrutura comercial 

consistia de uma grande loja de departamento localizada nas dependências da unidade 

industrial localizada na Avenida Bernardo Vieira. No início dos anos 80, as unidades fabris de 

confecções do grupo conjuntamente já atingiam a expressiva produção de um milhão de calças 

e camisas por mês (Revista RN Econômico, 1983)
103

. Essa oferta de produtos têxteis e de 

confecções não possuía garantia reais de sua absorção pelos canais de distribuição. O CIC, 

nesta década, superava as projeções de lucro auferidas pelo grupo Guararapes Confecções 

S.A, e uma resposta positiva dada as sobras de vestuários. Os recursos para isto foi ativar a 

distribuição direta ao pequeno e médio comerciante varejista. A empresa estabelecia um 

desconto especial para as vendas em maior quantidade, especialmente acima das 24 peças de 

roupa. A comercialização local, com a CIC, adquiriu mais volume, e, em certa medida, 

tornou-se um protótipo que, somado às marcas próprias e a experiência das Super G, 
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 O documento da SUDENE, ao qual se faz referência, destaca que a produção têxtil e vestuário era disposta no 

mercado através de representantes que divulgava as mercadorias disponíveis para comercialização mediante 

pedido. Os mostruários se dividiam em mensais ou semanais e estes produtos obedeciam a certos padrões de 

corte, margem de preço e prazo de entrega, sobretudo para os clientes comerciantes sediados nos grandes 

centros, e onde a empresa intermediaria “encurtava” essa distância entre fornecedores do Nordeste brasileiro e 

compradores do Sul. A empresa representante estabelecia um contrato definindo a quantidade, o preço e o prazo 

de entrega do produto, bem como as condições de pagamento, cujo prazo era de até 120 dias. 
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 As principais concorrentes locais do Grupo Guararapes S.A, como fora as empresas do grupo Medeiros & 

Cia, com a fábrica SORIEDEM, também na década de setenta e oitenta, apresentavam significativa ampliação do 

número de peças de roupas produzidas. As projeções para meados dos anos setenta, segundo a Revista RN 

Econômico (1970) estavam em torno de 1.500 dia, com projeções para 1972 de 4.000 camisas e 2.000 calças por 

dia. Esse grupo ainda se dedica a outras atividades: fabricação de óleo comestível, plantio e beneficiamento de 

algodão e pecuária, estando às vésperas de implantar um projeto de plantação de caju, através do CREAI, do 

Banco do Brasil (RN Econômico, 1970). Também as Confecções Reis Magos Ltda. que começaram com a 

produção de 150 camisas diárias, na fábrica da Praça Augusto Severo (na Ribeira), hoje já empacota todos os 

dias uma média de 700. Nos próximos 12 meses fabricarão 3.000 camisas e 1.500 calças depois de trocar as 

atuais instalações pelos 6.000 m² de área construída. 
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sinalizavam para o grupo potenciais condições de constituição de seu “varejo próprio”, com a 

expansão das Lojas Riachuelo.  

A Central Industrial de Confecções permitiu, ainda, maior velocidade entre os canais 

de suprimento do grupo e os canais de distribuição de terceiros, sobretudo aqueles 

classificados pela empresa como consumidores intermediários
104

. Tornava-se, pois, uma 

estratégia útil que ensejaria posteriormente maiores cuidados com o ritmo produtivo e as 

formas de comercialização. Por outro lado, esta estratégia remete-se, não tão inovadora e 

desconhecida estratégia, ampliação de mercado e tentativa de monopólio. Sua existência se 

tornou, no cenário local do comercial varejista de confecções masculinas e femininas, um dos 

principais canais de distribuição de mercadorias; de proximidade com o consumidor, e de 

preocupação para os pequenos varejistas do segmento, localizados em Natal e no interior do 

estado. A experiência positiva do CIC no Rio Grande do Norte levou o grupo a ampliar essa 

estratégia e implantar uma unidade, ainda na década de 80, na cidade de Fortaleza - CE, e 

ainda no RN, na cidade de Mossoró. Como salientava o Diretor Administrativo do Grupo, o 

CIC, porém, não significava um rompimento com os métodos tradicionais, haja vista o 

sistema de “representantes comerciais”, como já salientado, persistirem em todo o país e atuar 

na empresa (Revista RN Econômico, 1983).  

 

 

2.3.2 A franchising “Super G” 

 

 

A década de 80 revelou condições de comercialização mais flexíveis e, para o mercado 

de confecções nacional, as franchising, como uma dessas modalidades, ainda representa uma 

incógnita. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), “franchising” consiste num 

tipo de comercialização que permite a diversos empresários desenvolverem a comercialização 

de mesmo produto ou produtos variados, sob a coordenação do franqueador. No segmento 

têxtil e de confecções e em demais segmentos, o franqueado, de acordo com a modalidade 

contratual que ingresse, obriga-se a comercializar, exclusivamente, em suas unidades 

comerciais, marcas ou artigos têxteis ou de confecções do franqueador. Porém, ainda segundo 

a ABF, a franchising: 
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 A referência ao consumidor intermediário aqui não somente se remete às empresas atacadistas de médio 

porte, mas aos proprietários de pequenas lojas de vestuários de bairros. 
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(...) consiste em uma estratégia de venda e de distribuição de produtos e serviços, 

através da qual a empresa franqueadora permite o acesso de franqueados a uma 

marca, a uma tecnologia operacional e a um modelo de gestão de negócio em troca 

de pagamentos periódicos e de contribuição eficaz dos franqueados para melhoria 

contínua do sistema (Friedheim, André. In ABF – Associação Brasileira de 

Franchising)
105

  

 

Essa modalidade de negócio ou estratégia comercial possibilita relações de maior 

proximidade entre franqueador e franqueado. O franqueador pode ser representado por 

empresas industriais, empresas de serviço ou redes de comércio varejista que desejam 

disponibilizar para franqueados as marcas próprias que controla. Cabe ao franqueador 

fornecer os procedimentos de marketing para uso de imagem, técnicas de vendas, assim como 

os padrões dos layouts a serem usados no estabelecimento do franqueado. A partir da década 

de 80, a “franquias” tornou-se uma estratégia segura e eficaz para muitos segmentos 

empresariais. Segundo ABF, em 2010, os investimentos iniciais variaram entre R$ 70.000 até 

R$700.000, para empresas do segmento de vestuário. No Brasil, o primeiro lugar no ranking 

das franquias está “O Boticário”, com 3.134 franqueados em todo o país, e no segmento de 

vestuário o destaque é para as empresas M.OFFICER, PAKALOLO, HOPE LINGERIE, 

todas com investimento inicial acima de R$300.000,00. A empresa potiguar TOLI figura entre 

as poucas empresas do Rio Grande do Norte na condição de franqueador e associada da ABF, 

com exigência de investimento inicial acima de R$ 200.000,00. Ao operar o produto do 

franqueador, com ou sem exclusividade, o franqueado obriga-se ao pagamento em dinheiro 

pela franquia, além de manter o seu padrão de qualidade. 

Já no início da década de 80, o grupo econômico Guararapes Confecções S.A era 

controladora da marca Super “G”. A criação desse produto ocorreu ainda concomitante as 

aquisição das unidades comercias já mencionadas, mas não constituía uma rede própria do 

grupo, especificamente suas unidades comerciais. A empresa disponibilizava o uso da marca 

aos comerciantes do segmento que cumprissem com as exigências contratuais. Os 

franqueados eram, na maioria, ex-funcionários das Lojas Seta para Homens. 

 A experiência como franqueador da marca Super “G”, permitiu ao grupo maior 

velocidade aos seus canais de suprimento. Com esta estratégia, demandavam os produtos 

exclusivos Guararapes para mais de trezentos franqueados, estavam distribuídos na maioria 

dos estados brasileiros, sobretudo Centro-sul e Nordeste do Brasil, onde a estratégia revelava-
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 Disponível em: <http://www.portaldofranchising.com.br> . Acesso em: 07 de fevereiro de 2011. 
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se útil. Segundo ainda Flávio Rocha, “...quando partimos para o varejo próprio com a 

Riachuelo, abandonamos esse sistema” (FLÁVIO Rocha. Entrevista a UOL Bussines). 

Esta estratégia comercial revelou-se complementar às atividades das unidades 

comerciais, e, em certa medida, um recurso que fortalecia a centralidade dos canais de 

suprimento do grupo; fortalecia, assim, a integração vertical. A exclusividade estabelecida 

para com os trezentos franqueados realçava o papel exercido pelas unidades fabris no todo do 

grupo econômico. Ao inserir o sistema de franchising na condição de mais uma estratégia de 

negócios do grupo, com a ampliação das franquias, a empresa passava a ter condições mais 

flexíveis de comercialização, reposição financeira com baixo custo operacional e mensurar 

qualitativamente a aceitação de produtos como as marcas próprias. É nesse sentido que existe 

um elemento diferenciador gerado pela experiência com a marca Super “G” e com as marcas 

próprias do grupo que a sucederam. Como não representava uma marca destinada a 

consumidores mais exigentes, as vendas dos franqueados da Super “G” permitiam maior 

velocidade aos canais de suprimento e ganhos em escala, mesmo sob os riscos das sobras 

têxteis e de confecções. Por outro lado, tornava-se um limite a construção de uma “identidade 

comercial varejista ao grupo”, sobretudo num mercado nacional onde novas linguagens e 

estilo de vida são incorporadas ao denominado mundo fashion, frente às mudanças no varejo. 

Mesmo com uma relativa expressividade comercial, a marca Super “G” sinalizava pouco 

conteúdo. A efemeridade de valores mercantis como moda, estilo de vida, gênero ou 

juventude, será algo intensificado no seio da empresa nos anos 80 com a marca Pool. Essa 

experiência permitiu ao grupo visualizar, com maior precisão, a capacidade que as redes de 

varejo já revelavam na década de 80, mesmo comercializando artigos têxteis e confecções sob 

a condição de marcas próprias, algo associado mais fortemente às redes supermercadistas.   

 

 

2.3.3 O ingresso no varejo moderno: a moda jovem Pool 

 

 

As marcas próprias surgiram na Inglaterra no final do século XIX. Com elas, 

inicialmente as empresas inglesas atendiam consumidores de reduzidas faixas de renda. Na 

década de 70 do século XX, essa estratégia comercial passou a contribuir para diferenciações 

entre consumidores e produtos genéricos, especialmente os de baixo preço e de questionável 

qualidade. Após esta década, as marcas próprias ganharam espaço nas prateleiras de 

hipermercados pertencentes a grande grupos internacionais, como a francesa Carrefour, 
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WalMart e Makro. No Brasil, elas gradativamente surgiram no mercado varejista, controladas 

por grandes empresas e inicialmente sob o formato de produtos básicos e com preços mais 

acessíveis que as marcas tradicionais. Muitas redes supermercadistas as utilizaram como 

estratégia de incentivo a promoções e liquidações comerciais para vendas em produtos como 

eletroeletrônicos e gêneros alimentícios, como a marca “Qualitá”, pertencente ao grupo 

econômico Pão de Açúcar desde os anos 80. No novo cenário varejista descrito anteriormente, 

os preços das marcas próprias tornaram-se um dos principais atrativos, e em lojas de 

departamento e grandes redes de supermercado um diferencial competitivo. Frente à crise 

econômica do período e aos altos preços das marcas internacionais e produtos importados, 

elas influíram no consumo das famílias e na conformação do mix de vestuário de muitas 

empresas. Muitas delas viram nas marcas próprias um caminho para atrair faixas de 

consumidores ainda não fidelizados, e a desenvolveram uma imagem empresarial moderna e 

ágil, associada a conteúdos como estilo de vida, moda e juventude. 

No Brasil, as marcas próprias, inicialmente, não estiveram associadas às redes 

comerciais de vestuários. Muitas empresas do segmento até a década de 80 preferiam os 

ganhos de escalas frente às mudanças que necessitavam realizar no processo produtivo e 

marketing na criação desses produtos. As estratégias de incluí-las no rol dos produtos 

comercializados poderiam, assim, influenciar na lógica organizacional da cadeia de muitas 

empresas do segmento têxtil e de confecções, exigindo alterações em procedimentos como 

padronagens, tinturaria, números de lotes, cores e margem de sobras. Os departamentos 

empresariais impactados com as marcas próprias foram os de criação e promoção comercial 

(marketing). Muitas empresas do segmento têxtil e de confecções passaram a localizar seus 

núcleos de criação em grandes centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro, onde as 

novas tendências da moda poderiam ser associadas as suas marcas. A intensificação da vida 

cosmopolita, o acesso ao crédito e a necessidade de novos modelos de vestuários distintos das 

antigas camisas de linho e outros produtos, possibilitam que artigos como o jeans, camisas de 

algodão, bermudas e calçados, como o tênis, passassem a ser alguns dos principais produtos 

comercializados como marcas próprias de muitas dessas empresas. Algumas delas com apelo 

elitista, como as internacionais Lee, Lewis e a italiana Benetton, passaram a representar 

ícones de certa distinção entre membros das classes médias, sobretudo para aqueles em que o 

prestígio e status social se apresentam menos pela propriedade do que pelo acesso.   

 Em termos de ganhos econômicos, as marcas próprias contribuíram no aumento da 

margem de lucro do comerciante do segmento de vestuário. Elas passavam a não 

necessariamente ser um produto de consumo de faixas reduzidas de renda, mas também de 
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consumidores exigentes, o que permitiu a alguns desses produtos tornarem-se fator norteador 

e estratégico para futuras decisões e investidas comerciais das grandes empresas. Enquanto 

um produto de mercado possuído ou controlado por grupos econômicos ou médias empresas, 

muitos ganhos comerciais surgiram do aumento de sua produção e comercialização, de sua 

especialização, dos direitos de patentes e da disponibilidade a terceiros apenas do uso da 

marca, como faz historicamente a internacional Lacoste. Sob a forma de franquias, marcas 

como esta passaram a representar um dos mais efêmeros itens de consumo de luxo do 

capitalismo contemporâneo. A margem de lucro e flexibilidade de negociação que podem 

adquirir muitas empresas com as marcas próprias permitem que sua expansão não 

necessariamente se restrinja a um único canal de suprimento nem aos imperativos da 

integração vertical de muitas empresas, como tipos de matéria-prima e territórios de 

produção. Muitas marcas próprias são atribuídas a produtos cujo seu processo de produção 

tornou-se horizontalizado, e em alguns casos sujeitos à territorialização e reterritorialização de 

parte das plantas produtivas. 

Em 1983, o grupo econômico Guararapes Confecções S.A desenvolve a marca Pool 

como uma de suas estratégias de ingresso no varejo moderno, e que permitiu repensar o papel 

exercido pelos canais de distribuição no todo da cadeia do grupo. Segundo as informações dos 

dirigentes da empresa, esta marca teria sido idealizada pelo atual presidente das redes de 

Lojas Riachuelo. Inicialmente passou a ser comercializada por pequenos varejistas de 

vestuários, interessados em vender produtos com a marca Pool, em um processo muito 

semelhante àquele que caracterizou a expansão da Super “G”. No decorrer da década de 80, 

seu idealizador decide tornar a marca uma exclusividade comercializada pelas redes de Lojas 

Riachuelo, e fabricada pelos canais de suprimento do grupo. Com o apelo a denominada moda 

jovem, a marca própria Pool ingressou no mercado de camisas masculinas, artigos esportivos, 

calças e bermudas jeans. Sua relativa qualidade permitia diferenciações no mix oferecido pela 

empresa, com distinções de qualidade e preço frente à marca Wolens, já conhecida e 

destinada aos clientes de classe média. Nas perspectivas da empresa, a marca Pool 

proporcionava a parcelas de consumidores com dificuldade de diferenciação social pelos altos 

preços das marcas internacionais, um consumo associado à juventude, modernidade de 

inserção e diferenciação. Com isso, a empresa ingressa em segmento do comércio varejista de 

vestuário ainda mais competitivo e dinâmico, o que passou a exigir ainda mais informações 

acerca de tendências internacionais, padrões de cortes e tamanhos, investimento em pesquisa 

e qualidade e ampliação dos núcleos de criação e contratação de profissionais especializados 

em criações, em que valores associado à juventude, como ousadia, atitude e irreverência, 
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poderiam ser expressos pelas combinações de cores, tipos de tecidos e sua combinação com 

acessórios como bolsas, calçados e cintos. 

 A marca própria Pool passava, então, a questionar a impessoalidade contida em 

muitos artigos de vestuários comercializados no interior dos canais de distribuição, 

demandados pelos canais de suprimento, e verificar a necessidade de formar gestores da 

família mais criativos e desprendidos de antigos métodos tradicionais de comercialização e 

confecção dos vestuários. Inicia-se gradativamente, um processo de reestruturação entre os 

canais de suprimento e distribuição, que passaria a questionar as “novidades da fábrica” em 

função das “novidades das vitrines”.  

Na verdade, mais do que uma marca licenciada, o nome surgiu justamente pela 

montagem do empreendimento: na verdade uma junção de pequenos fabricantes que se 

uniram e passaram a ter acesso a uma rede de distribuição nacional, produzindo itens que a 

Guararapes não fabricava sob a mesma marca com direito a uma série de benefícios por 

atuarem de forma conjunta. Em troca, pagavam um percentual do que faturavam para custear 

ações importantes, entre elas as campanhas publicitárias que tornaram o nome conhecido em 

todo o país. A Pool agora é uma marca exclusiva da Riachuelo, que aposta nela para 

alavancar novos negócios. A marca Pool, a Gledson e a Staroup eram os jeans 100% 

brasileiros na década de 80. Das três marcas, a única que sobreviveu foi a Pool, idealizada por 

Flávio Rocha, em 1982. A Pool é uma grife que sempre se manteve conectada com os jovens 

e foi ícone de moda nos anos 80, além de ter sido a principal patrocinadora do piloto Ayrton 

Senna no início de sua carreira, quando ele competia nas categorias Kart e Fórmula-3. Hoje, a 

marca se multiplicou para atingir mais de um segmento. Para o público jovem feminino: Pool 

Atitude, Pool Trendy e Pool Glam; para o público jovem masculino: Pool College, Pool 

Atitude e Pool Black; para o adulto masculino: Pool Originals, Pool Work e Pool Casual. 

Nesse sentido, parece ser pertinente a hipótese de que a constituição de estratégias 

voltadas à concentração comercial resultou do rebatimento da receita já compreendida e 

experimentada por outras empresas do segmento comercial varejista brasileiro, existentes em 

algumas de suas recentes aquisições. No cerne dessa estratégia, encontra-se a criação das 

marcas próprias como fator decisivo para a consolidação da rede varejista Lojas Riachuelo, e 

como ingresso no varejo moderno, especificamente de roupas populares. Como se perceberá, 

com esta estratégia as Lojas Riachuelo se tornaram uma rede de varejo como o resultado da 

incorporação das antigas redes varejistas já pertencentes ao grupo e adquiridas nos anos de 

1970, tais como as Lojas Seta para Homens e Wolens. Mesmo com a continuidade da 

concentração varejista cada vez mais formal do grupo, esta estratégia mostrou-se 
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relativamente efêmera até meados dos anos de 1990, frente à entrada de novos concorrentes 

no cenário varejista moderno e perante a mobilidade institucional que atinge a face produtiva 

em função da concorrência têxtil asiática nos anos de 1980 e 1990. Isso exigiu do grupo 

familiar uma nova organização espacial de seus empreendimentos, sobretudo redefinindo sua 

localização em função da diminuição dos custos operacionais tanto da fábrica quanto do 

comércio varejista.  

Nesse sentido, as estratégias de concentração comercial varejista viram em outros 

incentivos fiscais um complemento os já auferidos e um fator decisivo para a organização do 

grupo em estados como o RN e CE, nos anos de 1990. Esta nova organização espacial 

permitirá ao grupo intensificar, até certa medida, sua concentração comercial varejista, mas 

revela também os efeitos de uma estratégia que combinou o ingresso de membros da família 

no cenário político nacional nos anos de 1990. Esta estratégia, em certa medida, clarificou as 

possibilidades de avanço ou retrocesso dos investimentos da família, mas, por outro lado, o 

credenciou para outras “barganhas” do estado a nível nacional e regional, como veremos.  

 

 

Quadro 04 

 

Grupo Econômico Guararapes Confecções S.A  

Estrutura comercial 

 

  

UNIDADES COMERCIAIS FUNCIONALIDADE NO GRUPO 

  

 

A capital 

1. Unidade comercial base para a fundação do grupo; 

2. Fundamental no processo de especialização e comercialização 

de confecções masculinas. 

  

 

 

 

Lojas Seta para Homens 

1. Unidade comercial que deu continuidade à comercialização e 

especialização no comércio varejista de confecções masculina; 

2. Fundamental para a estruturação das futuras redes comerciais 

das marcas Super “G”; 

3. Contribuiu como canal de distribuição dos produtos das 

confecções Guararapes em territórios como o Nordeste e Norte 

do Brasil. 

  

 

 

 

Franquia Super “G” 

1. Contribuiu para o ingresso parcial das atividades comerciais no 

rol das marcas de confecções a preços populares; 

2. Estratégia de expansão e ampliação dos canais de distribuição e 

formas mais flexíveis de aquisição financeira; 

3. Importante protótipo de estratégia para o ingresso no mercado 

de confecções de marcas próprias desenvolvidas pelo grupo na 

década de oitenta. 

  

 

 

 

1. Canal de distribuição para a projeção dos produtos Guararapes 

no mercado têxtil e de confecções internacional; 

2. Importante para a comercialização de produtos têxteis e de 
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Guararapes of American Inc. confecções importadas pelos canais de distribuição nacional do 

grupo, especialmente pelas unidades comerciais das Lojas 

Riachuelo S.A. 

  

 

 

Lojas Riachuelo S.A 

1. Tornou-se uma das principais aquisições comerciais do grupo e 

canal de distribuição e expansão das marcas próprias como a 

Wolens S.A, e a marca Pool; 

2. Canal de distribuição fundamental para o processo de integração 

comercial após a década de noventa;  

3. Consolidou o ingresso no grupo no varejo moderno sob a 

condição de redes comerciais; organização dos canais de 

distribuição de crédito (crediário próprio); demais marcas 

próprias e produtos financeiros. 

  

 

 

Wolens S.A 

1. Unidade comercial fundamental para o ingresso do grupo no 

segmento das grifes nacionais e próprias; 

2. Possibilitou a expansão das unidades comerciais das Lojas 

Riachuelo ao ser incorporada a esta; 

3. Tornou-se uma das marcas comercializadas pelo grupo voltadas 

às classes médias e por outros canais de distribuição. 

  

 

 

 

 

Central Industrial de  

Confecções S.A – CIC 

1. Uma das primeiras experiências do grupo como canal de 

distribuição voltado para a venda no atacado; 

2. Contribui como estratégia de maior aproximação entre os canais 

de suprimento e distribuição regional; 

3. Permitiu maior inserção dos produtos Guararapes, com preços 

baixos, nos mercados do Nordeste brasileiro; 

4. Tornou-se uma empresa estratégica no aumento do ritmo dos 

canais de suprimento e destino das sobras de confecções.  

  

 

 

Outros canais de distribuição 

1. Fundamentais para os canais de suprimento dos produtos 

Guararapes; 

2. Tornou-se estratégico para a divulgação de marcas como Super 

G, Pool e Wolens. 

  

  

Fonte: Elaboração própria.  

 

 

2.4 O EMPRESÁRIO POLÍTICO 

 

No Brasil, existem poucos estudos sobre o empresário político. Como nos revela Costa 

(2005), o empresariado político pode ser compreendido como parte de uma elite, e sua 

formação diferencia-se em função da região em que esta elite nasce, as alianças que 

estabelece, seus objetivos e o contexto de disputa política ou concorrência empresarial em que 

se insere. Assim, como destaca a autora, há elementos conceituais e históricos presentes na 

definição do empresário político e que nos permite compreende seu surgimento.  

Em estudos realizados sobre a imagem pública da nova elite cearense, Costa (2005) 

indica que o empresário político emerge de um contexto político de liberalização do regime; 

de mudanças na estrutura econômica, sobretudo associado aos investimentos realizados no 



198 

 

Nordeste brasileiro com os projetos de fortalecimento do parque industrial nos anos 70. O que 

Costa (2005) afirma ser este empresário político é o resultado de um novo e diferente 

comportamento da elite empresarial cearense, que inicia seu processo de aprendizagem 

política aproveitando-se desse cenário, por vezes, inclusive, motivado por diferenciações do 

grupo. O cenário dos anos 70, em certa medida, revelou ser uma extensão dos programas 

desenvolvimentistas que atingiram o Nordeste, e encontrou nessa nova elite empresarial e 

política a vanguarda das mudanças ensejadas com a liberalização controlada. Este contexto 

permite auferir que o empresário político, apresentado por Costa (2005), distancia-se da 

concepção de Negri (2002), notadamente quando pensa o empresário político associado à 

estrutura industrial italiana, especificamente ao Sentire italiano.  

Quando pensamos no ingresso de representantes da elite empresarial da família Rocha 

no cenário do legislativo nacional em 1982, devemos compreender, assim como fez Costa 

(2005) ao se referir a outros empresários, que Flávio Gurgel Rocha, filho do fundador do 

grupo econômico Guararapes Confecções S.A, é parte de um contexto de empresários e 

membros de uma elite que se colocavam como representante no cenário nacional de novos 

interesses nacionais, especificamente capitalistas, e de outro projeto nacional de 

desenvolvimento
106

. Especificamente a elite nordestina, e, em particular a elite empresarial 

cearense, ingressa em sua aprendizagem política defendendo outro tipo de capitalismo, de 

novo conteúdo e racionalidade aplicados à gestão do Estado, a busca de resultados públicos e 

do aceno de novos interesses corporativos, que deveriam ser representados mais 

acentuadamente na agenda pública. O empresário político estaria inserido neste cenário que 

caracteriza a década de 70, e no caso do RN e ao ingresso de Flávio Rocha a partir de 1982. 

Em primeiro lugar, a emergência do empresário político esteve associado a uma nova 

elite empresarial e colocada como grupo político nacional, jovem e de formação superior. 

Flávio Gurgel Rocha possuía parte dessas qualidades, mas tinha aquela que pareceu ser a 

                                                           

106 Flávio Gurgel Rocha ingressa na vida parlamentar também em função da proximidade que tinha com o então 

prefeito de Natal e candidato a governador, José Agripino. Flávio Rocha é eleito deputado federal por dois 

mandatos, de 1986 a 1994. É membro fundador do Partido Liberal, pelo qual se lança candidato à Presidência da 

República. O segundo mandato e sua candidatura à Presidência da República foram marcados, dentre outras 

características, pela defesa da Emenda Constitucional do Imposto Único. Esta proposta impulsionou a sua 

candidatura à Presidência, arrefecida com as denúncias de venda de bônus eleitorais que o impediram de 

concorrer ao pleito, levando-o a desistência. “A política ensina a humildade, para se conseguir as coisas na 

política você depende do convencimento, a começar pelo convencimento do voto, já o mundo empresarial, 

mesmo sem querer, torna as pessoas meio autoritárias: é só mandar e as coisas acontecem”. (Novo Jornal, Natal, 

quinta-feira, 9 de dezembro de 2010, pag. 7 e 8) 
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principal, o grau de parentesco direto com uma representante do empresariado regional ou 

nacional.  

Parte dessa elite de empresários exercia papeis fundamentais em suas empresas, 

especialmente naquelas onde as condições de propriedade e controle eram familiares. Este 

critério apenas parcialmente se adequava a Flávio Gurgel Rocha, em função de que na década 

de 80 sua inserção como executivo representativo dos interesses no grupo ainda não estavam 

consolidados, haja vista a posição que ocupava no interior da empresa (representante das 

marcas Super G), e que não definiam, naquele momento, as condições de propriedade e 

controle familiar. 

Como indica Costa (2005), a maioria dessas empresas estava inserida em programas 

de incentivo empresarial, principalmente os grupos econômicos tradicionais, característica 

que o grupo Guararapes Confecções S.A já atendia, pelos motivos já evidenciados neste 

trabalho. Esta elite se encontrava ciente das estreitezas do mercado nacional, sobretudo com a 

crise da década de 80, e afirmavam-se preocupados com o destino de segmentos mais 

dinâmicos e com o ritmo que assumiria um “outro tipo de capitalismo no Brasil”. Não é 

possível afirmar que esta seja uma característica que está associada diretamente à eleição de 

Flávio Rocha ao legislativo nacional, nem mesmo a sua campanha à Presidência da República 

em 1994, especialmente em função de sua reduzida representatividade enquanto liderança 

política que se mostrou incapaz de aglutinar os interesses do empresariado nacional; suas 

ações voltadas aos setores específicos da atividade econômica como os setores têxteis e 

varejistas; e a fraca representatividade do seu partido político frente à capacidade aglutinadora 

de interesses diversos, sobretudo os dos empresariais, que passou a exercer o PSDB com seu 

candidato, Fernando Henrique Cardoso. Esta capacidade de aglutinar interesses diversos do 

empresariado nacional esteve em muito associada ao plano de estabilidade econômica, e o 

apoio ao projeto de reformas liberais pelos quase seiscentos deputados federais, o que inibiu, 

naquele momento, a consolidação de uma proposta alternativa oriunda de coalizões orientadas 

pelo Partido dos Trabalhadores (PT).  

Tomemos este como o cenário em que emergia o empresário político, em que medida 

ele pode ser pensado para o Rio Grande do Norte e como se insere Flávio Gurgel Rocha; em 

que medida sua participação na vida pública pode se associar à dinâmica do grupo econômico 

Guararapes Confecções S.A. 

É possível compreendermos que o ingresso de Flávio Rocha no legislativo nacional na 

condição de deputado federal em dois mandados não guarda relação direta com aquilo que 

poderia ser uma estratégia empresarial. Por outro lado, não desconhecemos a potencialidade 
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que este momento pode ter vindo a se revelar para outra configuração de poder e gestão no 

interior do grupo econômico Guararapes Confecções S.A, especialmente após a sua 

desistência à Presidência da República pelos fatores já mencionados, além de outros pouco 

elucidados.  

Mas a inserção desse membro da elite empresarial do Rio Grande do Norte pode ser 

compreendida com mais clareza quando levamos em consideração as observações de Andrade 

(1996).  

A emergência do empresário político está associada às dinâmicas regionais 

nordestinas, principalmente políticas, que passam a ocorrer em meados dos anos 70, em 

particular na do Rio Grande do Norte. Andrade (1996) nos revela que para o caso do 

empresariado político do Rio Grande do Norte, e outros estados, o empresário político esteve 

associado ao anonimato, à falta de experiência política, e alianças a grupos urbanos, 

características estas que parecem adequar-se a imagem pública que assumiria o atual 

presidente das Lojas Riachuelo S.A, após 1982. No Rio Grande do Norte, como destaca a 

autora, o empresário político possui íntima relação como as elites políticas e econômicas 

locais, especialmente em segmentos tradicionais, como revelou ser Flávio Gurgel Rocha. Esta 

elite empresarial potiguar passou a travestir-se de novas lideranças políticas, nascidas do 

anonimato e, em grande medida, apostando na condição de elite econômica. Por vezes esta 

elite parece não menos que empresário; por outra representante das necessidades populares, 

do novo e da mudança, tendo a jovialidade, o sucesso econômico, a herança e a tradição como 

alguns dos seus recursos mais eficazes. Como revelou ainda Andrade (1996), este empresário 

político parece demarcar um novo tempo, tanto na retórica quanto, por vezes, na plataforma 

de governo que defende. Seu lugar já se encontra revelado:  

 
A partir de 1974, começam a ser esboçadas as iniciativas por parte do poder central, 

de renovação do quadro político nordestino, na eleição indireta para governador. 

Muitos fatores influenciaram ou impediam estas iniciativas, entre os quais devem ser 

associados: a existência de novas elites econômicas, o peso político das oligarquias 

agrárias em alguns estados e o jogo de forças entre linhas duras e reformistas dentro 

do bloco militar que controlavam o processo. No Rio Grande do Norte foi sem 

obstáculos que começou a se dar essa renovação, já a partir de 1974, o que não 

ocorreu nos demais estados naquele momento (ANDRADE, 1996, p.65). 

 

O cenário dos anos 70, assim, orientou o surgimento do empresário político, e no caso 

de Flávio Gurgel Rocha, apenas supostamente esta condição de “homem público” as 

estratégias econômicas do grupo Guararapes Confecções S.A. As pistas que Andrade (1996) 

nos fornece é que o momento prévio, em nosso caso, é um esboço não apenas no campo de 

uma política que parece profissionalizar-se, e na qual o ingresso de Flávio Gurgel Rocha uma 
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década após, é um de seus indicativos. Mas as pistas indicam, ainda, que esses novos homens 

que vivem da política, e que parecem motivados por essas qualidades, encontram-se também 

no saber técnico, na origem urbana e em suas plataformas um realce que oculta seu anonimato 

histórico-político; numa representação que faz sugerir a combinação de legalidade e carisma; 

como faz lembrar Weber (1999) ao se referir ao demagogo. Flávio Gurgel Rocha, como nos 

permite inferir a partir de Andrade (1996) ao se referi à figura de José Agripino Maia, parece 

ser este porta-voz dessa combinação e que encontra, assim como este último, os dilemas do 

cotidiano cosmopolita, do progresso econômico e da gestão da esfera pública voltada para 

resultados como algumas de suas bandeiras.  

O grupo Guararapes Confecções S.A, envolvido num contexto econômico favorável, 

orienta-se, apenas parcialmente, por este recurso, particularmente em seu sentido econômico, 

pois com o ingresso de Flávio Gurgel Rocha no legislativo nacional, e, posteriormente em sua 

tentativa de ser Presidente da República, fundamenta-se as condições para uma reestruturação 

da gestão familiar, mesmo que parcial mas decisiva, após a década de 1990, para o 

protagonismo exercido pela empresa no segmento varejista.  Assim, é difícil considerar que a 

condição de deputado federal tenha se traduzido num complemento às estratégias 

empresariais do grupo. O próprio cenário político de 1994 que desfavoreceu a continuidade da 

trajetória política mais acentuada de Flávio Gurgel Rocha o conduz a retomar suas atividades 

empresariais, em outra condição frente aos demais membros da família, e fortalece esta 

consideração. 

É nesse sentido que a década de 70 é, necessariamente, um esboço dessas novas 

lideranças econômicas e políticas advindas do processo de mudança ensejado com a 

liberalização do regime, e, no caso Guararapes Confecções S.A, encontra-se um momento 

decisivo em meado da década de 80. Isto não somente se revelou útil para o grupo Guararapes 

Confecções S.A, ao nível da empresa, e de uma parcial redefinição das condições de 

propriedade e controle, especialmente ao identificar no rol dos integrantes da família aquele 

capaz de realizar o processo sucessório familiar dos fundadores do grupo e constituir, assim, a 

segunda geração da gestão familiar.  

Após os anos 70, o ingresso de Flávio Gurgel Rocha no cenário político nacional 

torna-se fator decisivo para a afirmação desse processo sucessória na gestão familiar. Por 

outro lado, o que é percebido é a flagrante crise de uma continuidade em sua trajetória 

política, em que sua desistência ganha sentido em argumentos que vão desde as 

irregularidades no processo eleitoral, a efêmera capacidade partidária e pessoal de aglutinar os 
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interesses do empresariado nacional, limitando, em sua campanha a Presidência da República, 

a mudanças pontuais, como a defesa do Imposto Único.  

Resumidamente, podemos assim mencionar os traços que definiram o empresário 

político e a representatividade de Flávio Gurgel Rocha. Em primeiro lugar, as estratégias do 

empresariado político resultaram de uma combinação dos interesses das novas lideranças 

urbanas em fortalecer o novo sentido da política local e nacional. Nesse sentido, as alianças 

que se constituíram no RN permitiram a projeção de Flávio Gurgel Rocha com parte 

articulada delas, especialmente por pertencer a uma elite empresarial local e de considerável 

representatividade nacional. Essa articulação deu-se em função da condição de grande 

empresa regional do setor têxtil e de confecções na qual representava a Guararapes 

Confecções S.A, mas não podemos afirmar que isto tenha se convertido como fator 

estratégico e dinamizador das atividades empresariais do grupo, especialmente na crise que o 

marca no final da década de 80. Considerada enquanto um fator estratégico empresarial, além 

de outros efeitos, poderia supor uma capacidade de influenciar o meio político e 

administrativo, seja aliando-se aos interesses do grande capital que representa seja 

antecipando-se a determinadas tomadas decisórias. Isso, necessariamente, não implica numa 

representação política do empresariado na cena política brasileira.  

A breve passagem de Flávio Gurgel Rocha no legislativo nacional tornou-se útil e 

estratégico para a redefinição parcial da gestão familiar, especialmente para a configuração 

adquirida, assim como segue.   
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Diagrama 03 
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Assim, elegemos as características a seguir como fundamentais para o entendimento 

desse empresário político, Flávio Gurgel Rocha, no legislativo nacional e, posteriormente 

como candidato ao executivo nacional como Presidente da República.  

O quadro abaixo exemplifica os espaços de representação política que ocupa e, até em 

certa medida, destoantes das bandeiras do antigo estado desenvolvimentista e sim de forte 

caráter reformista. Como já destacado, o período entre 1988 e 1994 revelou-se um momento 

central para o grupo econômico Guararapes Confecções S.A 

 

 

Quadro 05 

A Guararapes Confecções e o empresário político 

 

Período Grupo econômico Guararapes Confecções S.A Atuações do Empresário Político, 

Flávio Gurgel Rocha 

1988 - 1994  Período da acentuada crise da empresa; 

 

 Momento em que as unidades de suprimento são 

reduzidas, assim como as unidades de distribuição 

por meio do fechamento de algumas unidades 

comerciais das Lojas Riachuelo; 

 

 Período em que a crise da empresa é vista como 

resultado do fortalecimento dos produtos têxteis 

asiáticos; 

 

 Período decisivo para o questionamento do modelo 

de integração da empresa; 

 

 Período em que as estratégias de redução das 

unidades fabris e comerciais não foram capazes de 

suportar a crise do segmento; 

 

 Ingresso no processo de concordata, em 1990. 

 

 Período de ingresso no cenário 

político nacional. Torna-se um dos 

mais jovens constituintes, num 

primeiro mandato pelo Partido 

Liberal (PL), do Rio Grande do 

Norte; 

 

 Torna-se titular da subcomissão de 

orçamento e fiscalização 

financeira; da comissão do sistema 

tributário, Orçamento e finanças; 

 

 Membro da Comissão da Soberania 

e dos Direitos e Garantias do 

Homem e da Mulher; 

 

 Membro da comissão de 

sistematização da Assembleia 

Nacional Constituinte; 

 

 No Congresso Nacional é titular da 

CPI mista sobre a Crise Financeira 

na Petrobrás e Irregularidades 

Administrativas, pelo PRN entre 

1989-1990; 

 

 Titular da CPI mista sobre o 

programa autônomo de Energia 

Nuclear, pelo PRN em 1989-1990; 

 

 Titular da comissão de Economia, 

Indústria e Comércio, entre 1989-

1990 e 1991 – 1992; 

 

 Titular da comissão de Finanças e 

Tributação, em 1990; 

 

 Titular da comissão de projetos de 



205 

 

lei Legislação Tributária, em 1992 

pelo PRN; Ajuste fiscal; 

propriedade industrial. 

 

 

1991 – 1993 

 

 

 Período de negociação das dívidas; 

 

 Início do processo de reestruturação produtiva do 

grupo, especialmente das unidades produtivas; 

 

 Redefinição das estratégias comerciais e 

investimento em progresso técnico; 

 

 Suplente da CPI mista sobre 

irregularidades na Previdência, em 

1991 pelo PRN; 

 

 Titular da comissão de Ciência e 

tecnologia, Comunicação e 

Informática, em 1992; 

 

 Titular da Comissão Especial do 

Projeto de Emenda Constitucional 

n. 48, de 1991, do Sistema 

Tributário Nacional, pelo PRN. 

 

 

1994 – 1999 

 

 Reestruturação parcial na gestão familiar do grupo 

econômico Guararapes Confecções S.A. Assume a 

vice-presidente do Conselho de Administração das 

Confecções Guararapes S.A; 

 

 Momento de egresso de Flávio G. Rocha à 

diretoria da Guararapes Confecções S.A; 

 

 Torna-se presidente das Lojas Riachuelo S.A 

 

 Titular da Comissão de Finanças e 

Tributação de 1993 a 1994; 

 

 Candidato à Presidência da 

República, pelo PL. 

 

 Desistência da Candidatura da 

Presidência da República, em 1994. 

 

Fonte: elaboração própria. 

 

A direção da empresa era ocupada pelo fundador e seus irmãos, especificamente 

Nevaldo Rocha, Newton Rocha e Nelson Rocha, além de alguns executivos que desde sua 

fundação acompanham a família, como é o caso de Paulo Roberto, um dos diretores 

administrativos do grupo. O cenário político nacional está associado a questões de ordem 

familiar e interna da gestão e remonta a meados dos anos 80, precisamente ao período 

compreendido entre 1987 e 1991. Neste período, Flávio Rocha exerce o primeiro mandato de 

deputado federal pelo Partido Liberal (PL), e é membro da constituinte de 1888. Seu segundo 

mandato, também como deputado federal, ocorre entre 1991 a 1995, desta vez eleito pelo 

PRN do Rio Grande do Norte. Por outro lado, a ascensão de um novo empresariado e de 

novas representações políticas não demarcam mudanças estruturantes da sociedade nem da 

gestão pública local. Ela constitui uma representação do poder político nacional de origens 

regionais.   

A inserção no cenário político de Flávio Gurgel Rocha tornou-se um ticket para a 

reestruturação das condições de propriedade e controle familiar da empresa. É nesse sentido 

que restringir o seu surgimento apenas ao contexto político da época é não perceber sua 

importância para o processo sucessório, por sua vez fundamentado na meritocracia legitimada 

pelos pares e existentes no “escolhido”; por vezes pelos imperativos do conservadorismo que 
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fundamenta relações de poder de fundamento tradicional, neste caso, menos por qualquer 

capacidade carismática ou de racionalidade valorativa. O que se depreende é uma construção 

estratégia racionalmente calcada no fim, que parece não somente orientar-se pela afetividade 

ou carisma. É nesse sentido que parece prevalecer a ideia de que o cenário político e 

econômico que envolve a Guararapes Confecções S.A orientou a empresa para esses ajustes. 

A imagem de homem público de Flávio Rocha, que transita de sua excentricidade cotidiana e 

jovialidade comum em alguns representantes das elites locais nordestina, como alguns 

encontrados no estado do Ceará, que criará uma espécie de simulacro do novo na política, 

apenas nos programas de reformas setoriais; muito próximo do imaginário prevalecente na 

cultura política nacional.  

O aspecto da anomalia que caracteriza o empresário político conceituado por Negri 

(2004) não explica este movimento feito por esta elite empresarial, mas não questionável o 

sentido de por vezes o empresário político criar as condições mais gerais da produção. A 

definição de empresário político de Negri indica um distanciamento dessa perspectiva de 

Costa. Para este primeiro, o empresário político “(...) é aquele que exerce essencialmente sua 

função produtiva realizando a reunião das condições sociais, administrativas e políticas da 

produção. Isso significa que, nesse caso, a função empresarial vem depois da organização da 

produção, que se apresenta de maneira autônoma; que a organização autônoma dos fatores 

produtivos precede o empreendimento” (NEGRI, 2004, p. 61). 

Mesmo que esta definição se restrinja aos processos produtivos no Norte italiano, 

sobretudo àqueles realizados por empresas em processo de cooperação no Sentier italiano, o 

papel do empresário político ocorre na gestão do trabalho social, que segundo ainda Negri, 

assemelha-se ao de um sindicalista, capaz de mobilizar recursos produtivos além do trabalho. 

O empresário político se insere num contexto de redes empresariais europeias, em que este 

fator competitivo possui traços mais avançados que aqueles encontrados nas relações 

empresariais brasileiras, em se tratando especialmente de relações entre empresas e empresas, 

e empresas e estados, onde as conjunturas econômicas incertas exigem mecanismos 

regulacionistas que garantam a acumulação de capital.  

É preciso, assim, mediar essa conceituação e compreender que ela, na análise aqui 

apresentada, é parcial ao caso Guararapes Confecções S.A, mesmo que o empresário político 

não se envolva diretamente na produção, na sua organização direta, apenas parcialmente ele 

determina a suas condições. 

 Os diagramas que seguem, e o exposto anteriormente, revelam a acentuada 

participação que passou a ter Flávio Gurgel Rocha, após a década de 90 nas atividades 



207 

 

empresariais do grupo. A disposição de função nesta estrutura de poder representa a 

configuração de outras condições de propriedade e controle, porém com um forte acento na 

gestão familiar, salvo apenas a estrutura do Conselho Administrativo. 

 

 

Diagrama 04 
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Diagrama 05 
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Diagrama 06 
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CAPÍTULO VI 

 

 

3 O GRUPO ECONÔMICO GUARARAPES CONFECÇÕES S.A NA DÉCADA DE 

1990 

 

 

Nesta parte do trabalho ressaltaremos as estratégias do grupo econômico Guararapes 

Confecções S.A nos anos 90, e como elas contribuíram para a reestruturação produtiva e 

comercial da empresa. Destacaremos, ainda, o início da redefinição da gestão familiar interna 

do grupo, em meio ao difícil cenário econômico nacional que atingiu as unidades produtivas e 

comerciais, levando a Guararapes Confecções a “(...) acumular dívidas de 40 milhões de 

dólares, e entrar em concordata em 1990” (Revista Exame, 1997). O endividamento e a crise 

econômica conduziram esta empresa a elaborar alternativas adversas, não necessariamente 

econômicas, que contribuíram para a reinserção da empresa no rol das líderes nacionais do 

seu segmento. A dinâmica assumida pelo grupo nos anos 90 resultou dos efeitos da década 

anterior, onde “(...) a excessiva verticalização dessa companhia levou o grupo à concordata, 

fato hoje superado” (Gazeta Mercantil, 1999). 

O cenário dos anos 90 impactou as empresas do complexo têxtil, confecções e o varejo 

nacional, e exigiu da Guararapes Confecções S.A e outras empresas do ramo a reestruturação 

de suas unidades produtivas e comerciais. O ano de 1993 é o da extensão dos efeitos que 

atingiram o grupo após 1988 e que conduziram a empresa a um processo de concordata 

iniciado em 1990 e encerrado naquele ano. É um período de esgotamento do modelo de 

gestão integrada, cuja baixa competitividade acentua o questionamento acerca dos 

imperativos da fábrica e motiva outra combinação entre os canais de distribuição e 

suprimento. Após 1993 tem início um processo de redefinição das lideranças empresariais 

internas ao grupo. Um dos principais executivos da empresa, Flávio Rocha, filho do fundador, 

destaca-se no legislativo nacional como Deputado Federal pelo RN, e especialmente após este 

ano, lança-se candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal (PL)
107

. As mudanças 

ocorridas na Guararapes Confecções S.A após a sua concordata revelam nuances para além de 

uma reestruturação econômica tampouco similar aos ocorridos em outras empresas. Ela 

                                                           

107
 Como será destacado mais adiante, o ingresso desse empresário na atividade política remete a meados dos 

anos 80, quando ainda exercia uma das atividades comerciais do grupo Guararapes Confecções S.A. As 

informações indicam que exercia a função de representante comercial das franshing Super G. 
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coincide com o início da trajetória política de Flávio Rocha. Esse é o momento em que novos 

e jovens empresários do Nordeste brasileiro ingressam na vida parlamentar. A construção 

desse empresário político torna-se, dentre outros fatores, um ativo para as empresas. No caso 

da Guararapes Confecções S.A, Flávio Rocha, após renunciar de sua candidatura à 

Presidência da República para o pleito de 1994, retorna aos negócios da família. Esta 

passagem pela vida política também está associada aos estudos que realiza na Universidade de 

Harvard, nos Estados Unidos, “(...) estudando as tendências do varejo mundial” (REVISTA 

EXAME, 1997), que marca o início da redefinição “do controle e comando” da empresa, da 

construção paulatina da segunda gestão familiar do grupo, e de um corte parcial entre o modo 

de administrar dos fundadores, concentrados nos imperativos do relógio da fábrica, e as 

estratégias operadas para uma “nova empresa” e uma “nova gestão”. Os resultados dessa 

reestruturação econômica (e política) em nível do Grupo Guararapes S.A se revelarão após a 

década de 90, quando o processo de diversificação das atividades empresariais torna-se uma 

estratégia ofensiva frente à concorrência. Essa ofensividade tomou como referência não 

apenas esse novo sentido dado à gestão do grupo, mas também do aproveitamento de um 

contexto econômico favorável à expansão diversificada da empresa. Sendo assim, o discurso 

da mudança e do novo representado pelo presidente das Lojas Riachuelo torna-se um 

contraponto, não somente às incertezas provocadas pela saída da crise dos anos 80, mas 

também a forma anterior de gerir os negócios da família.  

 Porém, mecanicamente não é admissível que as mudanças ocorridas no grupo 

econômico Guararapes Confecções S.A possam reduzir-se à “visão estratégica” do empresário 

político. Tampouco podemos dizer que ela resulte de seu pertencimento a uma elite 

empresarial local. O ingresso de Flávio Rocha na cena política nacional remete ao movimento 

de renovação dos atores políticos regionais, seja no legislativo e executivo, de íntima relação 

com o movimento político realizado por grupos de origem urbana, emergentes no Nordeste 

brasileiro e também no Rio Grande do Norte, após os anos 70, como constatou Andrade 

(1996). Nesse sentido, o rebatimento desse processo nos negócios da família não se deu 

exclusivamente pela lógica mercantil, mas por esse contexto de renovação política no 

enfrentamento da crise econômica brasileira dos anos 80. Isso permitiu a construção de uma 

agenda empresarial, de propostas reformistas representadas por este empresário no legislativo 

nacional, especificamente na defesa da reforma tributária e o combate à informalidade no 

setor de confecções. 

É nesse sentido que, em 1994, constitui-se um momento decisivo para compreender as 

formulações de estratégias empresariais e de permanência da empresa no mercado. 
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Colaboram para a redefinição da nova gestão familiar do grupo, consolidada após esta década. 

O período de 1994 até 1999 é, assim, outro momento de reposicionamento da empresa no 

mercado varejista de confecções, perceptível à luz dos informativos contábeis disponíveis, 

que induzem a constatação da existência de uma empresa mais especializada e preocupada 

com o protagonismo que exerce sua face varejista.   

 

 

3.1 A EMPRESA E O CENÁRIO ECONÔMICO DOS ANOS 90 

 

 

A década de 90 representou um período de continuidade da modernização das 

empresas têxteis e de confecções, pelo menos após 1993. Diferente da década anterior, a 

modernização resultou de efeitos conjunturais; e sendo um referente ao processo de abertura 

econômica, onde condições favoráveis às importações de máquinas e equipamentos têxteis 

passaram a existir; outro, resultante da falta de uma política industrial que atingisse o todo das 

empresas do complexo têxtil/confecções, e garantisse, assim, maior inserção dos produtos no 

mercado nacional e internacional. Em certa medida, mesmo os anos de 1990 terem 

representado um período muito particular para o setor, ele revelou fraturas de uma tendência 

histórica de crescimento, como já assinalou kon (2004). 

Ainda na década de 90 ocorre um crescimento moderado do consumo de fios, 

especificamente entre 1995 e 1999, seguido das fibras e filamentos manufaturados, revelando 

um pequeno crescimento, se comparada à evolução histórica de crescimento da indústria 

têxtil, assim como ressaltou Kon (2009). Com exceção da produção de malhas, todos os 

outros produtos têxteis alcançam pouca desenvoltura. A produção de fios atinge apenas 6,1% 

em todo o período, representando uma elevação média anual de 0,6%. Ainda menos foi a 

produção de tecidos que teve um crescimento ainda menor, de 4,6% no período, ainda como 

salienta esta mesma autora. 

Mas há um decréscimo na produção algodoeira brasileira, que se expande somente a 

partir de 1998, mas ainda com dificuldades de exportação. Muitas empresas nacionais, como a 

Vicunha, reestruturam sua integração também a partir da análise de custo do algodão nacional 

(neste caso, produzido no Vale do Assú, no Rio Grande do Norte) e seus similares 

internacionais. Kon (2004) destaca que a situação de grande exportador de algodão é 

invertida, e o Brasil passa a importar algodão motivado por fatores como a praga do bicudo, 
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as facilidades de importação do produto com a eliminação de imposto, e vantagens, como 

juros e financiamento. 

Com a abertura econômica ocorre a entrada de novas empresas no Brasil nos anos 90. 

Os produtos nacionais iniciam um processo de competição com similares importados, 

acirrando a concorrência intercapitalista e conduzindo o empresariado a busca de eficiência e 

competitividade tanto nos preços de suas mercadorias quanto no processo produtivo, muitos 

deles recorrendo às políticas de incentivo estatal. Empresas do complexo têxtil e de 

confecções, como a Guararapes Confecções S.A, criaram estratégias para garantir os espaços 

no mercado nacional, algo intensificado com a implementação do plano de estabilidade 

econômica, Plano Real, em 1994. O plano facilitou importações e associado a políticas 

monetárias, terminava por aquecer e modernizar o setor têxtil. Esta conjuntura levou as 

grandes empresas do setor a aumentarem as importações de fibras, tecidos e também 

confecções. Como destaca Kon (2008), a abertura comercial dos anos 90 fez com que tarifas 

de importação de tecidos caíssem de 70% para 40%. Diferentemente, este incentivo à 

importação de tecidos afetou as tecelagens, tinturarias, estamparias e fiações. A abertura 

econômica permitia importações de máquinas e equipamentos, com oscilações negativas ou 

positivas, de acordo com os tipos de produtos importados. Isto, em certa media, foi facilitado 

com o Plano Real, e a instituição da ancora cambial pressionava para baixo os preços dos bens 

comercializáveis no exterior, e o governo passa a privilegiar a atração de novos capitais. A 

tabela abaixo indica alguns dados da Associação Brasileira de Indústrias Têxteis (ABIT) 

acerca das importações de máquinas têxteis e outros.  

 

Tabela 01 

 

Importações de máquinas têxteis, segunda metade dos anos 90 

 Milhares em US$ 

Especificação 1996 1999 

1. Parte e peças para estudar, estirar, texturizar e cortar 46.243 28.059 

2. Máquinas de fiação, desdobramento, torção, bobinadeiras de 

trama e outros 

96.341 55.349 

3. Teares para tecidos 51.536 37.716 

4. Máquinas de costura 93.775 53.186 

Fonte: Elaboração própria, com base em MDIC e ABIT  

 

 

O número de importações significava que grandes empresas do setor têxtil iniciaram 

processos de reestruturação com base em introjeção de progresso técnico. Para empresas 

como a Guararapes Confecções S.A, um dos efeitos da sua saída da concordata foi o relativo 

aumento da produtividade; sua especialização em linhas de produtos e em segmentos 
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específicos da produção. A escassez de dados sobre o número de máquinas importadas por 

esta empresa não impossibilita afirmar que ela ingressa como empresa reestruturada, mais 

competitiva e modernizada, sob o aumento de equipamentos importados e de componentes e 

insumos com maior conteúdo tecnológico. Muitas empresas de seu segmento passaram a 

influenciar na implantação de Programas governamentais de promoção econômica que lhes 

possibilitasse maior competitividade e crescimento das exportações. Os efeitos dessas 

pressões resultaram no Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica, Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade, e Programa de Competitividade Industrial. A abertura 

econômica também impunha a inserção das empresas nacionais no cenário competitivo 

internacional, e trazia, com isto, a necessidade da inovação do processo produtivo não 

somente para as grandes empresas do setor, mas a modernização do parque industrial têxtil
108

. 

O impacto no setor têxtil estava associado ao volume de investimentos externos diretos, a 

redução de tarifas de importação e produção e a redução de Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) sobre bens de capital. 

  No tocante as mudanças no varejo nacional, a abertura econômica e o plano de 

estabilização da moeda impulsionaram o setor por maior eficiência e por maiores espaços de 

mercado. Nos anos 90, redes varejistas do segmento de confecções e outras acentuam a 

concorrência por faixas de consumidores denominados de “C”, “D” e “E”. Muitos 

empresários estabeleceram estratégias comerciais como o “varejo em rede”, especialmente 

partindo da premissa que o país continha uma demanda reprimida nessas faixas de 

consumidores, e que eram potenciais dinamizadores de setores como alimentos, gêneros de 

primeira necessidade e bens de consumo duráveis. Em certa medida, tornava-se uma 

necessidade já nascida nos anos 80 e que se estendeu para além da década de 90. As barreiras 

para as demanda desses tipos de consumidores encontravam-se na falta de políticas 

creditícias, tanto às pequenas empresas, no tocante ao incentivo à livre iniciativa empresarial 

por via ideológica do fomento ao pequeno empreendedor, quanto para o consumo das 

famílias, com o incentivo ao crediário. A amenização desses entraves foi gradualmente 

equacionada com o aumento do consumo gerado pela estabilidade econômica, o que terminou 

                                                           

108
 As inovações do setor podem ser refletidas pelo volume de investimentos destinados no período. Os feitos em 

tecnologia atingiram US$ 684 milhões, subindo para US$ 1.053 milhões, em 1995. As importações de máquinas 

e equipamentos – que incluíam filatórios, teares, máquinas de costura e máquinas para acabamento, entre outros 

– também tiveram incremento, particularmente a partir de 1994, consistindo em aumento significativo em 

relação à média de US$ 327 milhões do período de 1990 a 1993, e alcançaram o pico de US$ 737 milhões em 

1995. Entre 1996 e 2000, essas importações voltaram a níveis que, embora mais baixos, ainda eram superiores 

àquela média (KON, 2009). 
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de algum modo refletindo nas vendas no varejo. Mas, os rebatimentos no varejo de 

confecções e de outros segmentos, especialmente os negativos, eram motivados pelo número 

de inadimplência que afetavam as redes varejistas, em muitos casos gerando oscilações nas 

comercializações. O histórico de vendas nas Lojas Riachuelo, em certa medida, revela o 

percentual das oscilações, quando comparada à dinâmica mais geral do varejo nacional, assim 

como aponta o gráfico que segue. 

 

Gráfico 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essas oscilações não somente expunham as dificuldades do setor e a insolvência da 

média das famílias consumidoras ao inserir-se em novos hábitos de consumo através de 

outros meios de acesso à mercadoria. No tocante às redes de lojas Riachuelo, as severas 

oscilações entre 1995 a 1998, são reveladoras dos ajustes ocorrido nas relações entre os canais 

de distribuição e suprimento, e, necessariamente, das demandas econômicas que direcionaram 

ao varejo de seu segmento. Revela, ainda, as dificuldades enfrentadas no mercado nacional 

com a pulverização provocado pelo setor. Além desse elemento doméstico, o aumento da 

concorrência exigia de algumas empresas do varejo de confecções, redefinições comerciais 

mais acentuadas, especialmente com a criação de instrumentos de proteção à inadimplência e, 

ao mesmo tempo, diversificação de meios mais seguros e extensos de crediário. Nos anos 90 

esses novos meios são intensificados e servem para campanhas empresariais contra os meios 

tradicionais de pagamento, como o uso de cheque pré-datado no varejo. Este incentivo a 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Revista Exame (Maiores e Melhores), 2009. 



216 

 

novos recursos ao crediário, quase que exclusivamente eletrônico, tornaram-se vetores de 

campanhas negativas contra o uso dos cheques, especialmente pelas principais operadoras 

internacionais de cartões de crédito com filiais no Brasil. O índice de inadimplência do 

consumidor e a fraude corporativa causada, dentre outros fatores, pelo uso indevido de meios 

tradicionais de pagamento, serviam para justificar a propagação de uma “nova cultura do 

dinheiro de plástico e crediário eletrônico”; elemento também definidor do varejo moderno. 

Os negócios eletrônicos não impediram que algumas empresas do varejo de confecções 

passassem por desequilíbrios financeiros. Empresas desse segmento requereram falência ou 

concordata, como foi o caso de redes varejistas como as Casas Pernambucanas e as lojas 

Mesbla. A rede de Lojas Riachuelo ingressou também em endividamentos que foram sendo 

equacionados mais acentuadamente somente após o final dos anos 90, mais ainda com 

acentuadas oscilações, como revela o próximo gráfico. 

 

 

Gráfico 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O plano de estabilidade rebatia positivamente nas empresas que pareciam ter se 

antecipado a estas mudanças e programado com maior rapidez a solução de seus 

endividamentos e a reestruturação de seus canais de distribuição. Grandes redes varejistas 

ingressaram na vanguarda de suas reestruturações comerciais, sintomaticamente as Lojas 

Renner, Arapuã e Ponto Frio, dentre outras. Empresas de um mesmo segmento passaram a 

implementar processos de reestruturação baseados na troca de controle acionário nas 

principais redes de varejo; o encerramento de alguns pontos de venda de baixa rentabilidade e 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Revista Exame (Maiores e Melhores), 2009. 
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reformas de alguns existentes. A redução do número de funcionários, o acúmulo de funções, a 

profissionalização das administrações tornaram-se apenas algumas das estratégias defensivas 

elaboradas por grandes redes de varejo nacional. A automação comercial e o uso intensivo da 

informática nos processo contábeis, como já salientado para os anos 80, tornaram-se pontos 

diferenciais. Para as redes de varejo do segmento de confecções, as estratégias defensivas 

passaram a se concentrar na rotatividade do mix de mercadorias das lojas e na implementação 

de mecanismos de venda e pós-venda. Este último, incluiu processos de conhecimento mais 

específicos de gostos e preferência dos clientes e de campanhas de fidelidade e incentivo ao 

crédito. Muitas dessas estratégias fundamentaram-se naquelas praticadas por suas similares 

internacionais. 

As mudanças no varejo nacional imprimiram mudanças em lojas de departamento que 

passaram a ter seu formato reduzido, especialmente àquelas localizadas em grandes avenidas 

e ruas. Muitas delas deslocaram-se para o interior de Shoppings Centers, e o custo por metro 

quadrado de loja passou a interferir no fechamento de muitas delas. Muitas empresas do 

varejo de confecções investiram na automação comercial e em sistemas informatizados de 

gerenciamento de produtos, estocagem, sortimento das lojas e campanhas comerciais como 

promoções e liquidações. Criaram e qualificaram departamentos como o telemarketing, que 

passou a ser um canal de vendas e também de cobranças, alguns terceirizados. Assiste-se nos 

anos 90, o crescimento das lojas de desconto, com o uso de estratégias já legitimadas na 

década anterior como a do preço baixo e a do menor preço, muitas destinadas a atrair os 

chamados consumidores “C”. Estratégias diferentes que em segmentos varejistas, como os 

hipermercados, tornavam-se um dos principais itens na pauta das publicidades televisivas. 

Com exceção das lojas de conveniência, inovadoras em lay-out, e as redes de fast food, com 

uma culinária para “todos os gostos”, o destaque da década também se deveu aos 

hipermercados e supermercados, além das redes de mercadinhos de bairro, que se tornaram, 

nos anos 90, severos concorrentes e referenciais em campanhas publicitárias, como o apelo à 

semana do produto ou a do menor preço e preço baixo.  

Como observamos, a conjuntura econômica dos anos 90 refletiu nas atividades 

produtivas e varejistas, e exigiu a reestruturação dos canais de suprimento e distribuição. O 

contexto da crise econômica dos anos 80 e sua extensão para a década posterior não impediu 

que a Guararapes Confecções S.A, assim como outras empresas, diversificasse seus canais de 

distribuição com a continuidade de suas estratégias comerciais, como a criação de marcas 

próprias, do franchising Super “G” e a da criação Central Industrial de Confecções. Até 1988 

elas foram úteis, mas a crise econômica que refletia em suas estruturas de suprimento a levou 
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a redefinir o número e especialização de suas unidades fabris, e a permanência dessas 

estratégias. Neste ano, mesmo com os incentivos fiscais advindos do PROADI, as unidades 

fabris localizadas nas cidades de Mossoró e Macaíba, ambas no Rio Grande do Norte, já 

tinham sido desativadas, revelando a insustentabilidade do modelo de concentração têxtil. 

“Das sete unidades em funcionamento, à época da concordata, restaram apenas quatro. O 

número de funcionários é reduzido de 22.000 para 7.000” (REVISTA EXAME, 1997). No 

final dos anos 80, estes números eram os indicativos da construção de uma nova arquitetura 

empresarial frente a um cenário incerto, com um número 50% menor de unidades fabris; com 

parte do processo produtivo terceirizado e de progressões graduais em tecnologia e 

informação. Isto marca o ingresso da empresa numa crise, motivada pela baixa 

competitividade de seus produtos frente aos similares asiáticos no mercado nacional, e de um 

modelo de integração insustentável com a defesa da face têxtil. No rol das empresas 

concordatárias da década de 90, a Guararapes Confecções encontrava-se entre as sete 

empresas do segmento têxtil, ao lado de suas concorrentes nacionais como a Lum's Têxtil e a 

empresa Staroup, que ingressam em concordata em 1992, Londrimalhas, em 1995, Trufana, 

em 1996, e a empresa Pará de Minas, concordatária em 1997
109

.  

Outras empresas nacionais do mesmo segmento, como a Vicunha e a Alpargatas, 

construíram estratégias distintas como recurso ao enfrentamento das oscilações do final da 

década de 80 e meados da de 90. Diferente da Guararapes Confecções S.A até 1993, a 

Vicunha inicia a aquisição de empresas insolventes, e antecipa seu processo de diversificação 

produtiva e comercial frente às dificuldades, já reveladas, da concentração e foco na produção 

têxtil. Com um padrão tecnológico acima da média do setor e estratégias de aquisição, a 

Vicunha diversifica suas atividades ao gerir um significativo “portfólio empresarial”. Assim 

como a Guararapes Confecções S.A, a Vicunha nos anos 90 era um grupo de controle e gestão 

familiar, mas diferente desta primeira, seu relativo endividamento associada a sua 

diversificação forneceu-lhe certa proteção dos efeitos da crise dos anos 80. Parte dessa 

capacidade competitiva estava dada na década de 80, quando a empresa incorpora empresas 

como Fiação Brasileira de Rayon/Fibra S.A.; associa-se com a Renner e incorpora a Lee 

                                                           

109
 Para mais detalhes do processo que envolveu estas empresas concordatárias no período, ver SANVICENTE, 

Antonio Z.; MINARDI, Andréa M.A.F. Identificação de indicadores contábeis significativos para a previsão 

de concordata de empresas. São Paulo: Working Paper, Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, outubro 

1998.  

 



219 

 

Confecções. Já a Guararapes Confecções, limitou-se a fusões de empresas já pertencentes ao 

grupo, e ainda numa aposta na “defesa da face têxtil”. Ainda na mesma década, a Vicunha 

compra a Tecelagem Santa Bárbara e a Veludos JB, e constitui a sociedade anônima Campo 

Belo NE. Passa a controlar parte dos negócios no segmento têxtil do grupo italiano Felice 

Bronzoni, e em associação com o Banco Bradesco e a Lee Confecções cria a Vicunha 

Nordeste. Inicia a implantação da fábrica integrada Elisabeth Nordeste, no estado do Ceará. 

No início da década 90, o grupo controlava 17 empresas com 35 unidades fabris em 10 

Estados, e possuía três entre as 10 maiores empresas têxteis do país. As estratégias de 

aquisição foram seguidas da constituição de um canal de distribuição financeira, em 1986, 

com a aquisição da corretora e distribuidora Fibrasa, que em 1988 torna-se o Banco Fibra, 

transformado, posteriormente, em banco múltiplo. 

Estas sucessivas aquisições foram estratégias ofensivas e eficazes realizadas pela 

Vicunha frente às suas concorrentes financeira e administrativamente insolventes. Elas eram a 

clareza de um processo de verticalização da produção de tecidos artificiais e sintéticos, e 

persistiu durante os anos 90, com a aquisição da empresa Dunas Têxtil do Ceará, empresa de 

fiação de algodão que atuava no segmento de artigos de cama, mesa e banho. Estas estratégias 

levaram o grupo a ingressar num segmento de mercado diferente, e a concorrer com as 

grandes do setor como Artex, Teka e Santista. 

A Alpargatas, como ressalta Bonelli (1998), era um grupo econômico composto por 28 

fábricas e 34 mil funcionários. A ofensividade de suas estratégias encontrava-se nos ganhos 

em escala e na relativa qualidade de seus produtos. Elas também se concentraram na 

ampliação da inserção nos segmentos de maior nível de renda, e suas estratégias de aquisição 

envolveram, entre 1984 e 1985, a compra da Amapoly Indústria e Comércio Ltda, a Besa - 

Borracha e Esponja S.A, e em 1986, a ampliação de seus canais de suprimento com as três 

novas unidades fabris. A empresa licencia marcas como a Arrow para artigos masculinos e a 

mundialmente conhecida Nike, para artigos esportivos, notadamente o tênis. Nos três últimos 

anos da década de 80, muda suas estratégias e volta-se para o mercado internacional, sem 

muita eficácia; as exportações atingem apenas 6% de seu faturamento. Com o início da 

década de 90, reinicia as estratégias de aquisição, como da Norcalsa - Nordeste Calçados, 

depois denominada de Alpasa, e a empresa Terra S.A. Como ressalta Bonelli (1998), no início 

dos anos 90, 75% do capital da Alpargatas era controlado por grandes investidores nacionais e 

internacionais ligados à construtora Camargo Corrêa, ao Banco Bradesco e Itaú. Com o 

programa de estabilização ocorre uma retração nas vendas especialmente na divisão de 

confecções e têxtil. As estratégias se voltam para a diferenciação dos portfólios de produtos 
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exportados; um reforço nas marcas tradicionais e o lançamento de produtos para públicos 

diferenciados masculino, juvenil e feminino. Marcas como Paco Rabane, Cacharel, Fido Dido 

e Osh Kosh B'Gosh passara a compor parte significativa desses produtos. No início dos anos 

90, as estratégias de exportações passariam a ser mais diferenciadas por marcas, e em 1993 

acentua-se o processo de reestruturação, que envolveu a continuidade das estratégias de 

aquisição, com as compras da empresa Âncora e intensificação de campanhas publicitárias de 

seus produtos frente à concorrente Grendene. Em 1994, a aliança da Alpargatas com o 

Moinho Santista permitiu a criação de mais uma empresa, destinada à produção de índigo e 

brim. O sucesso dessa fusão empresarial resultou das “(...) elevadas escalas de produção das 

unidades de fiação e, principalmente, a capacidade financeira combinada dos dois grupos” 

(BONELLI, 1998, p. 27). A reestruturação produtiva envolveu o fechamento de plantas 

empresariais antigas e menores, e a eliminação de linhas de produtos com pouca expressão no 

faturamento, além da demissão de trabalhadores e diminuição de níveis hierárquicos.  

A Guararapes Confecções S.A partiu para uma contenção do processo de expansão, e 

em meio à crise, suas estratégias defensivas voltaram-se para a garantia do desempenho das 

Lojas Riachuelo, que comercializava, à época, apenas 9% dos produtos Guararapes. Outra 

estratégia complementar tornava-se clara, como ressaltou um dos principais executivos e vice-

presidente desta empresa na época, o Sr. Newton Rocha Júnior, “(...) compramos de quem 

oferece os menores preços" (REVISTA EXAME, 1997); o que significava “(...) dar os braços 

a quem é hoje um dos maiores rivais do ramo têxtil do Guararapes: os chineses” (REVISTA 

EXAME, 1997). Quando observado aquilo que parece significar um dos efeitos dessa 

estratégia, o número de vendas, é possível percebermos, no gráfico que segue, sua pouca 

oscilação, e o significativo avanço no período pós 90, seja pela nova conjuntura creditícia 

incentiva por políticas governamentais e de sua combinação com o número e novos canais de 

distribuição realizados pelo Grupo Guararapes S.A.  
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Gráfico 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que esta pouca oscilação possa ser compreendida, é preciso verificar a dinâmica 

assumida pelo capital circulante da empresa, algo que pode estar associado à dinâmica pós 

1994, aos sistemas próprios de crediário e investimentos. Como percebemos, os efeitos da 

combinação das novas estratégias, mesmo ainda defensivas, demonstram que a face comercial 

do Grupo Guararapes S.A comporta-se com uma desenvoltura acima da média nacional do 

varejo, mas ainda como uma oscilação ascendente bem acentuada no final da década. 

 

Gráfico 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Revista Exame (Maiores e Melhores), 2009. 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Revista Exame (Maiores e Melhores), 2009. 
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Quanto ao número de empregos gerados, o gráfico que segue revela os efeitos da crise 

do início dos anos 90, sobretudo pelo baixo número de empregos gerados nas unidades 

comerciais do grupo, e uma retomada acentuada apenas nos final do período. Entre 1995 e 

1998, o número de empregos gerados pela empresa foi pouco representativo, e mesmo seu 

histórico acompanhando a dinâmica do varejo nacional, a geração de empregos retoma seu 

crescimento apenas após 1999. 

 

 

Gráfico 09 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Revista Exame (Maiores e Melhores) 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Revista Exame (Maiores e Melhores) 

 

 

 

Gráfico 10 

Lojas Riachuelo S.A - Índice de Liquidez, em % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Revista Exame (Maiores e Melhores), 2009. 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Revista Exame (Maiores e Melhores), 2009. 
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Gráfico 11 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em Revista Exame (Maiores e Melhores) 

 

 

Em sentido restritamente econômico, a margem de longevidade alcançada pelos 

negócios do grupo até 1990 deveu-se, em certa medida, a combinação dessas estratégias, 

especialmente da redução do número de unidades fabris e comerciais, da diversificação dos 

fornecedores com base nos melhores preços, e na diminuição consequente do número de 

trabalhadores e terceirização de parte do processo produtivo. Diferente de suas concorrentes 

nacionais, a combinação dessas estratégias se estendeu até após 1994, assim como sugerem os 

índices de liquidez, após a negociação das dividas acumuladas, revelando um sentido 

defensivo atribuído ao ritmo da expansão empresarial. A continuidade da Guararapes 

Confecções S.A no competitivo e pulverizado varejo de vestuário nacional após o fim da 

concordata em 1993, resultou de uma combinação de estratégias econômicas e não 

econômicas. O que por vezes esconde esses outros recursos, é o fortalecimento das unidades 

de distribuição, assim como percebemos na declaração de um dos seus principais executivos 

nos anos 90, Sr. Newton Rocha Júnior: “Depois da concordata, acertamos nosso foco, (...). 

Agora vamos investir no crescimento. Este ano, a Riachuelo deve abrir pelo menos mais cinco 

novas lojas. Com o crescimento, estima-se que o faturamento da rede chegue a 440 milhões 

de dólares em 1997” (REVISTA EXAME, 1997). 

As estratégias de redução do número de canais de suprimento e a moderada expansão 

dos canais de distribuição foram decisões que não equacionavam os traços inacabados e 

conflituosos de sua integração, mesmo após 1990, nem elas faziam frente, naquele momento, 

à acirrada concorrência das grandes empresas líderes, nacionais e internacionais do segmento, 

sobretudo aos produtos têxteis asiáticos e também das empresas nacionais que tinham em suas 

estratégias de aquisição um fator competitivo decisivo. A amenização dos traços conflituosos 

do modelo de integração passou a se revelar com investidas realizadas em tecnologia da 
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informação, e gradualmente com sinais de previsibilidade da demanda, especialmente com o 

auxílio de trocas de dados entre os canais de suprimento e de distribuição. Para um dos 

principais executivos do grupo, o difícil cenário era resultado da competitividade das 

empresas nacionais e internacionais, e não somente necessariamente das investidas dessa 

natureza. As estratégias da Guararapes Confecções S.A revelavam uma empresa nos anos 90 

voltada a manter suas unidades fabris; avaliar o resultado de suas reduções e garantir o 

prolongamento de incentivos fiscais, especialmente concentrando seu reduzido parque fabril 

em estados do Nordeste brasileiro, onde incentivos (cerca de 75% de isenção de imposto de 

renda) atraíram também suas concorrentes, mas que permitiram também uma maior 

competitividade. Por outro lado, tornava-se necessário, frente à crise, verificar como estas 

estratégias e os investimentos de tecnologia se traduziriam em ativos contábeis, e se estes 

eram capazes de fazer com que as estratégias ofensivas permitiriam de fato a retomada do 

processo de expansão.  

 Quanto aos canais de distribuição, parte das estratégias ofensivas limitou-se a fusão 

entre empresas já pertencentes ao grupo e de suas reduções. A Riachuelo, principal canal de 

distribuição após os anos 90 “(...) então com 112 lojas, era um apêndice no grupo” 

(REVISTA EXAME, 1997), e já tinha incorporado empresa como a Wolens e as Lojas Seta 

para Homens.  Somente após 1994 é que a reestruturação do grupo Guararapes Confecções 

concentrou-se no fortalecimento da distribuição com um auxílio de um sistema de informação 

e troca de dados. Em certa medida, como um caminho diferente daquele vislumbrado por 

alguns executivos da corporação. Até meados de 1990, parte dos executivos e principais 

acionistas da empresa dedicava-se a equacionar os efeitos internos da crise, realizando ajustes 

defensivos. Esta “ala conservadora” compreendia a crise que afetava seus negócios como um 

problema de produção e não de outra configuração das relações entre distribuição e produção. 

Havia, ainda, uma defesa do antigo modelo de integração econômica que atribuía à fábrica o 

ritmo das comercializações, algo já diagnosticado negativamente nos relatórios da SUDENE, 

no final dos anos 70. Esta interpretação rebatia, inclusive, na imagem de seu fundador, que 

frente à crise passou a ser visto como “(...) uma espécie de personificação do empreendedor 

decadente (...) que não admite separar as empresas ou abandonar seus negócios na área têxtil” 

(REVISTA EXAME, 1997)
110

.  
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Essas estratégias conservadoras tentavam conter os efeitos negativos do período, mas 

não foram capazes de proteger a Guararapes Confecções S.A, nem outras empresas nacionais 

com insolvências financeiras da crise. Empresas líderes de outros segmentos, como as 

tradicionais Metal Leve, Cofap e Freios Varga, Brasmotor, e grupos como Arno e Refripar, 

Villares, realizaram fusões empresariais como estratégias de competitividade. Estas empresas 

compunham o significativo número de 374 fusões e aquisições da indústria, entre 1992 até a 

primeira metade de 1997 (DINIZ; BOSCHI, 2007). As empresas do complexo têxtil e de 

confecções não somente estavam inseridas nestas necessidades de reestruturar parte de suas 

estratégias de expansão. A crise lhes impunha escolhas cautelosas em função do competitivo 

mercado externo em que se inseriam, e do crescente grau de informalidade que atingia o setor 

no mercado interno regionalizado. O futuro das empresas encontrava-se também envolto 

numa agenda pública nacional em processo de redefinição, e com significativos impactos no 

segmento têxtil e de confecções. Ao que parece, a Guararapes Confecções S.A construiu parte 

de suas estratégias após a concordata sob uma leitura pragmática dessa agenda pública, das 

estratégias de seus concorrentes, e das intervenções do estado que sinalizavam, dentre outras 

coisas, uma ruptura com os aspectos políticos e econômicos que o motivavam na década de 

80. As reformas econômicas dos anos 90 imprimiam programas de estabilização econômica e 

ajustes que menos serviram aos segmentos tradicionais e mais elevavam o grau de 

competitividade das empresas pertencentes às “altas finanças nacionais”. Estas empresas 

foram fortalecidas com programas de privatização, liberalização comercial e a abertura 

econômica, como ressalta Guimarães Neto (1995):  

 
(...) após a implantação do Plano Real, de estabilização, assiste-se a uma nova onda 

de centralização dos bancos e instituições financeiras, com o apoio do Banco Central 

através de programa específico (...). É de se esperar que este processo de 

concentração e centralização tenha continuidade, inclusive a partir do 

desaparecimento ou da aquisição (privatização) de bancos estaduais, muitos dos 

quais passam por momento de crise e de tentativa de reestruturação com 

enxugamento e redução radical do número de funcionários (1995, p. 18).  

 

Programa de Incentivo à Reestruturação e Fortalecimento do Sistema Financeiro 

Nacional (PROER), calcado no subsídio e apoio à fusão e associações financeiras, tornou-se 

um mecanismo patrocinador e incentivador de uma reestruturação setorial e beneficiaria do 

sistema financeiro nacional. Os impactos dessa nova agenda pública refletiam negativamente 

nas empresas do complexo têxtil e de confecções. Eles acentuaram seu baixo índice de 

competitividade frente à presença de produtos similares no mercado nacional, e de certa 

parasitose histórica existente na relação estado e corporação. As privatizações, a liberação 
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comercial e a abertura econômica não equacionavam esses traços nem os gargalos das 

indústrias tradicionais do complexo têxtil e de confecções. Elas se revelavam como propostas 

de abandono aos mecanismos desenvolvimentistas que historicamente permitiram a empresas 

como a Guararapes Confecções S.A expandirem-se.  

Assim, a concordata que atinge a Guararapes Confecções S.A, em 1990, revelou o 

resultado e a extensão da crise e a inadequada de sua gestão. Mesmo subsidiada pelas 

políticas públicas de incentivo à atividade industrial, a empresa foi atingida mais 

acentuadamente após 1988, obrigando-a desenvolver estratégias defensivas. Silva (2008), ao 

se referir aos efeitos da crise que atinge as empresas têxteis do Rio Grande do Norte, chama 

atenção para um dos aspectos que marcaram esse processo. Segundo este autor, uma das 

estratégias defensivas e de efeitos de diminuição de custo produtivo utilizado pela Guararapes 

Confecções e outras empresas foi a “(...) terceirização, incorporando pequenos produtores, em 

situação de informalidade, ao circuito da produção, provocando intensa queda nos níveis 

salariais vigentes nesta indústria” (p. 166-167). Essas estratégias serviram como recursos à 

acumulação de capital, e defensivas quanto às falências e concordatas empresariais. Por outro 

lado, como destaca os ECIB (1994), (...) especialmente em confecções, em grande parte dos 

casos, a terceirização tem sido espúria, divergindo do processo observado internacionalmente, 

que visa ganhos de flexibilidade através da integração dinâmica de unidades empresariais de 

diferentes tamanhos (p. 338). 

Para empresas como a Guararapes Confecções S.A, a reestruturação produtiva, em 

certa medida realizada mais acentuadamente após 1994, levou a redefinir a disposição 

territorial, o número e especialização de seus canais de suprimento e distribuição. O cenário 

econômico nacional revelou a desativação de setores produtivos e a desnacionalização de 

outros. Algumas cadeias produtivas consolidadas foram desfeitas, sob a força de um processo 

de relocação industrial. A Guararapes Confecções S.A, nos anos 90, transfere parte das suas 

estruturas fabris (já reduzidas) para o Rio Grande do Norte e Ceará, como uma estratégia 

justificada por fatores competitivos como os já destacados, sobretudo os diferenciais de custo 

da mão-de-obra. Nesse sentido é necessário compreendermos que outros fatores ancoraram 

estas decisões estratégias.  
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3.2 GUARARAPES CONFECÇÕES S.A E OS INGREDIENTES DE COMPETITIVIDADE 

NAS EMPRESAS TÊXTEIS NACIONAIS NOS ANOS 90 

 

 

Algumas empresas nacionais como a Guararapes Confecções S.A desenvolveram 

aquilo que Veltz (1996) denominou de ingredientes da competitividade. Mesmo que o 

objetivo do autor não seja discutir a empresa brasileira, esta ideia ajuda a compreender que 

mesmo não podendo comparar tipo de empresas, as estratégias empresariais de natureza 

econômica combinaram-se com mudanças na gestão familiar. É nesse sentido que o que se 

compreende por competitividade empresarial transcende, neste caso, a combinação de fatores 

exclusivamente econômicos. Como afirma Veltz (1996), os ingredientes de competitividade 

expressam combinações inteligentes de fatores competitivos, que estão além dos tradicionais 

fatores de localização e de recursos como trabalho, capital e matéria-prima. É nesse sentido 

que as empresas competitivas são aquelas em que uma representação tradicional de empresas 

transcende a lógica das funções da produção, e encontram na combinação desses recursos 

estratégias decisivas. A empresa moderna, sobretudo em seu aspecto produtivo, não pode ser 

compreendida como a adição de operações, mas como um lócus de acumulação de capital e 

poder, onde há uma produtividade sistêmica das relações (VELTZ, 1996, p.144).  

A competitividade para além das funções da produção consiste na qualidade das 

mercadorias, prazos de entrega e diferenciação e estratégias de comercialização. Isto é, 

sintemático para a minimização dos custos em estratégias competitivas, sobretudo em 

empresas concentradas em economias de escala, e onde as estratégias de diferenciação são 

decisivas para a permanência no mercado. Mas não se depreende que estratégias competitivas, 

onde a combinação inteligente de fatores competitivos exista, demarquem o desaparecimento 

de modelos de produção como o fordista, especialmente em favor de outros ou novos modelos 

produtivos. Uma empresa do complexo têxtil e de confecções, como a Guararapes Confecções 

S.A, revelou fragilidades e baixa competitividade frente à crise. Revelou-se, naquele 

momento, uma empresa caracterizada por uma combinação de rupturas e continuidades. A 

ênfase nas diferenciações, qualidade dos produtos, na gestão de marcas, logística e 

diversificação de estratégias revelam apenas o traço econômico dessas combinações.  

Os Estudos da Competitividade Industrial Brasileira (ECIB), de 1994, revelaram que 

no início dos anos 90 algumas empresas iniciaram processos que compatibilizaram produção 

em escala com a possibilidade de diferenciar e sofisticar produtos. Isto implicou minimamente 

em duas constatações; a primeira delas da obsoleta integração vertical enquanto estratégia de 
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gestão útil para setores tradicionais e de competitividade empresarial reduzida. A segunda, a 

necessidade de descentralizar processos decisórios, reduzir níveis hierárquicos e incentivar a 

participação dos trabalhadores nas decisões e nos ganhos das empresas. Os fluxos de 

informações intraempresariais tornaram-se cada vez mais horizontais, especialmente nas 

relações comerciais entre empresa-cliente e empresa-empresa, entendido o primeiro processo 

como uma aproximação informacional com fornecedores, além dos consumidores finais. 

Outras, passaram a tratar as informações de seus clientes como recursos fundamentais na 

redefinição do papel dos canais de distribuição, não mais submetidos ao ritmo da fábrica. No 

início dos anos 90, isso passou a demandar o desenvolvimento de processos produtivos mais 

flexíveis que reduziam os níveis de estoques e aperfeiçoavam o fator tempo. Quando nos 

referimos aos ingredientes de competitividade, estes parecem ter sido alguns que compuseram 

as combinações inteligentes sugeridas por Veltz (1996). 

No cerne destas mudanças, a cooperação intraempresarial revelou-se num dos 

princípios da competitividade contemporânea, e, necessariamente, parte desses ingredientes. 

A cooperação passou a ser vista como um processo inovador e recurso de contenção das 

imperfeições dos mercados e dos conflitos existentes nas cadeias produtivas, mesmo sob 

intensas concorrências. A cooperação empresarial estimulava aproximações entre empresas 

concorrentes, com projetos comerciais até certo momento possíveis de serem compartilhados, 

e permitia reduzir custos e aprimorar processos comuns. A cooperação surgia, assim, como 

uma alternativa às ineficiências e rigidez da integração vertical. Como assinala os ECIB 

(1994), um dos seus efeitos foi a diminuição dos níveis hierárquicos entre supervisões e 

trabalhadores, e a geração de uma corresponsabilidade na otimização dos fluxos produtivos. 

Permitia a formação de nexos mais estáveis entre os canais de distribuição e suprimento, 

mesmo estes últimos não compondo parte da empresa, ou seja, um incentivo à comunicação 

entre departamentos da empresa dentro ou fora dela, e incremento relacional entre processos 

como marketing, desenvolvimento, produção e qualidade. “(...) este conjunto de 

características sublinha a inequívoca obsolescência do modelo vertical hierarquizado de 

organização empresarial” (ECIB, 1994). Os anos 90 inauguram, nas empresas brasileiras “(...) 

a busca de uma sinergia interna, através de redes horizontais de informação e comunicação, 

dentro de um perfil de atividades industriais e de serviços que se complementam e se 
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reforçam mutuamente, emerge como objetivo central dos grupos econômicos modernos” 

(ECIB, 1994, p. 190)
111

.  

A Guararapes Confecções S.A, inserida neste cenário parece revelar, nos anos 90, o 

início de outro “modelo de empresa”, e lança-se, após o processo de concordata, na 

construção desses novos ingredientes de competitividade. Ao que parece cria programas de 

redução de níveis hierárquicos e concentra estruturas administrativas como os departamentos 

de criação, antes descentralizados, no interior das unidades de suprimento (São Paulo, 

Fortaleza e Natal). Sua reestruturação produtiva, como já destacado, não pode ser vista como 

um processo restrito a este período. Ela é intensificada no período após 1994, quando passa a 

incorporar tecnologias informacionais na redução de estoques, sincronização das demandas 

dos canais de distribuição e o tempo de resposta dos canais de suprimento; ou seja, aquilo que 

recentemente vem sendo anunciado como uma mudança significativa na estratégia comercial 

de marketing da empresa: o fast fashion, vista como uma estratégia de respostas rápidas e de 

qualidade as demandas do consumidor. Mas, no nosso entender, o que temos é a 

representação de um ensaio disto, os ingredientes de competitividade, que parece não se 

completar nas empresas brasileiras. A Guararapes Confecções S.A e outras empresas 

similares revelam claros sintomas desse processo incompleto. Os traços da cooperação em 

nível da firma existem, mas seus gestores terminaram encaminhando mudanças apenas 

pontuais. Porém, observam-se avanços após a década de 90, com a diversificação das 

atividades do grupo. Nesse sentido, a crença no progresso técnico representou uma dessas 

mudanças realizadas pela empresa em sua tentativa de combinar inteligentemente fatores 

competitivos. 

Após 1994, a Guararapes Confecções acentua os investimentos em progresso técnico, 

desde a produção em escala e diferenciação e sofisticação de alguns de seus produtos, seguido 

da parcial descentralização de processos decisórios. Estes fatores competitivos foram, em 

certa medida, incentivados por executivos das empresas e membros da família fundadora. É o 

início de uma campanha interna de reestruturação do sistema de Troca Eletrônica de Dados 

(EDI), que objetivava racionalizar a cooperação entre a empresa Riachuelo e seus 

fornecedores e os clientes da Guararapes Confecções. O EDI consistiu, à época, num sistema 

                                                           

111
 Como destaca os estudos da CIEB (1994), antes da crise dos anos 80, a estrutura empresarial brasileira ainda 

não havia desenvolvido os atributos do modelo multidivisional de gestão profissionalizada. Muito embora a 

profissionalização estivesse avançando em áreas especializadas (...), ainda predominava o comando familiar 

sobre as empresas e os grupos econômicos nacionais. (...) Assim, o modelo hierárquico verticalizado foi sendo 

implantado com características conservadoras, sem que se desenvolvessem estruturas corporativas modernas. 

(CIEB, 1994, p.193). 
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de compras por meio de trocas de informações, onde os fornecedores conheciam, em menor 

tempo, as demandas futuras da Riachuelo, e as da Guararapes, os pedidos de seus clientes. 

“Não conseguiu avançar muito. Atualmente, apenas os principais fornecedores da rede 

participam do sistema” (REVISTA EXAME, 1997).  

No interior da cadeia produtiva, no setor de confecções, a empresa investiu na 

introdução do Demand Activated Manufacturing Archictecture (DAMA), software de corte a 

laser que conectado aos caixas dos canais de distribuição informava as peças vendidas, 

ativando uma “ordem de produção” para reposição que, enviada às máquinas dos canais de 

suprimento, eram cortadas rapidamente. “Em 48 horas, o produto é entregue na casa do 

cliente. Dessa forma, nem o varejista nem o fornecedor acumulam estoques (REVISTA 

EXAME, 1997). A extensão dessas inovações chega a década posterior, marcada também pela 

acentuada diversificação das atividades do grupo. O investimentos em Tecnologia da 

Informação (TI), neste período, envolve a aquisição de softwares habilitados para leituras 

mais precisas e ágeis de códigos de barras. Parcerias comerciais e negociações realizadas 

entre a Guararapes Confecções S.A, e empresas líderes nesse segmento, como as filiais 

internacionais da Intermec Inc e a Cisco Systems, Inc, permitiram maior agilidade nos setores 

comerciais da empresa. No controle de estoques, permitiram maior eficiência nas relações 

entre os canais de expedição de mercadorias e os de distribuição, no caso, as Lojas Riachuelo. 

Os leitores ópticos móveis, interligados por wareless aceleraram processos à conferência de 

mercadorias, aperfeiçoando as demandas de tempo e trabalho nos canais de expedição de 

Natal, São Paulo e Manaus. A transmissão dos dados entre esses canais informava, em tempo 

real, as substituições de mercadorias a serem realizadas e a disponibilidade dos estoques. O 

objetivo tornou-se a eficiência do fator competitivo tempo, entre a entrega e a reposição das 

mercadorias pelos canais de distribuição. Processos como o pagamento das compras também 

passaram, em algumas lojas, a serem móveis. Com o sistema de leitura do código de barras e 

de transmissão de dados móveis, o “caixa” deixou de ser fixo, e o cliente passou a efetuar o 

pagamento em qualquer ponto da loja, exigindo mais tempo e flexibilidade do trabalho. 

 Esse processo mais acentuado nos anos 90 se estende para a década seguinte, período 

em que a Guararapes Confecções S.A investe em negociações com a empresa Oracle® Retail. 

Os canais de distribuição comercial e financeiro do grupo interligaram-se por meios de 

software, como o  Oracle Retail Allocation, Oracle Retail Price Optimization, Oracle Retail 

Assortment Execution e Oracle Retail Merchandise Financial Planning, programas que 

auxiliam a gestão de mercadorias, planejamento financeiro e alocação de produtos no varejo. 

Esses sistemas integrados deram maior precisão também no controle de estoques, 

http://www.cisco.com/web/BR/
http://www.oracle.com/applications/retail/mp/allocation.html
http://www.oracle.com/applications/retail/rpo/price_opt.html
http://www.oracle.com/applications/retail/mp/merch_finan_plan.html
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agrupamento de lojas e organização do mix de mercadorias por unidade comercial. No âmbito 

da gestão, os executivos do grupo passaram a operar, visualizar e analisar relatórios dos 

canais de distribuição e metas por produtos, auxiliados por plataformas como o Business 

Intelligence (BI), da multinacional IBM. Um sistema integrado de aplicativos que possibilita 

realizar processos administrativos por meio de dispositivos móveis de editores de textos, com 

os usuais stmartphones e BlackBerry.  

Outra estratégia pontual que foi associada ao progresso técnico aplicado às estratégias 

comerciais da empresa ainda nesta década, foi a introdução de aplicativos como o MapInfo, 

voltado para a geocodificação de dados dos clientes da empresa e os usuários dos seus cartões 

private lable. O software segmenta clientes por faixas de renda e localização, por princípios 

como o geo-referenciamento. Com isso, a empresa construiu um cadastro envolvendo CEPs 

das suas lojas de rua e de suas lojas de Shopping, comparando com as localizações de suas 

concorrentes e potenciais clientes, especialmente em grandes centros comerciais como São 

Paulo, cidade de maior concentração de suas unidades comerciais. Assim como revelou um 

dos principais executivos do grupo, o objetivo último é a conversão dessas informações em 

comercializações, e é preciso saber, dentre outras coisas, a distância territorial entre a empresa 

e suas concorrentes; a empresa e seus clientes; a relação tempo e distância entre a produção, 

distribuição e consumo. O processo de escolha e expansão das unidades comerciais também 

passou a ser composta por ferramentas dessa ordem, desenvolvidas pela Geographic Services, 

Inc. Muitos dos dados coletados contribuem para a elaboração de estratégias de 

comercialização, especialmente após uma delimitação de área de influência; análise do perfil 

sociodemográfico da região e demanda residual ou reprimida. Como afirmamos, o uso dessas 

tecnologias revelam apenas alguns traços dos ingredientes de competitividade da Guararapes 

Confecções S.A, o que, sem sombra de dúvidas, revelaram-se úteis para o processo de 

integração e desempenho comercial dos canais de distribuição.  

 No âmbito da gestão financeira, o Grupo Guararapes S.A passou a utilizar o aplicativo 

da CONSIST, o CRM. A empresa destinou este recurso para o setor de Call Center, 

localizado em Natal, RN. O software permitiu maior segurança nos contatos e 

comercializações de produtos financeiros, oferecidos por sua empresa controlada, a Midway 

Financeira S.A, com produtos como seguro desemprego, residencial, acidentes pessoais e 

assistência veículos. Além da comercialização, essas inovações permitiram, no âmbito da 

gestão financeira do grupo, qualificar processos como a cobrança ao cliente e a diminuição da 

inadimplência, e as centrais de telemarketing da empresa. No segundo trimestre de 2006, esta 

tecnologia contribuiu para um alcance nos lucros de R$ 150 milhões. 
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Os investimentos em Tecnologia da Informação, em 2007, atingiram R$ 5 milhões, 

especificamente na ampliação das plataformas operacionais. O objetivo foi atender os novos 

processos financeiros e comerciais surgidos com a Midway Financeira, e onde parte desses 

investimentos deu-se na aquisição de software e processadores, além de suplementos 

destinados a requalificar o sistema eletrônico de autorização de crédito. Em 2008, esses 

investimentos ultrapassaram R$ 20 milhões. 

Essas mudanças pontuais iniciaram, como percebemos, na década de 90, um período 

de reestruturação das unidades de suprimento e de distribuição do grupo Guararapes 

Confecções S.A. Seus efeitos se acentuaram após 2004, quando estas mudanças pontuais 

permitem redefinir os canais de suprimento e distribuição, dando-lhes maior velocidade, 

precisão e resposta às demandas das unidades comerciais fabris. Este processo conduziu a 

empresa encontra-se entre as cinco maiores do segmento; de acessos mais ampliados aos 

recursos públicos e continuidade dos benefícios fiscais. Após a década de 90, a combinação 

desses recursos permitiu que processos como a confecções de roupas masculinas, como 

camisas, passassem por 35 procedimentos distintos e complementares, desde a chegada do 

tecido à fábrica até o artigo pronto. O processo de integração combinado aos demais fatores 

permitiram a Guararapes a produzir mensalmente 4,9 milhões de peças, na unidade de 

suprimento de Fortaleza (CE), onde 7,8 mil funcionários produzem jeans e alfaiataria, e na 

unidade de Extremoz (RN), 16,4 mil dedicam-se a malharia, pólos e camisaria.  

Este processo, iniciado nos anos 90 e acentuado na década seguinte, rebate em setores 

das empresas como os de criação, onde 33 estilistas divididos em 14 profissionais 

concentrados no núcleo de Extremoz, 8 no de Fortaleza e 11 no núcleo de São Paulo, 

contribuem na criação de “novas roupagens”, de marcas próprias da empresa como a Pool e 

Anne Kanner. Seis designers gráficos destinam-se a criação das matrizes da estamparia. A 

integração via progresso técnico tornou esse processo singular, e deu maior agilidade na 

criação de catálogos das coleções e orientação na organização das vitrines das Lojas 

Riachuelo por combinação de cores e tipo de vestuário. Estilistas e gerentes de produtos 

passaram a racionalizar as modelagens, os matérias necessários, provações e análise de 

viabilidade da produção em escala
112

.  

Também o processo de informatização surtiu além de efeitos comerciais, rebateu no 

processo de criação, que quando inserido na cadeia têxtil, também se encontram atreladas à 

                                                           

112
 As peças de roupas passam a compor as 500 peças por coleção, por marca. A Guararapes Confecções chega a 

produzir 5 mil unidades de cada peça, com tamanhos que variam do 36 ao 50, para artigos femininos, e de 38 a 

52, para peças masculinas. 
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qualidade dos fios crus comprados pela empresa, tingidos e destinados ao setor de malharias. 

A precisão dos cortes se tornou, nesse sentido, fundamental para evitar perdas, em média 

camisetas do tipo pólo, em média 20 minutos para serem costuradas. Artigos como o jeans 

estão concentrados na fábrica de Fortaleza, onde 50 mil peças são produzidas diariamente, 

divididas em 23 mil peças de jeans, 11 mil camisas, 12 mil peças de sarja e 4 mil de 

alfaiataria. Os jeans são comprados pela empresa e chegam brutos na fábrica, onde são 

cortados, costurados e customizados, recebendo strass, efeitos tie-dye, silks, paetês e demais 

acessórios. O papel da automação desse processo se tornou fundamental, especialmente para 

os bordados, os paetês e para os bolsos traseiros das calças. Estes artigos, assim como outros, 

são etiquetados com preço e destinados às centrais de expedição em Extremoz e São Paulo, 

onde partem para os 124 canais de distribuição das Lojas Riachuelo.  

Ainda em 1994, a busca por maior competitividade por meio de estratégias comerciais 

fazia a empresa comprar de quem oferecia os melhores preços, e onde seu principal canal de 

distribuição, as Lojas Riachuelo, vendia artigos de diversos fornecedores. O objetivo não era, 

necessariamente, competir pela via da Tecnologia da Informação, mas por meio da ampliação 

do mix de produtos ofertados sem perder os ganhos em escalas. Após 1994, a empresa agrega 

produtos como a marca Pool, produtos direcionados a uma clientela mais específica. Outras 

marcas do segmento têxtil e de confecções passaram a ser comercializadas pelos canais de 

distribuição das Lojas Riachuelo, e que seriam nos anos 90 similares competitivos no 

mercado nacional, como as marcas “contemporâneas” Wolens, a Anner Kanner, voltadas para 

um público feminino, jovem e adulto, com forte apelo à moda. A acentuação dessa 

diversificação ao nível interno da empresa estava inserida na estratégia de ganhos de escala e 

diversificação, mas revelava a importância que os canais de distribuição e sua relação com as 

inovações tecnológicas passariam a exercer desta década em diante.  

Mesmo com estas mudanças, a Guararapes Confecções S.A, orientadas pela 

cooperação como princípio competitivo, encontrava-se inserida entre aqueles grandes grupos 

nacionais que não avançaram em direção a um perfil moderno de atividades de elevada 

densidade tecnológica e de rápido crescimento, assim como destaca os ECIB (1994). Como 

destaca o estudo, ocorre para as empresas desse segmento um aprofundamento do divórcio 

entre banco e indústria e a inércia no tamanho dos grupos de capital nacional. Haja vistas as 

possíveis ressalvas quanto a esta consideração, no tocante a Guararapes Confecções S.A, e 

como já salientado, as estratégias que caracterizam esta empresa nos anos 90 possuem sentido 

mais defensivo, porém de inicial processo de integração via progresso técnico, coforme 

ressaltou o atual presidente das Lojas Riachuelo. 
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(...) Nós saímos realmente de um canal de suprimentos geridos pelo cronômetro de 

fábrica para um canal de suprimento muito mais ágil, muito mais próximo da 

vontade do consumidor, graças a estes verdadeiros “narizes eletrônicos”
113

 farejando 

os quatro cantos do mercado, traduzindo e irrigado toda a cadeia de suprimento 

como informações abundantes das cercas das mais sutis mudanças de 

comportamento do consumidor. (...) Por muito tempo nós fomos apenas uma 

empresa verticalizada, fizemos inclusive nos anos 80 uma experiência bastante 

traumática em termos de verticalização, porque não existia tecnologia para essa 

integração que hoje existe e que estão hoje a serviço dos canais de suprimentos 

(FLÁVIO GURGEL ROCHA. FIERN. Seminário Motores do RN, 2009). 

 

Os resultados iniciais desse processo de reestruturação irão ser verificados mais 

acentuadamente somente após a década de 90, e visíveis com os novos investimentos 

realizados pelo grupo. Mas como ressalva, ainda, os ECIB (1994), “(...) muitas das grandes 

empresas nacionais reagiram com grande velocidade às oscilações do quadro econômico e às 

sinalizações do sistema político-institucional. Mas, as estratégias não eliminaram as 

deficiências mais graves do sistema empresarial brasileiro” (p. 199). 

Em empresas como a Guararapes Confecções S.A, as investidas em progresso técnico 

também estão associadas a mudanças em outros setores, como as ocorridas na indústria 

química. No caso desta empresa, o processo de integração entre os canais de suprimento e 

distribuição foi fortemente impulsionado por bases químicas, microeletrônica, e de 

aperfeiçoamento em processo tecnológicos já usuais no segmento como os CAD/CAM 

(Computer Aied Desing e Computer Aided Manufaturing), em setores como confecções e 

calçados. Este fator competitivo é fundamental para distinguir o ritmo e o modelo da 

integração entre a face fabril e varejista desta empresa. Ao que parece, este processo de 

reestruturação da Guararapes Confecções S.A envolveu subcontratações de médias e 

pequenas empresas, muitas delas pertencentes ao complexo têxtil/confecções, porém a falta de 

dados e as dificuldades de informações mais precisas nos levam a certa cautela acerca de sua 

operação.  

A ampliação da competitividade de empresas como a Guararapes Confecções S.A 

esbarra na ausência de mecanismos que promovam maiores capacitações tecnológicas e 

gerenciais para o conjunto das médias e pequenas empresas, inclusive iniciativas atenuadoras 

de suas desvantagens de escala, como o acesso cooperativado às informações de mercado, 

equipamentos de automação. O enfretamento desses limites será mais acentuado na 

                                                           

113
 A referência aqui é a importância da leitura óptica dos códigos de barras e sua eficiência no processo de 

integração dos canais de suprimento e distribuição da empresa. 
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Guararapes Confecções após 1994, em que a retomada do crescimento resultou do aumento 

de produtividade, com importações de equipamentos, de políticas de incentivo ao crédito.  

Outras estratégias marcaram a trajetória da Guararapes Confecções nos anos 90. Faz 

necessário destacarmos que estratégias não necessariamente econômicas pareceu ter se 

convertido num fator competitivo para a compreensão das empresas após este período, e os 

motivos que a permitiram diversificar suas atividades empresariais e consolidar-se enquanto 

grupo econômico nacional após a década de 90. 
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CAPÍTULO VII 

 

 

4 O GRUPO ECONÔMICO GUARARAPES CONFECÇÕES S.A NA ATUALIDADE 

 

 

4.1 AS ESTRATÉGIAS DE CONTINUIDADE DA EXPANSÃO VAREJISTA E OS 

FATORES DE ESTÍMULO 

 

 

Como vimos, a origem do grupo econômico Guararapes Confecções S.A remonta ao 

Rio Grande do Norte no final dos anos 50. Nos anos 60, a matriz dos seus canais de 

suprimento encontrava-se em Natal, depois passou a localizar-se no município de Extremoz, 

Região Metropolitana da capital. A sede dos canais de distribuição localiza-se na cidade de 

São Paulo, representada pela matriz das Lojas Riachuelo S.A. Na década, o grupo tornou-se 

uma das maiores empresas nacionais do comércio varejista de confecções, e chegou a ocupar, 

em 2010, a terceira colocação no ranking do seu segmento.  

A empresa abriu seu capital no final da década de 70, período fundamental para a 

posterior reestruturação dos seus canais de distribuição e expansão das unidades fabris. 

Também foi destacado que se trata de uma empresa familiar, de composição acionária 

predominantemente controlada pelos membros da família Rocha, que desde a fundação se 

especializou no segmento de fabricação e comercialização de vestuários e artigos têxteis. O 

quadro abaixo expõe resumidamente a disposição acionária.  

 

 
Tabela 02 

 

Condições de propriedade e controle da gestão familiar – Quadro acionário 

 

ACIONISTAS PERCENTUAL DO CONTROLE ACIONÁRIO 

Nevaldo Rocha 45,41% 

Liziane Gurgel Rocha 14, 36% 

Elvio Gurgel Rocha 14,18% 

Flávio Gurgel Rocha 14,18% 

Newton Rocha de Oliveira Jr. 1,63% 

Fonte: Elaboração própria, com base no Relatório Administrativo 2009 das Confecções Guararapes S.A. 
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Os demais acionistas, como a instituição financeira GF. Fundo Inv. Ações 

Programado, possui 1,10% das ações preferenciais, seguido de Nilton Ferreira do Monte, com 

1,31%, e Nelson Rocha de Oliveira com 1,08%. Os demais se encontram divididos entre 

instituições financeiras (o Banque Safra Luxemburg) e outras pessoas físicas com menos de 

1% das ações. para estes acionistas é assegurado um dividendo mínimo obrigatório de 25% do 

lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da legislação normatizadora das sociedades 

por ações. 

Dentre esses principais acionistas, ocupam assento no conselho de administração o 

sócio fundador Nevaldo Rocha, presidente do Grupo e do conselho administrativo; sua filha 

Liziane Gurgel Rocha, na condição de vice-presidente; e Elvio Gurgel Rocha na condição de 

conselheiro. A Diretoria Executiva é composta também por Nevaldo Rocha (Presidente); 

Flávio Gurgel Rocha, seu filho, vice-presidente e Diretor de Relações com Investidores e das 

Lojas Riachuelo; Nelson Rocha de Oliveira, também diretor do grupo; e Paulo Ferreira 

Machado, Diretor administrativo financeiro. 

Em 2007, o grupo estava na sétima posição no ranking das maiores empresas do 

segmento têxtil do Brasil, com uma receita operacional de R$ 395,1 mil. No percentual de 

vendas, o grupo encontrava-se também em sétimo lugar, com 4,8%, e distante sete pontos da 

Coteminas, a primeira colocada (REVISTA EXAME, 2007)114. No ano seguinte, sua maior 

concorrente no segmento têxtil, a empresa Lupo, foi considerada a de “melhor” desempenho 

em 2008. O primeiro semestre de 2008 não dava, ainda, sinais positivos para o segmento 

têxtil, que ainda amargava as perdas de US$ 644 milhões na balança comercial do setor em 

2007. No total das empresas do segmento têxtil de 2009, a Guararapes Confecções S.A 

atingiu a décima colocação, frente às marcas Hering e Lupo, respectivamente, primeiro e 

segundo lugar. Ainda neste mesmo ano, a Guararapes Confecções S.A informou aos seus 

acionistas que a partir de então a totalidade da produção dos seus canais próprios de 

suprimento têxtil e de confecções seria destinada, exclusivamente, aos canais de distribuição 

das Lojas Riachuelo. Esta decisão representou uma estratégia que rompeu com anos de 

distanciamento operacional entre fábrica e comércio varejista, ainda organizado sob a forma 

de uma integração econômica que, nos anos 80 e 90, revelou-se insuficiente frente às crises 

econômicas e a acirrada concorrência internacional. 

Atualmente, os canais de suprimento do grupo Guararapes Confecções S.A estão 

distribuídos em Fortaleza/CE e Natal/RN, totalizando uma capacidade de produção que 

                                                           

114
 Revista Exame. Anuário maiores e melhores. 2007. 
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supera 300 mil peças por dia. Responsável pela produção de malha e por parte da confecção, a 

fábrica localizada em Natal ocupa uma área de 150 mil m² e produz mais de 240 mil peças por 

dia. A unidade de Fortaleza/CE confecciona jeans e camisas, e possui capacidade de produção 

de mais de 60 mil peças por dia numa área de 60 mil m².   

Nos últimos anos, o grupo desenvolveu estratégias diferentes e mais ofensivas 

daquelas que a caracterizam até a década de 90. A empresa passou a investir na modernização 

desses canais de suprimento, através da aquisição de máquinas mais modernas e expansão das 

unidades, visando o aumento de produtividade e maior desenvolvimento da “moda” em suas 

peças. Em 2009, a produção atingiu 51,8 milhões de artigos de confecções, e com a 

inauguração do novo canal de suprimento em Fortaleza, CE, havia a perspectiva de mais de 

1.500 novas contratações. O processo de customização passou a incorporar processos mais 

sofisticados, como bordados automatizados, desenhos a laser e cortes automáticos mais 

precisos. O diagrama a seguir expressa a forma como está organizada a estrutura comercial e 

produtiva do grupo em 2010. 

 

Diagrama 07 
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Nesta parte, iremos apresentar a desenvoltura comercial da empresa, especificamente 

alguns dos fatores que a estimularam na década de 2000. Parte-se da ideia de que neste 

período a combinação de elementos empresariais associados à conjuntura macroeconômica 

fortaleceu a integração entre os canais de distribuição e suprimento, permitindo além da 

expansão da atividade varejista, o surgimento de outros canais de distribuição fundamentais 

para a desenvoltura do Grupo Guararapes Confecções S.A.  

 

 

4.2 CENÁRIO DO COMÉRCIO VAREJISTA NA DÉCADA DE 2000 

 

 

As informações sobre o varejo ampliado são muito dispersas, elas nos limita ao 

segundo quinquênio da década de 2000, especificamente ao varejo têxtil e de confecções, 

onde muitos dados já se encontram disponíveis. Eles são divulgados pelo Instituto do 

Desenvolvimento do Varejo (IDV), e selecionados da amostra mensal realizada pelo IBGE 

sobre a dinâmica varejista nacional. Com eles é possível realizar uma breve contextualização 

do período e aproximar-se do cenário financeiro e comercial que marca o varejo têxtil e de 

confecções.  

Em 2004, as explicações acerca da desenvoltura positiva do grupo Guararapes 

Confecções S.A foi atribuída, em grande medida, à continuidade de seu processo de 

integração. Em entrevista concedida ao Instituto de Estudos sobre o Desenvolvimento 

Industrial (IEDI), o atual presidente das Lojas Riachuelo, Flávio Gurgel Rocha, assim definiu 

o período: 

 

(...) No ano passado nós nos libertamos de uma ideia paralisante que floresceu aqui 

durante mais de uma década, de que a indústria e o comércio eram negócios 

diferentes e tinham que ser tratados de modos distintos. Esse avanço, junto com o 

reaquecimento da economia, foi o grande responsável pelo ótimo desempenho que 

tivemos em 2004 (...). A Riachuelo representava 8% das vendas da Guararapes, no 

começo de 2004. No final desse mesmo ano estava representando 30%. Houve uma 

interação muito maior que resultou em uma linha imbatível em preços, em maior 

agilidade e em uma eficiência incomparável da supply chain. A indústria passou a 

ser integrada eletronicamente com os scanners óticos de leitura dos códigos de 

barras dos produtos nas lojas, possibilitando uma eficiência que não se imaginava 

que pudéssemos ter. Esse foi o grande fator da melhora do nosso resultado, além do 

fator conjuntural (Flávio Gurgel Rocha. Entrevista ao IEDI – Instituto de Estudos 

para o Desenvolvimento Industrial, em 2004). 

 



240 

 

 Os resultados da integração econômica, assim como explicitados na citação acima, 

devem ser compreendidos à luz dos efeitos mais gerais causadas nas empresas do segmento e 

também no grupo Guararapes Confecções S.A. Essas considerações não escondem os motivos 

para o desempenho positivo, sobretudo em vendas. Porém, o acento ainda se encontra nos 

efeitos da integração econômica motivada pela introjeção de progresso técnico, responsável 

por conectar a produção à distribuição. Como já destacado, este recurso tornou-se 

fundamental no protagonismo dos grupos econômicos, seja ele do segmento varejista e de alta 

competitividade como as empresas financeiras. Por outro lado, eles só ganham sentido quando 

inseridos nos efeitos também estimulantes das políticas macroeconômicas, que, em muitos 

casos, compensam ou ajustam alguns dos seus efeitos, como os de sobreacumulação ou 

capacidade instalada das grandes empresas de segmentos tradicionais, assim como as de 

inovação tecnológica. Isto apenas em parte revelado ainda na referida entrevista, sobretudo 

quando ao aludido acerca de qual a principal causa para o crescimento do comércio varejista 

nacional, o presidente das Lojas Riachuelo assim explica: 

  

Respondo sem pestanejar que foi a democratização do crédito. Não houve um 

aumento de renda significativo, mas, apesar disso, o brasileiro que gastava 12 dias 

do seu salário mensal, passou a gastar 20 dias. A explicação é a democratização do 

crédito, que representou um significativo aumento do poder de compra (Flávio 

Gurgel Rocha. Entrevista ao IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial, em 2004). 

 

 Com razão, o sistema articulado de crédito tornou-se decisivo para o crescimento a 

longo e médio prazo das vendas e da própria expansão empresarial dos grandes grupos 

econômicos nacionais brasileiros. Por outro lado, o peso atribuído à chamada 

“democratização do crédito”, restringi-se à combinação entre os empréstimos consignados, 

em grande medida com apelo ao funcionalismo público, e os oferecidos pelas redes de varejo 

nacional, especificamente em função deste primeiro, alongar o prazo e manter os juros, com 

certa margem de manobra. Essas explicações escondem os efeitos do significativo volume de 

empréstimos destinados à expansão empresarial, largamente concedida às empresas de 

segmento tradicionais, como a Guararapes Confecções S.A, assim como afirma Diniz e Boshi 

(2007). Somente em 2005 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES) concedeu cerca de R$ 47 bilhões. É nesse sentido que o processo de integração que 

acomete não apenas a Guararapes Confecções S.A, mais significativa parte dos grupos 

nacionais, deve ser pensada. A desenvoltura dessas grandes empresas em 2000 deve ser 

compreendida tomando também como referência a atuação mais acentuada dessas instituições 

financeiras, especialmente em função da capacidade que possui de “tranquilizar” parte do 
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empresariado que busca expandir ou elaborar novas estratégias para o acumulo de capital, 

quanto pelo outro sentido que estas instituição de fomento passaram a possuir no apoio à 

política industrial, algo que faremos referência mais adiante. Porém, ainda como reconhece o 

presidente das Lojas Riachuelo S.A, a democratização do crédito resulta de uma combinação 

de estratégias, ou de uma relação entre grandes empresas e estado.  

 

Banco brasileiro só sabia emprestar para o governo, o que atrofiou a sua capilaridade 

e comprometeu a sua razão de existir, que é emprestar recursos para a população. Os 

bancos puseram o povo para fora das agências, instalaram portas blindadas, guardas 

armados e só queriam saber de emprestar para grandes empresas e para o governo. O 

varejo organizado supriu essa demanda e fez parcerias extremamente bem-sucedidas 

entre cadeias de lojas e grandes bancos. O que está dando mais certo no governo 

Lula é esse novo mecanismo de concessão de crédito (Flávio Gurgel Rocha. 

Entrevista ao IEDI – Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, em 

2004). 

 

Em 2005, o varejo nacional expande-se motivado por esses fatores mencionados, e 

revelando-se uma extensão da década anterior e com ritmo mais acentuado. Toda a década de 

2000 apresenta uma atividade comercial varejista positiva em crescimento percentual nas 

vendas, com inflexões mais acentuadas no segundo semestre de 2008, sob os efeitos da crise 

internacional.  

Em agosto de 2005, as vendas da totalidade do varejo cresceram 1,2% e 5,3% a mais 

do que o ano de 2004, respectivamente nos meses de maio e junho. Durante todo o ano, este 

comportamento é ascendente e decorre, em grande medida, da evolução do crédito e de 

ajustes na renda das famílias dependentes do salário mínimo. No início do semestre de 2005, 

o segmento de tecidos e vestuários sofre algumas inflexões, em certa medida resolvidas pelo 

aspecto positivo da sazonalidade e que se reflete nas vendas em função do frio e das 

liquidações. Neste ano, as Lojas Riachuelo S.A têm um crescimento de 30% sobre a 

totalidade de suas vendas quando comparadas ao anterior. Isto equivale a US$ 1.414,3 

milhões, e um lucro líquido de US$ 61,0 milhões. É um período de um crescimento no 

número de estabelecimento e vendas em regiões como Norte e Nordeste brasileiro, algo já 

iniciado na década anterior, e em 2005 fortemente coordenado pelos hipermercados. Em certa 

medida, essa desenvoltura deu-se também em função da evolução das vendas em tecidos, 

vestuários e calçados, mesmo com uma pequena contribuição de 1,5%. No total dos doze 

meses, quando comparado a 2004, o varejo nacional em 2005 cresce 6,3%, sob os efeitos dos 

crediários concedidos pelas redes varejistas e instituições financeiras, onde o apelo ao 

“crediário popular” tornou-se uma das principais estratégias comerciais. Mesmo com o 

destaque para as vendas de tecidos e vestuários, a desenvoltura é dada pelos hipermercados e 
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supermercados que cresceram 4,1%. Quando observados mais atentamente, percebemos que a 

dinâmica das vendas de tecidos e vestuários se manteve crescente e diferente de outros 

segmentos do varejo. Somente nos mês de novembro elas atingem 4,43%, mas apenas 

concentrada nesse segmento. Ela obedece ao ritmo do ano em que quase todos os segmentos 

há crescimento. No acumulado de 2005 até setembro, o crescimento do volume de vendas na 

totalidade do varejo foi de 6,0%, mesmo com alguns recuos no final do período. 

 No início de 2006, a rede de Lojas Riachuelo S.A teve uma oscilação 

consideravelmente reduzida quando comparada ao ano anterior. O percentual de crescimento 

de suas vendas atinge 9,4%, comportamento que vai se seguir até 2009, com algumas 

oscilações ascendentes nos valores em milhões de vendas. É um período que o ano inicia com 

uma dinâmica ascendente em segmentos como equipamentos e materiais para escritório, 

informática e comunicação. Conjuntamente, eles crescem significativos 112,8%, motivados, 

ao que parece pelo barateamento de alguns produtos e a desvalorização cambial, sobretudo a 

desvalorização do dólar frente ao real. Diferente e sob os resultados de ações comerciais como 

promoções e liquidações de final de ano voltadas a “queimar estoques”, o segmento de tecidos 

e vestuários inicia o ano de 2006 em ascensão, com um crescimento de 8,2% quando 

comparado a janeiro de 2005. Todavia, esse ritmo não se dá de forma contínua. Segundo as 

informações do Instituto do Desenvolvimento do Varejo (IDV), o ano de 2006 apresentou um 

ano de quedas significativas, como as de 4,1% registradas no início do ano, especialmente 

após o mês de janeiro. Como verificamos, e em certa medida as Lojas Riachuelo S.A 

acompanharam esse decréscimo do varejo, onde as oscilações negativas deste último deram-

se, segundo o IDV, nos segmentos de tecidos, vestuário e calçados, atingindo uma redução de 

3,1%. Estas mesmas reduções ocorrem em hipermercados, supermercados, que chegam a 

atingir apenas 2,4%, mas também em combustíveis e lubrificantes, com 1,9%. Um retrocesso 

marca o primeiro semestre do ano de 2006, em segmentos como móveis e eletrodomésticos 

com um percentual negativo de -0,04%, com razoáveis melhoras no início do segundo 

semestre. Em segmento como tecidos e vestuários, as vendas crescem 2,6%. Um dos grandes 

perdedores foi o segmento de móveis e eletrodomésticos, que atinge 2,3% de crescimento e os 

de hipermercados, supermercados apenas 0,7%. O segmento que mais perdeu em crescimento 

no primeiro semestre de 2006 atinge 14,9%, o de móveis e eletrodomésticos, e foi seguido de 

vestuários e tecidos com 9,3%. Por outro lado, os maiores ganhos em termos setoriais deram-

se em equipamentos e material para escritório, com uma expansão de 44,55%.  

Quando observados os dados dos IDV, o segundo semestre de 2006 foi marcado por 

uma forte redução de crescimento nos segmentos de hipermercados e supermercados, 
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seguidos também de móveis e eletrodomésticos. Tecidos e vestuários apresentaram no 

segundo semestres variações negativas, com crescimento de -2,6% em junho e -5,1% em 

julho. As recuperações ocorreram após o mês de agosto do referido ano, em tecidos e 

vestuário, móveis e eletrodomésticos e hiper e supermercados com variações positivas 

respectivamente de 3,63%, 7,7% e 0,68%. O que se constata no segundo semestre é um varejo 

em processo de recuperação, mesmo que ainda moderado, refletido pelas vendas de 

equipamentos e material para escritório, informática e comunicação. 

O varejo em 2007 pode ser visto como a continuidade dos efeitos creditícios na 

maioria dos segmentos, seguido de um crescimento da renda populacional. Esta combinação 

refletiu nas vendas varejistas, mas não explica por si só a dinâmica mais geral do período. As 

políticas macroeconômicas, especialmente aquelas voltadas ao controle inflacionário 

acrescem esse dinamismo. É na primeira metade de 2007 que o varejo é mais positivo e com 

perspectivas semelhantes para o segundo semestre. Os efeitos do crédito, segundo o IDV, 

atingem positivamente segmentos como equipamentos e materiais para escritório, informática 

e comunicação, com o crescimento de 32,25% no total do acumulado do ano, entre janeiro-

novembro. Mas não somente. Segmentos como móveis e eletrodomésticos crescem 10,93%, 

veículos, motos, partes e peças crescem 7,14%, revelando uma aceleração durante todo o 

período. Por outro lado, tecidos, vestuários e calçados, livros, jornais, revistas e outros 

segmentos baixam seu crescimento frente à média do comércio varejista. Tecidos e vestuários 

crescem 1,95%, e jornais e revistas 0,94% também entre janeiro e novembro.  

Além dos fatores creditícios e das políticas macroeconômicas, a própria dinâmica do 

segmento de alimentos também impactou positivamente para essa repetição de um 

comportamento ascendente do varejo em 2007. O segmento de hiper, supermercados, cresce 

7,6% em volume de vendas, em certa medida um rebatimento da expansão dos rendimentos 

das famílias com rendas mais baixas. Isto contribuiu para a ampliação do mercado interno 

consumidor de alimentos. Algumas medidas macroeconômicas e necessariamente tributárias 

impactaram segmentos varejistas como na venda de computadores e de material de 

construção, que atingiram o crescimento, segundo o IDV, de significativos 30,1%. No mesmo 

sentido caminhou o setor que menos cresceu em 2006, o de tecidos e vestuário, que no 

primeiro bimestre de 2007 atinge 5,1%. No primeiro trimestre, esse segmento será mais 

dinâmico e acumula uma evolução de 6,7%. Em função também de sua sazonalidade, passará 

em 2007 com oscilações bastante significativas, mas condicionado pela trajetória de 

crescimento das vendas que ocorrem em todos os segmentos. Segundo ainda o IDV, as 

variações mais significativas por ordem de importância no resultado global foram os 
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hipermercados e supermercados com 8,2%, outros artigos de uso pessoal e doméstico com 

28,0%, móveis e eletrodomésticos com 10,4%, tecidos e vestuário com 16,0%, combustíveis e 

lubrificantes 5,2%, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, perfumaria e cosméticos 

7,5%. Fatores como a evolução do emprego na faixa de 3% no corrente ano e o crescimento 

do rendimento médio da população ocupada em média de 4,5%, revelaram-se fatores de 

estímulos importantes para a ampliação do mercado consumidor interno. O fornecimento de 

crédito às famílias cresce 20%, segundo o IDV. Isto não apenas permitiu o crescimento do 

mercado de consumo interno, mas provocou mudanças nas relações entre os consumidores do 

varejo formal e as redes de estabelecimento comercial, dada, especialmente, pelo crescimento 

do crédito para famílias de menor renda com base na “confiança na clientela”. Esse também é 

um dos fatores de estímulo que vem amparando á dinâmica dos grandes grupos econômicos, 

mais fortemente a partir de meados de 2000. No acumulado de 2007 até outubro, as variações 

mais expressivas foram registradas nos segmentos de equipamentos e materiais para 

escritório, informática e comunicação com 27,1%. Tecidos e vestuários, alcançaram 10,5% de 

crescimento.  

A dinâmica comercial assumida pelas Lojas Riachuelo S.A em 2007 pode ser 

constatada como segue. O grupo tinha 13.213 funcionários em 2007, e têm um acréscimo de 

apenas 2,1% em suas vendas, quando comparada ao período anterior. Os dados disponíveis 

apontam que houve um baixo crescimento mesmo ainda representando US$ 1.580,5 milhões 

em vendas. Seu lucro líquido atinge US$ 31,6 mil e coloca a empresa, na totalidade do varejo, 

na 246ª lugar entre as “maiores e melhores” empresas do período. Ao que parece, esse baixo 

crescimento em vendas refletiu-se na rentabilidade de seu patrimônio líquido no ano, que 

cresce apenas 7,8%, mesmo sob os impulsos de seus novos canais de distribuição como a 

financeira Midway Mall, e as vendas obtidas da comercialização realizada no Shopping 

Midway Mall pertencente ao grupo. 

O final de 2007 revelou um crescimento no varejo nacional de 9,6% nas vendas. 

Segundo o IDV, o ano de 2008 registrou variação semelhante. Elas foram mais significativas 

nos hipermercados e supermercados com crescimento de 6,4%. Móveis e eletrodomésticos 

crescem 15,5%, outros artigos de uso pessoal e doméstico com 18,1%, e tecidos e vestuário 

crescem 12,4%, todos em vendas. Ainda como informa a mesma instituição, há um 

predomínio das mesmas estratégias comerciais realizadas pelas empresas, e ainda prevalecem 

às condições de acesso aos consumidores, especificamente quanto ao aumento dos 

rendimentos e crescimento do crédito. Porém, o cenário internacional de crise parece ter 

exigido certa cautela ao ritmo de algumas empresas varejistas, especificamente a de tecidos e 
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vestuários como a Guararapes Confecções S.A. Com exceção de equipamentos e material 

para escritório, em 2008, todos os segmentos tiveram aumento no número de vendas. Elas 

cresceram com mais intensidade em móveis e eletrodomésticos, artigos de uso pessoal e 

domésticos, tecidos, vestuário e com um crescimento de 3,7%. A crise parece ter influenciado 

no comportamento, em 2008, do segmento de tecidos e vestuários. Diferente de outros anos, 

este segmento declinou em vendas e atingiu -4% em fevereiro, o que se poderia até indagar se 

representou um efeito antecipado da crise ou de seus efeitos tardios no mercado brasileiro. 

Diferentemente, o comércio varejista em fevereiro de 2008 registrou um volume superior em 

12,2% comparado ao mesmo mês em 2007. Mas, o ritmo ainda é menor em outros segmentos, 

especialmente em tecidos e vestuários, além de hiper e supermercados, artigos farmacêuticos, 

médicos, ortopédicos e de perfumaria.  

O ritmo de crescimento passa a existir em 2008 apenas no início do segundo semestre, 

ainda determinada pela oferta de crédito e aumento da massa salarial. Como afirma o IDV, 

“(...) o desempenho do varejo brasileiro nos meses iniciais do corrente ano é que o próprio 

setor está encontrando uma acomodação em seu ritmo de crescimento (...)” (IDV – 2008. 

http://www.idv.org.br/). E ainda informa a instituição, “no acumulado dos seis primeiros 

meses de 2008, o volume de comércio teve acréscimo de 10,9% frente ao mesmo período do 

ano passado, contra 9,7% de aumento real no ano de 2007. No caso do comércio varejista 

ampliado, o crescimento acumulado em 2008 chega a 14,1%, tendo sido de 13,6% no ano 

passado”. Assim, enquanto no primeiro trimestre a expansão do volume de vendas atingira 

11,8%, no trimestre seguinte essa taxa recuou para 9,4%, e como indica o IDV, motivadas 

pelos efeitos da crise internacional. A própria instituição informava aos empresários do 

segmento uma possível desaceleração do crédito e a constatação de uma postura mais 

cautelosa dos bancos e uma elevação dos custos de financiamento nos segmento de bens de 

consumo semiduráveis, mesmo ainda mantendo uma perspectiva de crescimento do varejo na 

casa dos 10%. No acumulado do ano até o mês de setembro, novamente os resultados se 

mostram positivos, já que todos os segmentos atingiram altas significativas em comparação 

ao mesmo período de 2007.  

Os efeitos da crise atingem o varejo e desacelera o crescimento do setor. Há quedas 

significativas no volume de vendas no segundo semestre, e se esperava uma evolução maior 

que 9,7% como se registrou até o final de novembro. Como salientou o IDV, esses resultados 

podem ser considerados satisfatórios diante dos problemas que a economia internacional vem 

sofrendo com reflexos na economia brasileira. (IDV, 2008). A tabela abaixo aponta os 

segmentos que mais sofreram variações em 2008. 

http://www.idv.org.br/
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Tabela 03 

 

Comércio Varejista 

Segmentos com maiores variações em 2008 

 

Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação 33,2%, 

Outros artigos de uso pessoal e doméstico  17,8% 

Móveis e eletrodomésticos  16,6% 

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos  13,2% 

Livros, jornais, revistas e papelaria  10,7% 

Combustíveis e lubrificantes  9,6% 

Tecidos, vestuário e calçados  7,1% 

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo  5,7%. 

Fonte: Elaboração própria com base no Instituto do Desenvolvimento do Varejo - IDV 

 

 

Em 2009, o comportamento do varejo parece ter acompanhado o do ano anterior, 

especialmente em função de alguns fatores que, mesmo algumas empresas tendo sofrido uma 

redução em suas vendas em função da retração do crédito, algumas delas mantiveram o 

crédito já concedido a alguns consumidores e apostaram, ainda, na capacidade de geração de 

vendas causada pela ampliação das promoções. Muitas empresas do setor procuraram 

minimizar para o comprador de bens os efeitos adversos da crise internacional sobre a 

economia do país. No primeiro semestre, as vendas aumentaram 4,4%, mesmo ainda sob uma 

dificuldade de oferta de financiamento. Também, como já destacado, promoções e a 

diminuição de preços passaram a incentivar as vendas. Isto também foi acompanhado de 

isenções de impostos, sobretudo em eletroeletrônicos e eletrodomésticos, e, mais 

acentuadamente, nos segmentos de vendas de automóveis e materiais de construção. As ações 

governamentais para preservar a renda e emprego, acompanhado dos programas de 

complementação de renda, contribuíram para acentuar o ritmo das vendas no comércio 

varejista. Dentre esses setores impactados por essa combinação de fatores, encontram-se o de 

equipamentos e material para escritório, informática e comunicação e artigos farmacêuticos, 

médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, todos com alta de 11,9%. O segmento de 

livros, jornais, revistas e papelaria atinge 9,3%, e outros artigos de uso pessoal e doméstico 

atingem 8,7%%. Mesmo com esse crescimento, o comércio varejista, diferentemente de 

muitas informações veiculadas a respeito da inexistência interna dos impactos da crise, sofre 

seus impactos, porém relativamente menor frente às outras atividades econômicas. O impacto 

da crise de 2008 e sua extensão para 2009 causaram uma desaceleração nas vendas, 

quebrando a perspectiva positiva apontada para o varejo de um crescimento em níveis 

superiores a 10%. Em 2009, o varejo cresce 5,5% em vendas, pouco dinâmico e desacelerado. 
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Este dinamismo tornou-se mais acentuado em 2010, em função das medidas creditícias terem 

impulsionado o consumo das chamadas faixas de renda C e D. No acumulado do ano de 2010, 

segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, o varejo cresce 8,25%, comparado 

a 2009. 

 

 

4.3 OS GRUPOS ECONÔMICOS E O RITMO FINANCEIRO DA GUARARAPES 

CONFECÇÕES S.A 

 

 

Quando observamos a dinâmica de alguns grupos econômicos nacionais e da 

Guararapes Confecções S.A em 2000, temos, brevemente, o seguinte quadro financeiro. O 

balanço financeiro de 2007115, divulgado pela Gazeta Mercantil, apontou que todos os 300 

maiores grupos econômico do Brasil tiveram elevação em seus lucros líquidos em cerca de 

20%116. Conjuntamente, essas empresas obtiveram uma receita operacional líquida de R$1,14 

trilhão, correspondendo a 13% de crescimento no todo do período. O balanço ainda destaca 

um lucro líquido no patamar de R$ 123,29 bilhões obtidos por essas 300 empresas, e uma 

duplicação do total desses rendimentos entre 2002 e 2003. Apenas em 2004, os maiores grupo 

econômicos atingiram 27% a mais em lucro líquido, e 19,9% em 2005. Entre o total desses 

grupos, apenas 43 tiveram balanços financeiros menores que os verificados em 2000. Do total 

do ranking, 93 grupos econômicos tiveram prejuízos. 

 Entre essas empresas do balanço de 2007 encontra-se em primeiro lugar a estatal 

Petrobras, com R$ 25,91 bilhões em patrimônio líquido, considerado um crescimento 

moderado comparado aos 32,8% de 2005. Outra estatal de destaque é a Eletrobras, em 

segundo lugar, com um patrimônio líquido de R$ 78,08 bilhões. Esta aumentou seu lucro 

líquido em 19%, para R$ 1,16 bilhão e uma receita operacional líquida de R$ 1,87 bilhão. “O 

grupo é responsável por cerca de 40% da capacidade nacional de geração de energia elétrica e 

60% das linhas de distribuição” (Gazeta Mercantil, Balanço 2007). 

                                                           

115
O Balanço 2007 é uma publicação da Revista Gazeta Mercantil. A revista traz uma descrição de 

aproximadamente 10.000 empresas do país, não apenas nacionais ou estatais. Aponta os resultados dos 300 

maiores Grupos Econômicos, os rankings das 100 maiores empresas por região e 100 maiores grupos origem de 

Capital. Possui dados de 10 mil empresas e as 30 melhores de cada setor produtivo, divididas pelos setores de 

serviços, indústria, comércio e agronegócios. O Balanço Anual 2007 é considerado um dos mais completos e 

tradicionais documentos informativos e descritivos da atividade contábil dos Grupos Econômicos nacionais 

(estatais e privados) e estrangeiros. 
116

 Ver Gazeta Mercantil. Balanço anual de 2007. 

http://indexet.investimentosenoticias.com.br/arquivo/2007/10/01/157/Gazeta-Mercantil-lanca-o-Balanco-Anual-2007.html
http://indexet.investimentosenoticias.com.br/arquivo/2007/10/01/157/Gazeta-Mercantil-lanca-o-Balanco-Anual-2007.html
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 Depois desses grupos econômicos estatais, o destaque é para a Companhia Vale do 

Rio Doce, com um lucro de R$ 13,43 bilhões, o que representou um aumento de 28,6% ainda 

em 2007. Entre esses grupos privados ocupa o segundo lugar o banco Itaú S.A, com R$ 6,79 

bilhões, e o grupo Votorantim, representando respectivamente 45,5% e 66,9% de 

acrescimento nos seus lucros líquidos,  

 Para as empresas da área de saúde e segundo os dados da Agência Nacional de Saúde 

(ANS), percebemos que cerca de 10 mil empresas do segmento atingiram faturamento de R$ 

1,45 trilhão e cresceram 4,3%, já descontada a inflação do ano anterior. Entre os setores 

analisados, as prestadoras de serviços compõem o maior grupo, com 4.861 organizações 

empresariais, que geram uma receita de R$ 433 bilhões. As indústrias, com quase 2 mil 

empresas representantes, faturaram R$ 691 bilhões conjuntamente.   

 Em termos regionais, o balanço aponta para uma evolução do faturamento de 9,1% no 

Sudeste, cerca de R$ 632 bilhões, 13,1% no Nordeste, R$ 72 bilhões e 14% no Centro-Oeste, 

correspondendo a R$ 56 bilhões. As empresas do Sul registraram um declínio de 6,7%, para 

R$ 118 bilhões, e na classificação das 100 maiores, segundo a origem do capital, o Balanço 

Anual 2007 informa que entre 2005 e o ano de 2006 a receita líquida das empresas 

estrangeiras também tiveram crescimento de 33,7%, chegando a um patamar de R$ 309 

bilhões, em contraste com um cenário de estabilidade para os grupos de capital privado 

nacional, R$ 336 bilhões obtidos, enquanto as estatais caíram 5,6% alcançando R$ 245 

bilhões 117. 

Entre os grupos econômicos nacionais que mais cresceram na década de 2000, 

também se encontra a Guararapes Confecções S.A. A desenvoltura nesta referida década deve 

ser pensada tomando como referência a crise da década de 80 e o processo de reestruturação 

econômica, em que a desenvoltura financeira da Guararapes Confecções S.A revelou-se na 

década de 2000, em alguns aspectos, bem diferente da que prevaleceu até meados da década 

de 90, sobretudo em suas estratégias comerciais. No final da década de 90, o grupo encerrou 

com lucro líquido consolidado de R$ 29.088 milhões, 39,3% frente ao resultado de R$ 20.877 

milhões obtido nos primeiros nove meses de 1998. Mesmo ainda reduzidos, se comparados 

aos resultados do final da década de 2000, estes resultados revelam que o grupo econômico 

Guararapes Confecções S.A inicia um lento e gradual retorno ao seleto e competitivo rol das 

empresas líderes de seu segmento. Em 1998, ela atinge a sétima colocação e sua receita 

líquida é de R$ 315,921 milhões no período, ante R$ 247,303 totalizados; até setembro de 
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 Gazeta Mercantil, 01/10/2007. 
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1998 é a sinalização de um ingresso mais acentuado no varejo dos anos seguintes; embora 

ainda com significativas despesas operacionais, administrativas e de vendas. Até 30 de 

setembro de 1999, a Guararapes administrava ativos de R$ 550.332 milhões e possuía 

patrimônio líquido de R$ 435.401 milhões118 (Panorama Setorial da Gazeta Mercantil). 

Esses resultados não foram necessariamente homogêneos no final dos anos 90 para a 

empresa. Algumas oscilações e demonstrativos contábeis apontam uma empresa em processo 

de expansão, mas ainda com questões ligadas à própria desenvoltura do segmento varejista 

como um todo. Quando tomamos apenas a sua face varejista, aquela que no final dos anos 90 

tornou um dos principais fatores de impulso financeiro do grupo, veremos algumas dessas 

oscilações, que nem sempre acompanham ou sinalizam uma desenvoltura mais ofensiva e 

associada à média do segmento varejista. As tabelas abaixo representam algumas dessas 

oscilações, especialmente quando comparadas à desenvoltura de algumas de suas principais 

concorrentes. 

 

Tabela 04 

 

Comparativo de crescimento em vendas/Salários e encargos 

 

Histórico de crescimento  

das vendas em % 

 

Histórico de salários e encargos, 

em milhões de Reais 

Ano Lojas 

Riachuelo 

Média do 

Varejo Geral 

Lojas 

RENNER 

Lojas 

Riachuelo 

Média do Setor 

de Varejo 

1995 12,7 20,6 39,8  N.D  N.D 

1996 29,6 7,3 14,7 89,6 86,2 

1997 10,3 1,3 2,8 97,3 82,8 

1998 0,6 5,6 15,9 93,8 100,8 

1999 15,6 6,1 18,2 91,6 94,8 

2000 27,3 9,7 46,8 102,7 102,4 

2001 3,1 0,2 0,7 107,5 109,6 

Fonte: Elaboração própria, a partir de Revista Exame, Maiores e Melhores, 2009. 

 

Em 2009, as principais empresas no ranking geral do segmento varejista, 

especificamente no número de vendas, estavam B2W119, Lojas Americanas, Magazine Luiza, 

Drogasil, Farmácia Pague Menos, Drogaria São Paulo, Móveis Gazin, Lojas Cem, Pão de 

Açúcar e Sotreq. 
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 Gazeta Mercantil, 11/11/1999. Panorama Setorial da Gazeta Mercantil. 

119
 Esta empresa é uma das principais empresas do segmento varejista. A década de 2000 vem se especializando 

em comercializações eletrônicas, especificamente via internet, e hoje possui grande representatividade comercial 

em número de vendas, seja no Brasil ou na América Latina. O grupo é composto por Americanas.com, 

Submarino.com, Shoptime e outras empresas prestadoras de serviços comerciais on line. 
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Ainda no ano de 2009, a receita consolidada do grupo Guararapes Confecções 

totalizou R$ 349,2 milhões. As fontes de recursos financeiros obtidos, segundo o grupo, 

permitiram otimizar suas atividades operacionais, o que permitiu a empresa um índice de 

liquidez em 31 de dezembro de 2009, de 2,74 da matriz, e de 1,65 do total do grupo, contra 

3,38 e 1,56, respectivamente, em 31 de dezembro de 2008; um índice com significativas 

oscilações para mais, e um indicativo de um significativo endividamento. No mesmo ano, o 

capital circulante líquido da matriz do grupo sofreu uma redução de R$ 116,5 milhões, e um 

aumento no total do grupo de R$ 123,0 milhões.  

Quanto aos investimentos, o grupo totalizou em ativos fixos R$ 134,6 milhões no 

período de janeiro a dezembro de 2009. Desse total, 82,0% foram destinados à requalificação 

dos canais de distribuição, especificamente das Lojas Riachuelo S.A. Isto correspondeu a R$ 

48,2 milhões destinados a desenvolver a estratégia de expansão com a abertura de novas 

unidades comerciais. O lucro líquido do grupo neste mesmo ano chegou a R$ 214,2 milhões, 

correspondente a um crescimento de 56,4% frente aos R$ 136,9 milhões registrados no 

exercício de 2008.  

Esses indicativos já se apresentam de maneira mais acentuada também em 2007, 

principalmente para o número de vendas e ritmo produtivo. Há em 2007, um aumento da 

produção em 41,9%, que o representou em número de itens a passagem de 13.814 itens, no 

terceiro trimestre de 2007, para 19.598 mil no terceiro trimestre de 2008. Em recente pesquisa 

desenvolvida pela Fundação Getúlio Vargas, e divulgada na revista Conjuntura Econômica
120

, 

as Lojas Riachuelo S.A passaram a ocupar o centésimo quinquagésimo lugar no ranking das 

quinhentas maiores sociedades anônimas do Brasil, vinte posições acima comparadas ao ano 

de 2007. Na lista das maiores do seu setor, ela encontra-se na oitava posição, sete posições 

abaixo da grande empresa de varejo, o grupo Pão de Açúcar. Apesar do crescimento de 

posições no ranking, o grupo econômico Guararapes Confecções S.A amarga uma 

rentabilidade negativa sobre o patrimônio líquido de 7,0%, até a data da demonstração 

contábil, mas já revela sinais de crescimento de 10,2%, em sua receita operacional líquida 

comparativamente ao mesmo período de 2007. Com os incentivos fiscais, a empresa 

                                                           

120
 Conjuntura Econômica, agosto 2009. Vol. 63, n 08. Na pesquisa estão incluídas as sociedade anônimas 

brasileiras que divulgaram as demonstrações contábeis relativas ao exercício de 2008 em órgão oficiais de 

impresas e jornais de grande circulação até o dia 12 de junho de 2009. Segundo a pesquisa divulgada na revista, 

os locais considerados unidades da federação sedes das empresas, no caso de duas e mais unidades, levou em 

consideração o domicílio fiscal para fins de declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Para o caso 

Riachuelo divulgado na pesquisa, o domicílio sede é São Paulo. Os dados financeiros resultam dos balanços 

consolidados das empresas.  
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anunciava para o mesmo ano um lucro líquido de R$ 236,5 milhões, correspondendo um 

acréscimo de 6,8% em relação ao balanço de 2006. O crescimento dos produtos Guararapes 

nas Lojas Riachuelo, em 2007, cresceram 33,8%, uma evolução de 6,6% sobre o mesmo 

período do ano anterior. 

 Ainda no mesmo ano, os ativos fixos do grupo econômico Guararapes Confecções S.A 

totalizaram R$ 192,2 milhões. Deste total, 76% foram destinados às Lojas Riachuelo, sendo 

R$ 102,0 milhões destinados à expansão de novas unidades comerciais e reforma de outras. 

Os R$ 45,4 milhões investidos na Guararapes Confecções referem-se à compra de novas 

máquinas e à construção de uma nova unidade de expedição. O presidente das Lojas 

Riachuelo, Flávio Gurgel Rocha, em entrevista ao Jornal Tribuna do Norte, destacou a 

expectativa favorável dessa expansão, revelada com os números do balanço do grupo, e da 

significativa participação que teve a Midway Financeira no mês de junho na composição 

desses resultados121. 

Nos primeiros nove meses de 2008, a produção industrial do grupo foi de 51.084 mil 

peças, 50,1% acima dos 34.039 mil itens produzidos no nono mês de 2007. Ainda em 2008, 

também sob os resultados do nível de integração do grupo, a receita líquida atinge R$ 256,5 

milhões, um crescimento de 61,8% frente aos R$ 158,5 milhões registrados no terceiro 

trimestre de 2007. No acumulado de 2008, a receita líquida atingiu R$ 582,4 milhões, 53,1% 

acima dos R$ 380,4 milhões apurados no nono mês de 2007. Apenas a controladora obteve, 

em 2008, R$ 94,4 milhões no terceiro trimestre, uma evolução de 79,7% no período. No 

acumulado do ano, o lucro bruto atingiu R$ 194,9 milhões, com margem bruta de 33,5%, um 

crescimento de 53,8% em relação aos R$ 126,7 milhões apurados no nono mês de 2007.  

Em 2010, o grupo atingiu 57,7% de lucro líquido a mais que no exercício anterior. Isto 

corresponde a R$ 337,8 milhões, e R$ 163,5 milhões apenas no quarto trimestre. 

Equivocadamente, alguns de seus gestores atribuíram essa desenvoltura financeira positiva ao 

eficiente modelo comercial integrado da empresa, onde a velocidade e precisão de 

informações entre os canais de distribuição e suprimento tornaram-se decisivos e os 

resultados financeiros apenas os confirmam. Como destacou o presidente das Lojas 

Riachuelo, "Há quatro anos, nós começamos a transformar um modelo de verticalização, em 

que a Riachuelo era apenas um dos vários clientes da indústria têxtil Guararapes, em um 

modelo de integração, com a Guararapes trabalhando 100% para a Riachuelo" (VALOR 

ECONÔMICO, 2011). Isto também se revelaria nos resultados de outra dinâmica comercial 

                                                           

121
 Guararapes tem lucro de R$ 236,5 milhões em 2007. Jornal Tribuna do Norte, em 21/03/2008.   
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interna; a expansão dos canais de distribuição do grupo, especificamente das Lojas Riachuelo, 

que em 2010 teria inaugurado 16 novas unidades comerciais, mantendo o mesmo ritmo de 

2009, privilegiando, a partir de então, modelos de lojas mais compactas. 

Ainda neste mesmo ano, a receita líquida consolidada do grupo Guararapes 

Confecções S.A cresceu 19,4%, e atingiu a casa dos R$ 2,6 bilhões. Apenas no último 

trimestre desse mesmo ano o aumento foi de 23,1%, representando R$ 916,5 milhões. A 

venda em mesmas lojas subiu 8,2% no acumulado do ano, e 7,2% no último trimestre. Seu 

lucro líquido em 2010 foi de R$ 337,8 milhões, 57,7% a mais que no ano anterior. Um 

movimento financeiro significativo, o que permitiu adquirir um preço de R$ 5 bilhões no 

mercado, especificamente no mês de março
122

. Apenas entre os períodos de janeiro a março 

deste ano, a receita líquida consolidada do grupo Guararapes Confecções S.A subiu 23,1% e 

suas vendas 7,2% no mesmo período.  

   Para o caso Guararapes Confecções S.A, muitas informações se colocaram dispersas 

e por vezes incompreendidas, a luz somente dos dados contábeis. Como no mesmo ano o 

grupo investe R$ 130 milhões na construção de um dos maiores Shoppings Centers do Brasil, 

localizado em Natal/RN, denominado Midway Mall, e, no mesmo ano, sofre perdas 

financeiras no valor de R$ 56,5 milhões, já no segundo trimestre. No mesmo período do ano 

passado, a companhia lucrara R$ 24,3 milhões. Dados da Gazeta Mercantil, indicam as perdas 

do Grupo Guararapes, levando a um “passivo” de R$ 38,1 milhões, ante lucro de R$ 25 

milhões na primeira metade de 2004, em 11 de agosto de 2005. 

 

Em relatório comentado enviado à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a 

Guararapes informa que o prejuízo refere-se ao reconhecimento de uma despesa de 

R$ 112,8 milhões, referente à contribuição social sobre lucro líquido. Entre abril e 

junho, a receita líquida da companhia totalizou R$ 357,6 milhões, um incremento de 

36,6% na comparação trimestral. Na mesma base de comparação, a geração de caixa 

do grupo, medida pelo Emitida (lucro antes de juros, impostos, depreciações e 

amortizações), despencou 53,9%, para R$ 21,2 milhões. 

 

 No mesmo ano, o Grupo Guararapes consolida um dos maiores empreendimentos de 

varejo da América Latina, um projeto que começou em 2000, o Midway Mall.  Consiste em 

um Shopping Center com 231 mil m² de área construída, estacionamento coberto para 3.750 

veículos, localizado no antigo espaço de uma das fábricas de confecções do grupo, a Fábrica 
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 Jornal Tribuna do Norte. Varejo segue à frente. 31 de março de 2008. 

 



253 

 

Guararapes. O empreendimento é considerado um “shopping regional”, possui um mix 

voltado para a atividade de varejo local, como o primeiro supermercado Extra 24 horas, do 

grupo Pão de Açúcar, no Rio Grande do Norte. O espaço conta com “lojas ancoras”, dentre 

elas uma das Lojas Riachuelo, de propriedade do grupo; Lojas Americanas, Marisa, Centauro, 

Ri Happy, Insinuante e, em 2009, expandiu seu sexto piso onde comporta teatros e outras 

redes de varejo. Ao todo são mais de 220 lojas e oito salas de cinema no interior do Shopping, 

com capacidade para 2 mil lugares, construídas em formato multiplex e inaugurados em 

outubro de 2005. 

Estas informações não apresentam outros fatores que permitiram o desempenho do 

Grupo Guararapes S.A além de estratégias como a ampliação do crédito e seus impactos no 

ritmo das vendas. Eles sugerem apenas seus resultados contábeis e mesmo esparsos das 

maiores empresas, e apenas parcialmente podem ser compreendidos como resultantes das 

circunstâncias economias que marcaram a década de 2000. Eles são menos o resultado de uma 

conjuntura contemporânea, do que de uma trajetória histórica particular. A rigor, dados como 

os de receita operacional líquida, patrimônio líquido e lucro líquido nos informam apenas uma 

circunstância contábil anual. Mesmo que seus índices de liquidez apontem para significativas 

oscilações para mais, representando um sério cenário de endividamento em alguns momentos, 

mesmo que fundamental, dados como estes não revelam parte do processo conjuntural que 

possibilitou a existência desse ranking, sejam eles as novas estratégias ou medidas 

macroeconômicas. É importante questionarmos que conjuntos de outros motivos, além dos já 

destacados, contribuíram para que um grupo econômico que mesmo não estando entre os 300 

maiores citados, como o Grupo Guararapes S.A, obtivesse uma receita líquida de R$ 368,3 

milhões no terceiro trimestre de 2005, por exemplo. Segundo a Gazeta Mercantil, em 2004 

este resultado alcançou R$ 291,8 milhões, no mesmo período. Um grupo que obteve uma 

receita líquida no período de R$ 979,2 milhões, ante R$ 734,16 milhões do ano anterior123.  

  

 

4.4 OUTROS FATORES DE ESTÍMULO 

 

 

Também contribuíram para a desenvoltura comercial e financeira dos grandes grupos 

econômicos nacionais na década de 2000 as mudanças que ocorreram nas instituições 
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 Gazeta Mercantil, em 31 de outubro de 2005.   
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representativas do empresariado nacional, em particular o surgimento e mudanças nas 

instâncias consultivas. Outro, significativamente decisivo, foi o sentido atribuído após 2004 às 

ações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), em particular 

no apoio de projetos de expansão e inovação empresarial. As novas instâncias representativas 

do empresariado nacional e a atuação do BNDES contribuíram para a intensificação das 

políticas industriais e da atividade comercial varejista, além das medidas sociais tomadas nos 

últimos oitos anos que incentivaram o ritmo ascendente do consumo interno, assim como já 

referenciado. A combinação desses fatores, no nosso entendimento, refletiu no ritmo 

comercial e financeiro assumido pelo grupo Guararapes Confecções S.A. A expansão dos 

seus canais de distribuição, a modernização e expansão também de setores dos canais de 

suprimento estão associadas, diretamente, a estes fatores. Elas foram fundamentais para o 

crescimento financeiro dessa empresa, porém não os únicos. 

As novas instâncias representativas do empresariado nacional resultaram de um 

esforço combinado entre empresas e Estado. O objetivo foi acomodar os interesses 

divergentes acerca dos rumos que a política industrial deveria tomar na década de 2000. 

Como nos revelaram Diniz e Boshi (2007), tratava-se de construir uma nova estrutura 

institucional especificamente voltada para fortalecimento das políticas industriais, seja no 

âmbito das importações ou exportações, e ainda, numa defesa da empresa nacional. O 

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES), e o Conselho de 

Desenvolvimento Industrial (CNI), foram apenas algumas das instituições representativas do 

empresariado nacional criadas na década de 2000 com esse objetivo. Estas e outras novas 

instâncias incentivavam a competitividade empresarial e a defesa da ajuda à pequena, média e 

grande empresa, nas suas ações empreendedoras.  

Ainda em 2004 nascia a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), 

responsável por incentivar a atividade industrial por meio do apoio ao desenvolvimento do 

processo de inovação e competitividade do setor produtivo. Também surge o Fórum Nacional 

do Trabalho, representação ligada ao Ministério do Trabalho e do Emprego, com o objetivo 

de promover debates acerca das reformas legislativas, sindicais e trabalhistas. Estas novas 

instâncias ao mesmo tempo em que sinalizavam um esforço de manter em crescimento a 

economia, representavam algumas das medidas positivas adotadas pelo governo na tentativa 

de construir uma agenda que conciliasse interesses empresariais e Estado. Apesar de fugir do 

nosso objetivo, é possível afirmar que esta tentativa encontrou, em grande medida, obstáculos 

especificamente quanto à temática das metas inflacionarias, flutuação cambial e o superávit 

primário. Em sentido mais amplo, assim como considerou ainda Diniz e Boshi (2007), as 
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mudanças nas instâncias representativas do empresariado nacional, sobretudo a acirrada 

eleição para a presidência da FIESP, inserem-se dentro de uma agenda econômica de 

reformas orientadas para o mercado, nascidas ainda na década de 90, e reflexos no governo 

Lula. Parte delas, enquanto uma extensão de políticas macroeconômicas e de relações 

interinstitucionais (empresa e Estado) construídas no pós-plano Real. Ainda no que tange este 

traço dado à instância representativa do empresariado nacional, em particular a “nova FIESP”, 

representou “(...) a necessidade do empresariado de recuperar seu protagonismo na 

implantação do novo regime produtivo, no período pós-reforma orientadas para o mercado, 

tendo mais voz e maior capacidade de expressar e de fazer valer seus interesses no jogo 

político” (DINIZ; BOSHI, 2007, p.91). 

Uma das instituições representativas do empresariado nacional que se prolongou até a 

década de 2000 foi o Instituto de Estudo para o Desenvolvimento Industrial (IEDI). Essa 

instituição surge em 1989, com a missão de formulação e implementação de Política de 

Desenvolvimento Industrial, inserido naquilo que o empresariado nacional considera 

fundamental no seu projeto nacional de desenvolvimento, quais sejam, a crescente 

participação da Indústria Brasileira na produção mundial da indústria; o aumento da produção 

de bens com maior valor agregado e conteúdo tecnológico; crescimento continuado da riqueza 

nacional. Esses princípios econômicos que tangem o projeto nacional de desenvolvimento se 

encontram sistematizados em Bresser Perreira (2006), em que há uma defesa do empresariado 

nacional enquanto ator principal das mudanças sociais, especificamente aquelas associadas ao 

desenvolvimento econômico como o aumento da renda.  

 O projeto nacional de desenvolvimento do IEDI contou, na sua fundação, com os 

representantes de algumas das principais empresas nacionais que também passariam por 

reestruturações econômicas. Cabe destacar, brevemente, que entre os seus fundadores 

estavam: Abraham Kasinsky, da empresa Cofap; Luiz de Mello Flores Guinle, da Elebra; Max 

Feffer, do grupo econômico Suzano; Celso Lafer, da Metal Leve; Jorge Gerdau Johannpeter, 

da Gerdau; e José Ermírio de Moraes Filho, do grupo nacional Votorantim .  

 A constituição do IEDI contou com parte significativa do empresariado nacional nos 

seus mais diversos setores. Representado o grupo econômico Guararapes Confecções S.A no 

conselho da instituição, encontra-se Flávio Gurgel Rocha, ao lado de outros nomes de grandes 

grupos econômicos nacionais, como Alcides Lopes Tápias, do grupo econômico Camargo 

Corrêa; Jacks Rabinovich, do grupo têxtil Vicunha; Maria Silvia Bastos, da Companhia 

Siderúrgica Nacional, além de outros. 
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Assim, o cenário em que se inserem os grupos econômicos nacionais, e em grande 

medida a explicação para seu significativos ganhos financeiros, é ao mesmo tempo o cenário 

das reformas das instâncias deliberativas dos interesses empresariais, e ao mesmo tempo de 

seu maior protagonismo político. Esse outro momento do empresariado nacional permitirá 

que na agenda pública, especificamente no debate sobre os rumos macroeconômicos, esteja 

inserida mais acentuadamente à temática da ampliação creditícia, do apoio a micro e pequenas 

empresas e dos financiamentos de projetos empresariais inovadores.  

Além desse novo traço das instâncias de representação empresarial política do 

empresariado nacional, outro fator relevante que explica o ritmo expansivo e financeiro das 

grandes empresas nacionais na década de 2000, mais especificamente após 2004, está nas 

novas atribuições dadas ao BNDES, atribuições estas diferentes daquelas predominantes em 

meados da década de 90, em que a atuação da instituição confundiu-se com a de promotora 

das privatizações. Após esta referida década, o BNDES tornou-se uma instituição pública 

fundamental no fomento à atividade empresarial em seus diversos setores, com uma 

diversificada linha de financiamento que passou a atingir desde o pequeno e médio 

empresariado às grandes corporações nacionais. Um número significativo de empresas 

desenvolveram projetos de expansão e modernização, assim como a Guararapes Confecções 

S.A. Esses projetos foram decisivos para a continuidade da expansão e diversificação dos seus 

canais de suprimento e distribuição, bem como para a constituição de outros novos. A tabela 

abaixo apresenta o volume de desembolso destinado pelo BNDE no apoio às iniciativas 

empresariais. Eles se referem aos desembolsos anuais para a comercialização, no país, de 

máquinas e equipamentos nacionais, através das linhas de financiamento Finame, Finame 

Leasing e Finame Agrícola, em milhões de reais.   
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Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 2011. 

 

 

A tabela que segue também aponta o volume dos desembolsos destinados às empresas 

nacionais. A sua evolução e o destino revela a acentuada participação das grandes 

corporações nacionais, quando comparados, sobretudo, à participação das pequenas e médias 

empresas. As grandes empresas durante toda a década de 2000 foram as que mais obtiveram 

recursos das diversas linhas de financiamento do BNDES.  

 

 
Tabela 05 

 

Desembolso destinado às empresas nacionais 

 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Média e pequena  

Microempresa 

5.785 8.337 10.023 12.578 11.661 11.117 16.066 21.846 23.918 45.672 

Grande Empresa 19.431 29.082 23.510 27.255 35.318 40.200 48.825 69.031 112.437 122.750 

Total do desembolso 25.216 37.419 33.533 39.833 46.980 51.318 64.891 90.877 136.356 168.422 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 2011. 
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Gráfico 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 2011. 

 

 

O grupo econômico Guararapes Confecções S.A, assim como o ritmo assumido pelas 

atividades industriais e comerciais varejistas de outros grandes grupos, são reflexos da 

atuação coordenada e combinada na década de 2000, entre esse outro sentido assumido pelo 

BNDES e o protagonismo das grandes companhias. Resumidamente, assim explicita Diniz e 

Boshi (2007) acerca do sentido e função da agência.  

 

O BNDES, agência estratégia para a implantação de política industrial, pauta a sua 

atuação pela concessão de crédito para investimentos de longo prazo e taxas anuais 

de juros mais baixas (9,7%), com ênfase no crédito às pequenas e médias empresas. 

Três principais diretrizes marcaram a atuação do BNDES nos últimos três anos, 

especialmente em 2005: aumento da agilidade com melhorias nas rotinas e 

procedimentos de gestão; redução no custo dos empréstimos; e democratização do 

acesso ao crédito (DINIZ; BOSHI, 2007, p. 34). 

 

Não se faz necessário avançar nos pormenores das ações do BNDES, nem especificar 

suas linhas de financiamento para os projetos de expansão. Parte significativa do pequeno e 

grande empresariado nacional, sobretudo dos segmentos tradicionais como os têxteis de 

confecções, mais uma vez, encontra-se nas políticas públicas de incentivo à força e o sentido 

necessário para a expansão da empresa capitalista. Por outro lado, o “sucesso empresarial” de 

muitas corporações não pode ser tributado apenas aos mecanismos regulacionistas do Estado 

brasileiro, nem somente às estratégias para o crescimento comércio varejista ou industrial, 

como o alargamento do crédito e de seus meios diversos, diminuição de taxas de juros, ou os 

ajustes no salário mínimo. É a combinação inteligente entre necessidades de Estado e 
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interesses capitalistas que parece se converter em ingredientes de competitividade (VELTZ, 

1996) fundamentais no desempenho competitivo das grandes empresas brasileiras. Mesmo 

que os montantes transferidos para financiamento de projetos para estas empresas tenham 

alcançado, em 2005, R$ 35 bilhões, e apenas na indústria esse montante tenha atingido a 

significativa quantia de R$ 23,4 bilhões e apenas “nos primeiros anos do governo Lula o que 

o BNDES desembolsou para as empresas tenha sido de R$ 122 bilhões, dos quais R$ 66 

bilhões foram para o setor estratégico de bens de capital, importante termômetro do ritmo dos 

investimentos na produção brasileira” (DINIZ; BOSHI, 2007), não é possível afirmar que 

estes consideráveis recursos, muitos aplicados em projetos empresariais onde apenas a 

expansão empresarial limitou-se a criação de empregos advindos do financiamento de 

unidades comerciais e fabris, mesmo com estas considerações, não possível afirmar que na 

relação Estado e empresa este primeiro tenha definido, exclusivamente, os rumos do 

empresariado nacional.  

Mas, os desembolsos tornaram-se fundamentais para o empresariado, assim como 

benefícios fiscais e estratégias empresariais de redução do custo por produto. Em 2009, como 

parte de seu projeto empresarial expansionista, o grupo Guararapes Confecções S.A obteve a 

aprovação de R$ 342 milhões do BNDES. Os investimentos se distribuíram em três frentes 

fundamentais para o aumento da competitividade, em particular para agregar os chamados 

consumidores das “classes C”. Os recursos permitirão a abertura de uma unidade do canal de 

suprimento no estado do CE, em Fortaleza, visando à expansão da produção de jeans, tecidos 

e confecções, totalizando nos dois pólos produtivos RN e CE sete unidades. Será destinado à 

manutenção do ritmo e ampliação dos canais de distribuição, com mais unidades das Lojas 

Riachuelo, que apenas neste primeiro trimestre de 2011 já atingiu 125 unidades. Também se 

destinará para a expansão comercial do Midway Shopping Center, em Natal RN. A tabela 

abaixo expõe o destino dos recursos e respectivos valores. 

 

Tabela 06 

 

Grupo Guararapes Confecções S.A 

Valores em milhões de reais 

 

Destino do projeto de financiamento – 

BNDES 

Recursos próprios Recursos do 

BNDES 

Total dos 

recursos 

Lojas Riachuelo S.A 93,7 393,4 487,1 

Midway Mall 25,4 17,7 43,1 

Fábricas Guararapes 25,8 31,6 57,4 

 144 442,7 587,6 

Participação em percentuais 25% 75% 100% 

Fonte: Guararapes Confecções S.A. Relatório Administrativo 2009. 
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Do financiamento total do BNDES, R$ 393,4 milhões serão destinados às Lojas 

Riachuelo; R$ 31,6 milhões à Guararapes Confecções; e R$ 17,7 milhões ao Midway 

Shopping Center. A Guararapes Confecções, com dois pólos industriais, um em Fortaleza e 

outro em Natal, é responsável pela produção de malhas e confecções. Como percebemos na 

tabela, a maioria dos recursos do financiamento do BNDES destina-se à expansão dos canais 

de distribuição, com a abertura de 16 novas unidades e reforma de outras dez, e como afirma a 

empresa, também destinados aos investimentos em equipamentos nos centros de expedição. 

Para o Midway Shopping Center, em Natal, o financiamento do BNDES permitiu a 

finalização e expansão do terceiro piso do shopping, assim como a criação de um espaço para 

refeições, com restaurantes e uma casa de espetáculos multiuso, o Teatro Riachuelo.   

Nesse sentido, estes representam alguns dos fatores de estímulo que permitiram de 

forma combinada a expansão comercial de empresas como a Guararapes Confecções S.A. 

Verificaremos, logo em seguida, algumas das especificidades desses novos canais de 

distribuição e como se articulam a lógica comercial mais geral do grupo. 

 

 

4.5 O GRUPO ECONÔMICO GUARARAPES CONFECÇÕES S.A E AS ESTRATÉGIAS 

DE EXPANSÃO EMPRESARIAL 

 

 

Ainda no início dos anos 80, uma das estratégias empresariais do grupo econômico 

Guararapes Confecções S.A foi importar produtos têxteis e confecções do mercado norte 

americano por meio de sua importadora Guararapes American Inc, com sede nos EUA. 

Naquela década, as características da integração e as importações respondiam às necessidades 

da conjuntura econômica de ampla competitividade do mercado interno, além dos efeitos da 

crise internacional. Isto permitia, ainda, dispor de produtos diferenciados, e onde a 

combinação de importados, preços e prazos atraiam consumidores de roupas prontas, por seus 

tamanhos, modelos ou estilos e qualidade diferentes, e comprometendo a existência das 

pequenas e médias empresas de seu segmento. Assim, com este canal de distribuição e o 

recurso das importações, a comercialização de outros produtos pareceu viável frente à 

informalidade do segmento e do aumento da concorrência que se acenava para as Lojas 

Riachuelo S.A. 

 Durante a sua trajetória, o grupo Guararapes Confecções S.A não prescindiu do 

recurso das importações de artigos têxteis, confecções ou insumos para tecelagem e malharia 
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como uma estratégia comercial competitiva. As informações recentes sobre esta empresa 

indicam que seus dirigentes a acentuaram esta já conhecida estratégia, visando, dentre outros 

objetivos, diversificar produtos; diminuir possíveis custos produtivos, e aumentar a 

participação das Lojas Riachuelo S.A na composição da receita líquida do grupo e no 

mercado nacional. Assim, a empresa sinalizou, ainda este ano, a intensificação das 

importações, com a inauguração de um escritório comercial em Pequim, China, destinado a 

comprar artigos têxteis e confecções no mercado internacional. Como afirmou o presidente 

das Lojas Riachuelo S.A, produtos importados representam apenas 5% do total das vendas da 

empresa, “(...) e deve dobrar até o fim do ano" (Valor Econômico, 2011)
124

. E, ainda como 

afirma, há sinais de queda da participação dos produtos nacionais no mercado de varejo têxtil 

e de confecções, diminuindo de 90% a participação do produto nacional para 70%. Esta 

afirmação indica, à primeira vista, apenas o sentido fim de uma estratégia de oferecer 

produtos importados, inserida não apenas pela constatação histórica da força que o produto 

asiático e similar possui, desde anos 80, no mercado de confecções nacional. Outros motivos 

podem estar associados a este recurso. Parece encontra-se implícita nesta que parece ser uma 

mera repetição das estratégias comerciais do grupo nos anos 80, a possibilidade concreta de 

adquirir produtos de relativa qualidade ao similar nacional já comercializado pelos seus canais 

de distribuição vindos do território asiático, e de sua comercialização no mercado nacional a 

preços mais baixos. Parece também fazer sentido que esta iniciativa permita diversificar mais 

acentuadamente o mix de produtos já oferecidos por esses canais de distribuição e atrair 

consumidores cativos de similares importados e comercializados pelo “varejo informal”. A 

intenção de migrar o consumidor do varejo informal para as Lojas Riachuelo S.A parece 

efetivar-se com as recentes ofertas de mercadorias onde a combinação de preços, créditos 

prolongados e acesso a algumas grifes nacionais com outra “roupagem”, tornaram-se eficiente 

para estes fins. Ainda, se considerarmos esses efeitos, um sentido útil a este novo canal (o de 

importação) de distribuição do grupo Guararapes Confecções S.A, a estratégia de 

comercializar produtos importados ganha mais sentido se pensado num verdadeiro contexto 

de incentivos e ritmo financeiro gerados pelas compras que, como já destacado, 

acompanharam o varejo nos anos 2000. É sob este contexto que parte das estratégias dessa 

empresa também deve ser pensada, sobretudo o sentido que possuem hoje outras empresas 

                                                           

124
 Valor Econômico. Riachuelo vai a Pequim para enfrentar importados. Seção: investimentos, 31/03/2011 
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que passaram a fazer parte da sua estrutura comercial e financeira. Isto implica entender que a 

necessidade de consolidar-se enquanto grupo nacional de varejo e firmar-se entre os 

consumidores denominados contemporaneamente de C e D, devem-se, além da combinação 

inteligente de estratégias comerciais, ao contexto de políticas econômicas que passaram a 

vigoras neste referido período. Assim como afirmou recentemente Flávio Gurgel Rocha em 

entrevista ao Jornal o Globo, “temos detectado pessoas da classe B nas lojas, pela melhora dos 

produtos. Mas a classe C é nosso público, é para eles que trabalhamos. Queremos encantá-lo. 

Não estamos buscando classes mais altas” (O Globo, 23 de abril de 2011. Caderno economia). 

É nesse sentido que o argumento de que os produtos importados, sejam têxteis ou confecções, 

demoram seis meses para serem comercializados a estas “classes” de consumidores, como 

indica a empresa, e a criação de um canal de distribuição, especificamente comercial, lhe 

permitiria comercializá-los em menor tempo que a média da concorrência e, assim, atrair uma 

demanda já existente é, apenas em certa medida, aceitável. Oferecer os produtos importados 

ou não em dez dias, o tempo médio em que já são oferecidos seus produtos nacionais, e, 

assim, contrapor-se à pulverização informal do setor e diversificar a “moda” no período da 

estação, é uma medida possível em função do cenário em que atua o varejo de confecções 

brasileiro. 

Estratégias comerciais como estas podem afrontar a concorrência têxtil e de 

confecções informais, e contribuir no aumento das receitas e lucros de empresas como a 

Guararapes Confecções S.A. Por outro lado, não podemos afirmar que elas sejam o meio de 

evitar o crescimento do varejo têxtil e de confecções informal, nem mesmo que o ritmo da 

informalidade seja resolvido com instrumentos de regulação econômica como a ampliação do 

crediário. É possível afirmar que a desenvoltura assumida pelo segmento varejista têxtil e de 

confecções em 2000 foi, dentre outros fatores, resultado das condições econômicas criadas 

para a agenda de crescimento, sobretudo do papel exercido por algumas instituições 

representativas do setor e de instituições financeiras que passaram a incentivar a pequena, 

média e grande empresa, mesmo que em alguns momentos isto tenha se diferenciado de 

políticas de incentivo ao setor existente até a década de 90. 
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4.5.1 As Lojas Riachuelo S.A: a empresa de soluções e o apelo ao consumo de moda  

 

Na década de 2000, o grupo econômico Guararapes Confecções S.A deu continuidade 

a estratégia de expansão comercial. Ela fundamentou-se, dentre outros fatores de estímulos, 

pela acentuação da integração das unidades das Lojas Riachuelo S.A, os canais de suprimento 

e os de expedição, três distribuídos entre Sul, Norte e região Nordeste do país e pelos ritmos 

assumidos pela conjuntura econômica nacional. Por outro lado, não apenas estas 

características diferenciam as Lojas Riachuelo da década de 90 para a rede de varejo de hoje. 

Na década de 90, o alvo da empresa era menos o apelo à moda e mais acentuadamente as 

vendas em escalas de algumas marcas próprias, com a Pool, ainda numa postura comercial de 

comprar de quem vende mais barato, fabricar e oferecer produtos diversos a preços mais 

acessíveis. Na década de 2000, a ideia da integração econômica incluía, em condições 

diferentes, o consumo ostentatório da moda como fator também fundamental para a rapidez 

com que se planejam as coleções e os meios pelas quais esses produtos migram da fábrica 

para o varejo e chegam aos consumidores. Durante este período mudou o ritmo das 

inaugurações de suas unidades comerciais e tamanhos das lojas, o que implica 

necessariamente uma expansão comercial que toma como um dos elementos de cálculo a 

dinâmica regional onde concorrência já esteja, e, assim, alcançar aqueles consumidores em 

que as vendas por metro quadrado de loja compensem a expansão. Isto vem sendo, em grande 

medida, impulsionado por este novo sentido dado as Lojas Riachuelo S.A organizada assim 

como revela o diagrama abaixo. 
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Diagrama 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A expansão varejista do grupo Guararapes Confecções, além de acompanhar o ritmo 

do varejo nacional e os demais fatores de estímulos já referidos, toma como elemento 

estratégico o ritmo de crescimento da renda assumido pelos consumidores, que em muitos 

casos explica a disposição regional dos canais de distribuição. Após os anos 90, como já 

destacamos, o crescimento do varejo em regiões como Norte e Nordeste brasileiro, e também 

a centralidade que grandes e médias cidades passaram a possuir permitiram que este cálculo 

acerca da expansão adentrasse na agenda da Guararapes Confecções S.A, em grande medida 

como uma alternativa de não apenas concentrar as unidades comerciais no estado de São 

Paulo. Estes seriam, a princípio, elementos que diferenciam a empresa atual daquela dos anos 
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90. Mas ainda é possível mencionar brevemente outras características. O gráfico abaixo 

apresenta a disposição territorial das unidades comerciais das Lojas Riachuelo S.A em 2010. 

 

Gráfico 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em www.lojasriachuelo.com.br 

 

 

Uma estratégia comercial recente, em certa medida já experimentada com as marcas 

Pool nos anos 80, vem sendo o apelo comercial, sobretudo midiático, que a empresa realiza 

como meio de atrair os consumidores da denominada classe “C” para seus produtos. Diferente 

de décadas anteriores, em que o apelo às compras em muitos casos se confundia com o ideário 

de juventude, liberdade e desportismo, com ícones do esporte como Ayrton Senna no 

lançamento da marca Pool, na década de 2000 a estratégia do grupo Guararapes Confecções 

S.A para a sua rede varejista está na diversidade de novos e diferentes artigos têxteis e de 

confecções oferecidos, e quase 60% deles oriundos dos canais próprios de suprimento, e a 

atração de faixas de renda considerados pela empresa como os “necessitados de expressar-se 

pela moda”. Para isso, foram desenvolvidas estratégias comerciais em que afirma que o 

fenômeno da moda não possui relação direta com os níveis de renda, idade ou localização. A 

estratégia empresarial parte da ideia de que o consumo de moda é uma necessidade concreta e 

transversal, e o seu consumo, mesmo efêmero e contínuo, deixa de ser, na década de 2000, um 

elemento de distinção (BOURDIEU, 2007). Com isso, a empresa passou a investir em 

produtos com forte apelo aos novos estilos, tendências e coleções, mas também ainda a 

identidade, com fortes campanhas promocionais a suas marcas próprias, algumas grifes e 
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marcas populares. Muitos desses novos e diversificados produtos estão associados a ícones da 

elite artística nacional que representam, em certo momento, o requinte e o bom gosto, e, num 

outro, simplicidade e a ousadia. Assim, este que revela ser um diferencial comercial varejista 

da empresa do passado para a empresa do presente, vem a revelar um processo que entre as 

redes varejistas de seu segmento vem se denominando de “democratização da moda”. Com 

este apelo, a empresa passou a vender para famílias de consumidores que passaram a 

encontrar nas grandes redes de varejo, como as Lojas Riachuelo e outras, condições de 

consumo que apenas aparentemente davam-se nas mesmas condições do consumo de elite, 

onde a grife internacional e especializada, dispostas nas vitrines das fashion weeks eram os 

principais fatores de distinção. É nesse sentido que as Lojas Riachuelo, na década de 2000, 

vêm investindo no imaginário de que o consumo ostentatório da moda não possui relações 

com classe e renda, e de que a solução para esta necessidade encontra-se nas grandes redes 

formais e legais de varejo, e não no pulverizado universo do mercado informal de confecções. 

Ainda há um sentido que empresas como as Lojas Riachuelo S.A vem intensificando aquilo 

que muitos administradores apregoam enquanto identidade empresarial, não atribuído apenas 

à força das marcas próprias, nem apenas a ideia de mais uma empresa de varejo. O que parece 

predominar na década de 2000 com a ideia da democratização da moda e de seu consumo 

ostentatório é uma empresa não apenas de resultados, mas de soluções.  

Quando as Lojas Riachuelo passaram a acentuar a comercialização dos produtos com 

o apelo ao consumo da moda, tornou-se um fator decisivo, para o progresso econômico do 

grupo Guararapes Confecções S.A, de intensificar outra estratégia comercial, qual seja, 

intensificar a presença das unidades comerciais localizadas nos grandes centros urbanos, onde 

a demanda por consumo já se mostra concreta, como nas praças de São Paulo e Rio, e avançar 

inaugurando unidades comerciais em estados onde o consumo já se apresente possível. Com 

isso, o ritmo de inaugurações das lojas Riachuelo passou a ser pensado por critérios como os 

de rentabilidade das unidades e ritmos das rendas regionais, custo de manutenção comercial e 

continuidade expansionista. Outros fatores como o custo de comercialização do consumo de 

moda por metro quadrado, custo operacional de crédito e tempo de reposição também se 

tornaram decisivos para verificar os volumes de perdas nos cartões de crédito próprios e o 

percentual de vendas com eles realizados. Para os custos de comercialização da moda com 

base na metragem quadrada, a empresa passou a pensar a permanência de dois tipos de 

unidades comerciais com tamanhos diferenciados, as chamadas lojas de rua, geralmente 

localizadas nos bairros comerciais das grandes cidades e cidades médias, e àquelas chamadas 

lojas de shopping, com forte apelo ao consumo jovem e de rápida reposição dos produtos. 
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Com esta estratégia, verificamos a rentabilidade nas vendas por metro quadrado das unidades 

comerciais, e verificamos que em menor tempo e em função da diminuição nos estoques, que 

o consumidor predomina, como compra, a que ritmo de sazonalidade as coleções podem 

obedecer (coleções de inverno, verão, outono...) e em que medida alguma unidade comercial 

pode ser desativada. Esta estratégia em nível de firma vem implicando em maior agilidade nos 

processos de expedições de mercadorias, renovações das coleções e estoques, e, 

necessariamente, nas demandas das unidades de suprimento.  

O ritmo do consumo de moda contribui para se pensar em que medida as unidades 

comerciais podem e devem fazer parte do capital da empresa, e em que medida as unidades, 

mesmo locadas, permitem ganhos de rentabilidade. O gráfico abaixo informa a disposição 

atual das unidades comerciais. Também é nesse sentido que o processo de arrendamento das 

unidades e comercialização dos produtos possui íntima relação com princípios já bastante 

discutidos, especialmente quando as rendas auferidas variam em sentido de uso e troca do 

espaço urbano como elemento de cálculo fundamental para as diversas formas que esta renda 

pode assumir, sejam elas absolutas, de monopólio, ou diferenciais (HARVEY, 1980; 

RIBEIRO, 1986; SINGER, 1982). O Shopping Center é um exemplo de empresa capitalista 

que dispõe de uma renda de monopólio (SILVA, 2003, p.35). O gráfico que segue apresenta-

nos a disposição das unidades comerciais próprias e alugadas pela empresa. 

 

 

Gráfico 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em www.lojasriachuelo.com.br. 
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Entre as unidades comerciais, quando relacionamos a quantidade de lojas e a área de 

vendas, temos os seguintes resultados: a concentração de unidades comerciais está no estado 

de São Paulo, com um total de 13 unidades comerciais próprias e localizadas em ruas, 

equivalem conjuntamente a 25.534 m² de área comercializável, ou seja, espaços destinados 

exclusivamente à venda ou operações comerciais das Lojas Riachuelo S.A. Em segundo lugar 

e nestas mesmas condições, encontra-se o estado do Paraná, onde a empresa possui cinco 

unidades comerciais próprias, localizadas em ruas e que somadas representam 10.761 m² de 

área comercializável. Entre as lojas próprias e localizadas em Shopping Center o estado com 

maior concentração de unidades é também São Paulo, mas com menor área comercializável 

do que o conjunto das unidades do estado do Rio Grande do Norte. Conjuntamente, as duas 

unidades comerciais localizadas nos Shoppings paulista somam 4.649 m² de área 

comercializável. No RN, apenas uma unidade das Lojas Riachuelo é localizada em imóveis 

próprios, e neste caso, um Shopping Center pertencente ao grupo. Esta única unidade 

representa 6.656 m² de área comercializável, numa área total de 10.230 m² de loja localizada 

no Shopping Midway Mall. Segundo a empresa, quando somada às áreas construídas dos 

Centros de Expedição – CE e das unidades fabris, conjuntamente elas atingem 800 mil m² de 

área construída. E quando somadas as áreas construídas das unidades comerciais próprias 

(lojas em Shopping e lojas de ruas próprias), a empresa possui uma área construída de 

213.463 m² em área comercializáveis. A área de vendas em mil m² ao final do quarto 

trimestre de 2010 era de 314,5 mil m², equivalente a uma receita líquida média em áreas de 

vendas de R$ 2.588, 9, um crescimento de 6,5% referente ao mesmo período de 2009. 

Outro fator de fundamental relevância também para o entendimento da empresa na 

década de 2000 foi a importância que passou a atribuir ao número de seus cartões próprios. 

Como meio de estimular o consumo nas lojas, a empresa passou a associar o uso dos cartões a 

uma cesta de outros produtos comerciais (ver diagrama), apresentando o recurso do aumento 

das parcelas e taxas de juros menores como um dos atrativos para o crescimento do número 

de usuários. A quantidade total de Cartões Riachuelo no quarto trimestre de 2010 atingiu o 

número de 17,6 milhões de usuários, um crescimento de 12,5% referente ao mesmo período 

de 2009. As vendas no crediário das Lojas Riachuelo passaram a representar 51,7%, do total 

das vendas, menos 4,5 pontos percentuais comparados também ao mesmo período de 2009. 

Ainda segundo o último relatório empresarial referente ao quarto trimestre de 2010, as 

Lojas Riachuelo realizaram suas comercializações com cartão próprio, com uma média de R$ 

128,9 no quarto trimestre de 2010, frente a 121,8 no mesmo período do ano anterior. O 

objetivo do grupo é ampliar o acesso e uso dos seus cartões nos consumidores “C”, tanto 
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associando o seu nome empresarial às grandes operadoras internacionais, como Mastercard e 

Visa, sobretudo para aqueles consumidores que podem incorporar ao uso do crediário 

eletrônico, outros serviços, inclusive seguro desemprego.  

A Receita Líquida das Lojas Riachuelo em 2009 atingiu 8,9% a mais em relação aos 

R$ 1.746,8 milhões registrados em 2008, totalizando R$ 1.901,7 milhões. Apenas com as 

mesmas lojas, o crescimento registrado no período foi de 4,6%.  O cenário econômico de 

2009 mostrou-se positivo, refletindo, segundo a empresa, no bom desempenho das vendas, 

com 10, 2% de acréscimo frente ao quarto trimestre de 2009. 

Também marca a década de 2000, além dos aspectos já mencionados, o ritmo da 

expansão das unidades comerciais, que como vimos, não resultam exclusivamente das 

condições propriamente econômicas e das estratégias empresariais do grupo. Em 2010, 

aconteceu a inauguração de dezesseis unidades comerciais, correspondendo a 314,5 mil m² de 

área de vendas, também sob os efeitos do aquecimento do mercado varejista interno, onde os 

consumidores das classes C passaram a ser os preferidos pela empresa, clientes dos chamados 

bancos populares, e também pelos diversos fatores citados, dentre eles a manutenção dos 

níveis de emprego e acesso ao crédito. O que se percebe é que a estratégia expansionista que 

marca a face varejista do grupo Guararapes Confecções S.A vem se refletindo nesses novos 

clientes e na circulação mais rápidas de seus mais de vinte mil modelos de confecções 

desenvolvidos internamente. 

Como indica o relatório empresarial de 2010, no acumulado de janeiro a dezembro, o 

crescimento nas vendas foi de 15,2%. Durante o quarto trimestre de 2010, 53% da venda total 

da Riachuelo foi composta por produtos Guararapes. Em 2010, os produtos Guararapes 

representaram 50% da venda total da Riachuelo, ante 52% referente ao ano de 2009. A 

empresa em 2010 terminou com nove unidades comerciais inauguradas, totalizando o ano 

com 123 canais de distribuição. Além da importância dos canais de distribuição, o grupo 

passou a realizar o escoamento dos produtos Guararapes, especialmente suas marcas próprias 

e artigos têxteis por meio da Transportadora Casa Verde Ltda, empresa controlada pelo grupo 

e exclusiva para a interligação entre os canais de distribuição e as centrais de armazenamento. 

Esta empresa do ramo de transportes rodoviário transporta os produtos Guararapes e outros 

artigos comercializados pelas Lojas Riachuelo S.A de Norte a Sul do país.  

Em 2011, está previsto 14 unidades e 12 remodelações das unidades comerciais, além 

da construção de um terceiro centro de expedição, em Manaus, e uma nova unidade de 

suprimento de confecções na cidade de Fortaleza, investimento em máquinas e equipamentos. 

Os investimentos em Tecnologia da Informação tornaram mais ágeis e seguros os processos 
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comerciais, e passaram a gerenciar com maior racionalidade as mercadorias e controle dos 

ciclos de vida do produto e seu tempo de permanência no interior das unidades comerciais. 

Segundo a empresa, o volume estocado de mercadorias no final de 2009 foi 9,6% menor que 

o do final de 2008.  

Esses investimentos estão voltados para aprimorar o processo de integração entre os 

canais de suprimento e distribuição. Segundo a empresa, em 2009, toda a produção dos canais 

de suprimento do grupo foi destinada às Lojas Riachuelo. Tal estratégia permitiu maior 

flexibilidade entre as operações de produtos como “Vale a Pena”, caracterizados por produtos 

básicos com possibilidade de estocagem sazonal, e mais agilidade nas Coleções e o Fast 

Fashion, princípio e estratégia comercial que busca responder as demandas instantâneas do 

mundo da moda e que se tornou fundamental para o processo de integração e de maior 

autonomia dos centros de distribuição. Isto impulsionou melhorias nos processos e nas 

equipes de criação, desenvolvimento de produtos, pesquisa de tendências, produção, logística 

e TI, fatores fundamentais para a obtenção dos resultados operacionais verificados no 

exercício de 2009. Os esforços voltaram-se para diminuir o tempo entre a identificação das 

tendências de moda e a oferta do produto. Os canais de suprimento reformularam seus 

processos de criação, adquiriram mais equipamentos, o que permitiu agilidade e eficácia na 

estratégia fast fashion. As denominadas submarcas comercializadas pelos canais de 

distribuição das Lojas Riachuelo foram reposicionadas e muitos adequados às denominadas 

tendência de gosto da moda brasileira, como o relançamento da marca Pool, em 2009. 

O desempenho positivo da empresa em 2009 e as projeções até 2014 tornaram-se 

possíveis de serem planejada também tendo em vista os consideráveis recursos obtidos junto 

ao BNDES. Como já assinalado, o grupo conseguiu a aprovação de linha de crédito de R$ 

442,7 milhões, recursos públicos obtidos pelo grupo e destinados aos investimentos em suas 

estruturas produtivas e comerciais privadas também estão associados ao histórico incentivo 

fiscal, que o beneficia desde sua fundação, e renovados em 2008. O grupo possui incentivos 

fiscais sobre o imposto de renda e sobre os ganhos na comercialização de produtos de sua 

fabricação nas unidades fabris localizadas em Natal e Fortaleza. Eles consistem no teto 

máximo concedido pela SUDENE, uma redução de 75% de imposto de renda sobre resultados 

apurados em cada unidade fabril, até o ano de 2017. No exercício do mês de dezembro de 

2009, os incentivos possibilitaram uma redução de R$ 33.991 mil, frente a R$ 45.800 mil, em 

2008. Segundo ainda a empresa, os recursos promovidos pelo incentivo estão sendo 

incorporados ao capital e não estão sendo distribuídos entre os acionistas. 
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Além das linhas de financiamento e dos incentivos da SUDENE, o grupo ainda goza 

de incentivos sobre os Impostos sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). No 

estado do Ceará, estes benefícios advêm do Fundo de Desenvolvimento Industrial do Ceará 

(FDI), que beneficia a empresa desde agosto do ano de 2003, e corresponde a 75% do ICMS 

devido. No estado do Rio Grande do Norte, a empresa também é beneficiada com a isenção 

de 75% sobre o ICMS, concedido pelo Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial do 

Rio Grande do Norte (PROADI), criado nos anos 80, um benefício com término apenas em 

2019. Segundo as informações contábeis da empresa, esses incentivos, no exercício final de 

31 de dezembro de 2009, foram de R$ 63.675 mil, comparado a R$ 60.818 mil, em 2008.  

Para operações de financiamento, o grupo possui contrato com o Bradesco S.A, no 

Estado do Ceará. No Rio Grande do Norte, também possui contratos de financiamento com a 

Agência de Fomento do Rio Grande do Norte S.A (AGN). 

 

 

4.5.2 Shopping Midway Mall: a diversificação varejista e o ingresso no imobiliário 

(canal de distribuição comercial e suprimento financeiro) 

 

 

 O Shopping Center Midway Mall é uma empresa do grupo Guararapes Confecções 

S.A, ou como qualificado recente para todos os Shoppings Center, uma “catedral das 

mercadorias” (PADILHA, 2006) do consumo efêmero, onde o desejo confunde-se com a 

ideologia consumistas promovida pela modernidade, como a qualidade de vida e felicidade, 

num mundo cada vez refeito pelo lazer retificado125. Esta catedral das mercadorias revelou ser 

o mais recente investimento e estratégia comercial varejista e imobiliária da família Rocha. 

Para os efeitos de nossa análise, esta empresa faz parte do conjunto das ações estratégicas 

desenvolvidas pelo grupo após os anos 90. Mas, especificamente, ela surtirá efeitos após 

2004, quando o Shopping Midway Mall passa a contemplar concomitantemente a expansão 

diversificada do grupo concentrada no varejo, e mais especificamente do varejo moderno, e, 

ainda, os resultados financeiros obtidos na forma das rendas de alugueis gerados por este 

inovador investimento no segmento imobiliário.  

 

                                                           

125
 Para mais detalhes sobre a conceituação de Shopping Center na atualidade, sugerimos a leitura da Padilha 

(2006) intitulada “Shopping Center: a catedral das mercadorias”, especificamente os capítulo 2 e 3. 

Na mesma linha, e especificamente sobre o consumo, sugerimos os textos de Canclini (1996) e Roche (2000). 
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4.5.2.1 Breves considerações sobre o surgimento 

 

 

 O Shopping Center Midway Mall está localizado na cidade de Natal, Rio Grande do 

Norte, em uma das suas principais avenidas, a Salgado Filho. A empresa foi inaugurada em 

27 de abril de 2005, em um ato de solenidade em que muitos dos convidados ouviram dos 

fundadores a necessidade da cidade possuir um Shopping mais competitivo, amplo e diverso 

em serviços e estabelecimentos comerciais. “Natal era a última cidade do Nordeste sem um 

shopping regional” (Gazeta Mercantil. 06/05/2005)126. 

 O shopping Midway Mall, onde a própria terminologia sugere a centralidade espacial 

de sua localização, está inserido, segundo a Associação Brasileira de Shoppings Centers 

(ABRASCE), entre as maiores empresas do Brasil no segmento, haja vista sua quase 

totalidade de área construída de 231 mil metros quadrados. Desse total, já anunciava o 

Presidente das Lojas Riachuelo S.A, “105 mil m² correspondem ao espaço onde ficarão as 

lojas e o restante será destinado as 3.750 vagas de estacionamento” (Gazeta 

Mercantil.14/10/2004)127 

 Esta nova empresa está edificada no antigo espaço onde até o início da década de 90 

existia uma das unidades dos canais de suprimento e de distribuição, uma unidade fabril e a 

Central Industrial de Confecções (CIC). O Shopping possui três pavimentos destinados a lojas 

varejistas, treze lojas âncoras, praça de alimentação e serviços diversos. O terceiro pavimento, 

inaugurado em abril de 2009, passou a abrigar sete salas de cinema da rede Cinemark, cinco 

novas lojas âncoras, e, mais recentemente, uma moderna casa de espetáculos da cidade, o 

Teatro Riachuelo, com espaço para até 3.500 espectadores. “Os investimentos para construção 

do 3º piso ultrapassaram a casa dos R$ 45 milhões (...) e mantém um contingente de 4,5 mil 

empregos” (Jornal de Hoje, 30 de 12 de 2009). Ainda como destaca esta mesma fonte, o apoio 

aos comerciantes interessados em aplicar seus negócios no terceiro pavimento, teriam o 

incentivo do Banco do Nordeste do Brasil, especificamente financiando os investimentos 

fixos necessários à instalação dos empreendimentos, inclusive as taxas de franquias, além do 

capital de giro, nas mesmas condições de taxas e prazos do investimento fixo, assim como 

revelou ainda o jornal. “Os juros cobrados variam entre 6,75% e 10% ao ano, dependendo do 

                                                           

126
 Gazeta Mercantil. Caderno C, p. 3, em 06/05/2005 

127
 Gazeta Mercantil. Riachuelo investe R$ 130 milhões em shopping. 14/10/2004 
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porte da empresa, não havendo, inclusive, a incidência de indexador ou do Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF)” (O Jornal de Hoje, 30 de 12 de 2009). 

 Dois anos após a sua inauguração, já era destaque nas páginas de economia dos 

principais jornais locais a satisfação dos primeiros lojistas com o resultados de suas filiais. 

Como destacou o Jornal Tribuna do Norte, o ano de 2007 encerra com um resultado positivo 

para os faturamentos de dezembro dos lojistas. O balanço apontava um crescimento de 19,7% 

nas vendas em relação a dezembro de 2006. Segundo ainda a mesma fonte, isso confirmava as 

expectativas da administração da empresa, ao projetar um crescimento de 20%, em virtude do 

período natalino. De acordo com dados da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal (CDL), 

citados ainda no mesmo jornal, o incremento percentual chegou a 15% em comparação com o 

mesmo período de 2008. “Vestuário, calçados e acessórios foram os itens mais 

comercializados, seguidos dos celulares e eletroeletrônicos. (...) O público circulante no 

shopping foi de 2,2 milhões de pessoas entre os dias 1º e 31 de dezembro. Somente no 

estacionamento, passaram 443 mil veículos no mês” (Jornal Tribuna do Norte, 2009)128. O 

Diagrama abaixo aponta a estrutura organizacional e funcional mais geral da empresa em 

2010. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

128
 Tribuna do norte. Vendas do Midway Mall crescem 19% em dezembro, 2009. 
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      Diagrama 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.2 Os efeitos compensatórios para o grupo econômico: a função suprimento 

 

 

 Alguns efeitos compensatórios podem ser mencionados com esta nova estratégia do 

grupo Guararapes Confecções S.A. O primeiro deles diz respeito ao volume de renda obtido 

com os alugueis promovido pela concentração comercial. O volume de alugueis nas quase 

300 lojas do Shopping Midway Mall, tornou-se bastante significativo. Por último, a 

importância imobiliária estratégica, realizada com empreendimentos deste tipo, e seus 

impactos na requalificação urbana da cidade, sejam eles localizados em territórios litorâneos 
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ou em bairros centrais. O Shopping Midway Mall, nesse sentido, possui íntima relação com o 

processo de requalificação do setor imobiliário, sejam eles propriamente voltados ao uso 

habitacional, crescimento do mercado de habitação em seu entorno e a própria modernização 

da atividade comercial varejista do grupo Guararapes Confecções S.A na década de 2000. 

Esta nova empresa do grupo não é apenas um centro comercial destinado às atividades 

varejistas, seus efeitos vão desde a capacidade de concentrar num único espaço uma 

diversidade de outros serviços, inclusive próprios grupo como os Call Center das Lojas 

Riachuelo, e os escritórios da Midway Financeira. 

 Quanto às rendas de alugueis, o Shopping permite rendas adicionais e compensatórias 

de possíveis despesas operacionais e administrativas do grupo. A receita bruta de alugueis em 

dezembro de 2009 chegou a R$ 33.732,2 milhões, e no mesmo período de 2008 atingiu R$ 

22.383. Segundo o relatório empresarial de 2010, a receita líquida auferida com os alugueis 

dos espaços comerciais atingiram o significativo valor de R$ 11.792,3 no quarto trimestre de 

2010, representando um crescimento de 41,3%. No demonstrativo consolidado neste mesmo 

ano, o Shopping representou 16% de composição da rendas de alugueis do grupo, e estas 

significativas quantias de renda varia de acordo com o número e tamanho de lojas que o grupo 

possui em imóveis próprios.  

 Como já foi referenciado, alguns dos principais efeitos de rentabilidade desta empresa 

se dão por ao mesmo tempo em que permite rendas de monopólios, em função do grupo ser 

proprietário privado do empreendimento, poder diferenciá-las em função dos tamanhos, usos 

e localização dos estabelecimentos comerciais internos. Isto implica rendas de maior liquidez 

e compensatórias daquelas diminuídas em função, também, da rotatividade e permanência de 

clientes lojistas e consumidores. Isto cabe, por exemplo, a também negociação com grandes 

redes de varejo nacional que possuem filiais no Midway Mall, como as denominadas lojas 

âncoras, tais como Lojas Americanas, Supermercado Extra, do grupo Pão de Açúcar, e as 

redes de varejo de eletroeletrônicos e lojas de departamento. Mas não apenas. Diversas outras 

grandes empresas de serviços financeiros como bancos, lotéricas, casas de câmbio, operadoras 

de turismo vêm rendimentos variados ao grupo, e onde serviços podem ser compartilhados em 

função das rendas de alugueis e da diminuição dos custos operacionais e de manutenção do 

Shopping.  

 O Shopping abriga as maiores concorrentes nacionais das Lojas Riachuelo, as lojas 

âncoras como a gigante varejista Marisa, com uma unidades das suas quase trezentas unidades 

comerciais em todo o Brasil; a lojas Renner e C&A também estão entre as principais 

concorrentes que recentemente passaram a ocupar espaço no Midway Shopping Center. A 
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Riachuelo S.A encontra-se também no Shopping e ocupa os três pavimentos. É a maior loja 

âncora, e com maior área em vendas por metros quadrados, inclusive de todas pertencentes ao 

grupo.  

 Assim, o Shopping Center Midway Mall, além de representar um canal de distribuição 

varejista mais diversos, irriga também financeiramente o grupo Guararapes Confecções S.A 

com rendas oriundas das localizações comerciais e do monopólio que exerce sobre o espaço 

urbano. Isto se tornou uma estratégia fundamental para a concentração varejista e indução de 

consumidores das classes “C” a um universo comercial e de lazer reificado dos shoppings 

centers. A imagem abaixo expõe a estrutura física oficial da empresa e algumas de suas 

principais empresas varejistas. 

 

Imagem 01 – Shopping Midway Mall - Planta da Parte Superior 

 

Fonte: http://www.midwaymall.com.br/ 
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Imagem 02 – Shopping Midway Mall - Planta da Parte Superior 

 

 

 

Fonte: http://www.midwaymall.com.br/ 
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Imagem 03 – Shopping Midway Mall - Planta da Parte inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.midwaymall.com.br/ 

 

 

 

4.5.3 A Midway Financeira: o canal de distribuição financeira 

 

 

Além das estratégias comerciais, o grupo Guararapes Confecções na década de 2000 

inclui, no rol das empresas controladas, uma instituição financeira denominada Midway 

Financeira. Este tipo empresarial já é algo bastante discutido na constituição estratégica e 

concorrencial dos grupos econômicos. Consideráveis contribuições teóricas a esta sua 

funcionalidade já foram feitas, sobretudo o seu papel de concentração de capital e da 

velocidade que este adquire quando um grupo econômico consegue associar o circuito das 

trocas mercantis a outras mercadorias, sobretudo serviços como empréstimos e outras formas 

http://www.midwaymall.com.br/
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de crédito. É nesse sentido que a Midway Financeira é funcional para o grupo econômico 

Guararapes Confecções, especialmente na dinamização de suas atividades comerciais 

varejistas representadas pelas Lojas Riachuelo, além de ser um canal de distribuição e 

suprimento com captações de recursos públicos e privados. O diagrama 11 abaixo apresenta, 

resumidamente, como se encontra organizado a empresa e seus respectivos serviços 

oferecidos. Em seguida, apresentamos o ritmo de suas atividades financeiras, especificamente 

até 2010. 

 

Diagrama 10 
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4.5.3.1 Origem e função financeira 

 

 

A Midway Financeira S.A129 é uma das últimas empresas constituídas pelo grupo 

econômico Guararapes S.A. Suas operações iniciaram em 2007, com o objetivo de integrar 

financeiramente as comercializações realizadas pelos canais de distribuição das Lojas 

Riachuelo S.A. Todas as Lojas Riachuelo possuem um escritório de atendimento ao 

consumidor que deseja adquirir os serviços oferecidos pela financeira. O objetivo final 

consiste em que cada operação comercial realizada pelos canais de distribuição do grupo se 

concentre, financeiramente, nos serviços realizados pela Midway Financeira. É nesse sentido, 

que além do grupo Guararapes Confecções na década de 2000 ter conseguido desenvolver 

estratégias comerciais, e em certa medida eficazes em função da combinação de ingredientes 

de competitividade como os já citados, ingressa neste mesmo período com uma estratégia 

fundamental para a velocidade e concentração de capital que, neste caso, é subsidiado pelo 

seu próprio canal de distribuição financeiro.   

Esta outra empresa, a mais recente do grupo que inicia suas operações em julho de 

2008130, passou a intermediar as vendas de produtos e serviços novos, sobretudo no 

financiamento aos consumidores dos produtos das Lojas Riachuelo S.A. Nos últimos cinco 

anos, o sintomático crescimento das operações de suas receitas líquidas revela isto, além do 

crescimento do número de usuários do cartão próprio das Lojas Riachuelo S.A, existente 

desde os anos 80, agora, operadas pela Midway Financeira, além, também, de realizar as 

intermediações financeiras acerca das locações e pagamentos das rendas realizadas pelos 

comerciantes do Shopping Midway Mall. O número de usuários dos Cartões Riachuelo 

chegou a 15,7 milhões no final do mês de dezembro de 2009. A empresa atinge, já em 2011, o 

significativo número de 17 milhões de usuários. Deste total, segundo o relatório da 

administração, 374,7 mil unidades foram emitidas apenas no quarto trimestre, e 1,1 milhões 

de unidades ao longo do exercício de 2009. A participação desse produto nas vendas das 

Lojas Riachuelo representou 57,5% ante 60,2% referente ao ano corrente de 2008 e um preço 

médio por venda de R$ 111,00, e de R$ 99,10, em 2008. A participação das vendas com juros 

                                                           

129
De acordo com o BCEN, a Midway Financeira enquadra-se na classificação das empresas sociedades 

corretoras de títulos e valores mobiliários e câmbio, sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, 

sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário e associações de 

poupança e empréstimo, companhias hipotecárias, sociedades de arrendamento mercantil, agências de fomento e 

sociedades de crédito ao microempreendedor e à empresa de pequeno porte. 
130

 Gazeta Mercantil. Riachuelo segue varejo e planeja abrir banco. 24/08/2006 
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sobre a venda total obteve participação de 13,3% em 2009, ante 16,9% registrados no decorrer 

do ano de 2008.  

A Midway Financeira administra todas as operações realizadas com os cartões 

Riachuelo, bem como o oferecimento de outros produtos expressos no diagrama acima. O 

nível de perda do cartão Riachuelo passou de 9,1% em dezembro de 2008 para 7,0% ao final 

de 2009, segundo a empresa, o resultado das novas condições de concessão do crédito 

eletrônico através da utilização adicional de bases de dados externos, contribuindo para um 

mapeamento muito mais preciso do comportamento de crédito dos consumidores. 

Em 2010, a Midway Financeira passou a administrar as operações financeiras 

realizadas pelos cartões private label (Riachuelo). Segundo o relatório empresarial de 2010, 

R$ 82,7 milhões foi o total registrado de despesas administrativas no acumulado do ano de 

2010. Desse montante, R$69,7 milhões referem-se às despesas operacionais relativas ao 

cartão Riachuelo, que eram, segundo a empresa, contabilizadas como despesas de vendas da 

Riachuelo. O significado dessa nova empresa para as Lojas Riachuelo e para a segurança 

financeira do grupo, reside em alguns aspectos fundamentais. Em primeiro lugar, com a 

Midway Financeira ocorre uma migração dos processos contáveis e financeiros restritos e 

lançados como despesa operacional dos canais de distribuição para o controle e distribuição, 

agora, feitos pela Midway Financeira. Com isso, é possível visualizar com maior precisão os 

índices de inadimplência, os ritmos de vendas dos cartões próprios e demais serviços 

financeiros e linhas de crédito pessoal e percentual de participação destes nas vendas. 

Especificamente, a função de distribuir serviços financeiros por esta nova empresa seria vista 

como uma interpretação reducionista acerca do papel de uma empresa financeira controlada 

por um grupo econômico. Sua função está além de distribuir capital, mas de controlá-lo e 

racionalizar os seus fluxos no interior de todo o grupo. Assim, estamos nos referindo a uma 

verdadeira lógica de administração financeira, ou dos seus efeitos, no interior de grandes 

companhias como é a Guararapes Confecções S.A. A lógica da produção e comercialização 

encontram-se, também, na racionalidade e nas compensações geradas por outras formas de 

produtos oferecidos por esta nova empresa, e em certas garantias de renovação do capital e de 

maior número de clientes, dependentes do ritmo creditício e dos preços da grande empresa 

capitalista.  

É nesse sentido que um grande grupo econômico não é apenas uma grande empresa de 

fabricantes ou comercialistas, para retomar os termos de Braudel (1996). São também grandes 

financistas e burocratas, numa necessidade de ganhos de capitais cada vez mais fictícios e de 
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baixo custo de renovação, como destacou o seu presidente, o Sr. Flávio Gurgel Rocha, ainda 

antes de consolidar a nova empresa. 

 

O projeto faz parte da transformação pela qual vem passando o varejo no mundo 

todo: deixar de ser exclusivamente vendedor de produtos para oferecer também 

serviços. O primeiro passo da Riachuelo nesse sentido foi dado com o lançamento 

de seu cartão private label (Gazeta Mercantil, 28/05/2004). 

 

Apenas para ilustrar esse argumento, o relatório empresarial de 2010 nos informa que 

a participação nas vendas com juros sobre a venda total atingiu 14,0% em 2010, um resultado 

financeiro acima dos 13,3% auferidos em 2009. Ainda segundo o relatório, tal participação 

atingiu 13,7% ante 14,2% relativos ao quarto trimestre de 2009.  O Cartão Riachuelo, 

administrado pela Midway Financeira, obteve participação de 53,3%, em 2010, versus 57,5%, 

em 2009. No trimestre, tal participação atingiu 51,7% ante 56,2% relativos ao quarto trimestre 

de 2009. Essas vendas com juros também foram seguidas de outros serviços, tais como os 

empréstimos pessoais, Saque Fácil, os três tipos de seguros (Desemprego, Residencial e 

Acidentes pessoais), os três tipos de assistências (Residencial, Veículos e Odontológica) e 

produto de proteção do cartão, onde os clientes pagam, por vezes sem saber, uma mensalidade 

para a garantia contra perda e roubo. 

Um dos novos objetivos traçados e maior dinamização à função financeira da Midway 

Financeira para o grupo econômico Guararapes Confecções S.A vem sendo a estratégia de 

conversão do cartão Private label (cartão Riachuelo) em cartão múltiplo, especificamente 

associado as grande “bandeiras” de cartões de crédito e débito como Mastercard e Visa. 

 Os gráficos abaixo apresentam, resumidamente, o comportamento de algumas das 

principais contas da Midway Financeira desde sua criação em 2008. 
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Gráfico 16 

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Brasil (BACEN). 

 

 

Percebemos o crescimento significativo das receitas operacionais, e um 

acompanhamento das receitas geradas pelos cartões Private labes, o que parece ascender após 

este período, em função da associação do nome comercial Riachuelo às empresas 

internacionais de cartões de crédito. Com isso, o produto originário do grupo Guararapes 

Confecções S.A, especificamente seu cartão da loja ou como mencionado no maestrim da 

administração, seu cartão de varejo passa a ter expressão nacional e internacional como cartão 

múltiplo. Dois impactos decorrem, um sobre a distribuição entre as empresas dos custos 

operacionais do cartão, e outro dos efeitos que podem vir a surgir no aumento das carteiras de 

clientes das Lojas Riachuelo que podem, em certa medida, concentrar, agora, suas compras 

num único cartão múltiplo. 

 



284 

 

     Gráfico 17 

 

Fonte: elaboração própria com dados do BACEN - Banco Central do Brasil 

 

 

Neste gráfico é notório, em menos de três anos de operação, a crescente captação de 

receitas com os serviços financeiros. As rendas geradas pelas operações de crédito crescem 

significativamente, algo que pode estar associado aos incentivos aos empréstimos pessoais, 

uso dos cartões próprios e outros serviços. O patrimônio líquido da Midway Financeira segue 

o ritmo dos ganhos de receita, mas também pode representar o ingresso de novos sócios, 

investimentos ou transferências de contas antes concentradas pelas Lojas Riachuelo S.A e, 

agora, transferidas para as operações da financeira. O que se percebe com este breve 

demonstrativo é o significativo ganho de rentabilidade e função estratégica que passou a ter o 

grupo econômico Guararapes Confecções S.A após elaborar estas duas empresas (Shopping 

Midway e Midway Financeira). Isso a diferencia fundamentalmente do modelo de gestão e do 

tipo econômico de empresa que predominou até a década de 90, onde a expansão comercial 

limitava-se aos processos de integração, ao contexto socioeconômico com as estratégias 

defensivas. Na década de 2000, a marca da ofensividade empresarial se dará por esta 

combinação de ingredientes de competitividade, em que apenas o Shopping Midway Mall e a 

Midway financeira são a expressão desse resultado, mas também de uma empresa de soluções 

e mais competitiva. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

EXPRESSÕES PERIFÉRICAS DO SISTEMA DOMINANTE DE EMPRESAS 

 

 

Este trabalho evidenciou os fatores de ordem empírica e conceitual que se encontram 

na origem da empresa familiar e que persiste na atualidade de alguns grupos econômicos. 

Parte do caminho foi orientado por uma perspectiva macro sociológicaa e histórica, e 

implicou numa interpretação da grande empresa capitalista no tempo. A pesquisa revelou 

traços dessas grandes empresas modernas que podem ser agrupados em duas situações: a da 

permanência e a da mudança; e, assim, pôde entender as formas de propriedade e controle na 

formação empresarial e nas mudanças corridas nestas empresas a medida que o capitalismo se 

desenvolve e se renova.   

Este trabalho revelou as condições que historicamente marcam as conjunturas 

econômicas e sua influencia na conformação de grupos econômicos. O que significou analisar 

quais foram as estratégias corporativas e como elas se ajustaram a determinadas conjunturas. 

É nesse sentido que um olhar para dentro dos grupos econômicos foi realizado, revelando em 

parte seu movimento histórico. Com isto constatou-se que estas empresas representam 

organizações sociais que definem suas ações por imbricadas relações, diversas e complexas, 

travadas dentro e para fora dos seus espaços de poder.  

Como um dos resultados de nossas análises, foi percebido que o grupo econômico 

deve ser considerado uma grande empresa não apenas em seu conteúdo econômico. A sua 

trajetória história expõem traços de integração econômica, mas também de sentidos que estão 

além desse conteúdo, e que, por vezes, o definem de maneira diversa e contraditória. O grupo 

econômico, assim, parece ser um território de dualidades por consistir em uma organização 

econômica definida por fatores também de outra ordem. Por vezes, muitos desses fatores, 

como o comando e controle familiar, podem parecer estranhos aos ciclos de acumulação de 

capital. Podem ser uma estratégia empresarial de efeitos úteis na garantia da acumulação de 

capital; de forte coerência com a história da empresa e selados por seu controladores.  

Assim, como explicamos, os tipos originários que influenciaram o surgimento dos 

grupos econômicos encontram-se nas tipologias empresariais de gestão familiar, como a 

holandesa e inglesa, e nas condições de gestão integrada e multidivisional como a sociedade 

anônima norte-americana, numa linha do tempo com início no sec. XVII até o sec. XIX. 
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Afirmamos que as origens dessas tipologias empresariais, especificamente a sua forma 

moderna, a grande sociedade anônima norte-americana ou corporação norte-americana, 

emergiu no final do sec. XIX, com grande expressão por todo o sec. XX como tipologia 

empresarial ou modelo de empresa dominante. Ela se expressará no Brasil no final do séc. 

XIX, e terá seus efeitos de integração e multidivisionalidade por todo o sec. XX em empresas 

têxteis e de varejo.  

Este trabalho também revelou que a constituição dos grupos econômicos ocorreu em 

função de um processo de transição que marca o processo mais recente de mundialização do 

capital; a constituição de um sistema dominante de empresas. Este sistema só foi possível de 

ser constatado quando recuamos no tempo e encontramos suas primeiras expressões 

empresariais, especificamente nas empresas de gestão familiar e, em outro momento, nas 

companhias privilegiadas. Nestas primeiras a estrutura binária que fundamenta as condições 

de propriedade e controle esteve concentrada nos sócios pertencentes às famílias, que passa, 

durante os processos de transição, por mudanças significativas em sua estrutura. As grandes 

companhias, a estrutura de acumulação de capital e condições de propriedade e controle 

apresentam-se dispersas, com muitos sócios e de fortes relações com seus Estados. A 

especificidade do protagonismo dos grupos econômicos em sociedade periféricas encontra-se 

necessariamente neste processo de transição que implicou novas relações entre Estados e 

empresas, e como se refletem em territórios onde o capitalismo encontrava-se pouco 

avançado, e onde muitas empresas ainda preservam as condições de propriedade e controle 

familiar em meio ao processo como o de financeirização.  

Percebeu-se, ainda, que a expressão periférica do sistema dominante de empresas no 

sec. XX traduzido na grande corporação norte americana, seja no segmento têxtil ou varejista, 

necessitaria de ajustes em suas estratégias empresariais, como meio de permanência no 

mercado frente às mudanças conjunturais. Com isso, o tipo corporativo de empresa não se 

move por estratégias únicas, e mesmo assim poderia ser visto como um padrão de 

comportamento organizacional. Elas conseguem combinar e recombinam ingredientes de 

competitividade que podem traduzir-se num conjunto de estratégias empresariais: nas formas 

de propriedade e controle familiar, e como estas estão combinadas ou ajustadas as políticas 

econômicas (políticas de desenvolvimento) como aquelas de incentivo fiscal existente no 

Brasil. Constata-se que os ingredientes dessa competitividade variam conforme o tipo 

empresarial e o momento conjuntural pelo qual passa a empresa, e como estes se inserem no 

sistema de hegemonia empresarial, seja ele nacional ou internacional. Isto foi sintomático 

quando no caso em estudo quando explicamos a transição dos tipos empresariais europeus até 
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a predominância do tipo corporativo, e que fatores de mudança, como destacamos, variaram 

deste a função do processo de gestão comercial até os de financeirização.  

No Brasil, a expressão periférica do sistema dominante de empresa traduziu-se nas 

estruturas produtivas e comerciais das empresas têxteis e de varejo.  Muitas dessas empresas 

tornaram-se a expressão do tipo sociedade anônima, especificamente, a corporação. No Rio 

Grande do Norte, a formação de grupos econômicos como a Guararapes Confecções S.A 

revelou possuir, em sua trajetória histórica e nas suas estratégias empresariais, traços que 

estão associados às origens da corporação norte-americana, integrada e multidivisional, mas 

também as condições de propriedade e controle que lembram as empresas familiares inglesas. 

 A trajetória histórica dessa empresa esta associada às características conjunturais que 

marcaram o Rio Grande do Norte a partir de meados dos anos 40, desde as mudanças 

econômicas no varejo local, que influenciaram o surgimento da empresa local da família 

fundadora do grupo, e, em especial pela condição da capital do estado sediar uma das bases 

norte-americana durante a Segunda Grande Guerra.  

Demonstramos, ainda, que os marcos que contribuíram para a estruturação da 

Guararapes Confecções S.A enquanto grupo econômico encontram-se na década de 70, 

momento em que o projeto desenvolvimentista do Estado brasileiro permitiu a empresa 

organizar suas unidades produtivas em Natal, Mossoró e outras cidades. Motivados pela 

combinação de políticas públicas de incentivo à atividade industrial têxtil no RN e pela 

construção de estratégias empresariais, gestadas em meio às condições de propriedade e 

controle familiar, surge a grande empresa regional. Esta combinação revelou-se importante, e 

permitiu a Guararapes Confecções S.A criar canais de distribuição próprios, especificamente 

com a aquisição das empresas Lojas Riachuelo S.A, Franchinsig Super G e Wolens S.A. Estas 

empresas alargaram os canais de distribuição de produtos têxteis e de confecções do grupo, 

fortalecendo a empresa e elevando à sua condição de grupo econômico não apenas no âmbito 

regional mais também nacional.  

Estes e outros fatores como a criação de marcas próprias impulsionaram a empresa até 

meados dos anos 80, mas foram estratégias insuficientes frente a crise inflacionária ocorrida 

no mesmo período. Isto levou o grupo a redefinir parte de sua estrutura econômica em face da 

concorrência nacional e internacional. Foram repensadas a produção, a diversificação dos seus 

produtos, e a redistribuição territorial dos seus canais de suprimento e distribuição, estratégia 

que se tornou relativamente útil perante as oscilações negativas do período. Também foi 

revelado que o modelo de integração desta empresa passou a ser questionável e insatisfatório 

diante dos novos ritmos e modernizações comerciais que atingiam as empresas de varejo de 
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vestuário nacional. Mesmo ancorado pelos incentivos governamentais, o grupo econômico 

Guararapes Confecções S.A entre 1988 até 1994 vivencia uma crise que a conduz a uma 

reestruturação econômica, em certa medida responsável pelo início de um processo de 

mudança parcial da propriedade e do controle familiar, que se acentuaria com o início da 

década de 2000.  

Como revelou o trabalho, no início dos anos 90 o grupo econômico Guararapes 

Confecções S.A teve dificuldades de manter o ritmo produtivo e comercial. Sua projeção no 

mercado nacional, em certa medida tornou-se ofuscada pela crise econômica, pela 

concorrência, e a ampla informalidade difundida no setor de confecções. Como vimos uma 

das conseqüências foi o fechamento de algumas de suas unidades no nordeste brasileiro e seu 

ingresso no processo de concordata em 1994.  

Também constatamos que a condição de parlamentar em 1988, ou a representação 

como empresário político, exercido por um dos principais executivos e filho do fundador do 

grupo econômico, não pode ser compreendida como uma ação ou estratégica pensada dentro 

da lógica empresarial interna do grupo. As informações obtidas não nos permite inferir que, 

sua inserção como representante da elite econômica nacional no cenário do legislativo 

brasileiro, tenha se convertido em “ativos empresariais”. De todo modo, esta sua participação 

contribuiu indiretamente, como revelado, para o início de um processo de reestruturação das 

condições de propriedade e controle familiar, mais especificamente em meados da década de 

2000, onde a representatividade de Flávio Gurgel Rocha amplia-se frente aos demais 

representantes da família, e, por vezes, confunde-se com os traços de modernidade e 

competitividade aditivados a esta empresa familiar. 

Como foi constatado, o processo de modernização empresarial é acentuado a partir de 

2004, em grande medida fundamentado por estas e outras condições, e pela combinação de 

progresso técnico, expansão e diversificação varejista, que se traduziram em novas relações 

de integração entre unidades de suprimento e distribuição, em grande medida, determinada 

pelos ritmos assumidos destes últimos. É um momento de continuidade da expansão varejista, 

e de diversificação desses canais de distribuição, especificamente os de distribuição financeira 

e os rentistas com os novos investimentos no segmento imobiliário, especificamente o 

Shopping Midway Mall. Esse processo deu-se em grande medida pela articulação dessas 

estratégias, possíveis pela captação dos recursos de agência estatais de incentivo ao 

desenvolvimento industrial, da desenvoltura assumida pelo varejo nacional, seus novos 

consumidores e meios de acesso ao “consumo de moda”.  
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A década de 2000 como revelou este trabalho é sintomático das mudanças ensejadas, 

no âmbito econômico do grupo Guararapes Confecções S.A, mas também sintomático por 

revelar-se um momento em que, neste trabalho, pode ser constatado a permanência das 

condições de propriedade e controle familiar, em meio as mudanças econômicas e 

combinações de estratégias necessárias a sobrevivência empresarial. Uma coexistência e 

combinação nem sempre condizente com o tipo ou imagem de empresa moderna competitiva.  

O trabalho permitiu, assim, compreender algumas das “imagens” assumidas por esta 

empresa capitalista até ela, em seu processo de transição, assumir a sua forma moderna; o 

grupo econômico. O trabalho apontou que mesmo a empresa capitalista moderna se 

traduzindo no Brasil, não pode reduzir-se à fatores econômicos, nem é possível concluir que o 

processo pelo qual as mesmas se constituem obedecem a processos conjunturais homogêneos. 

Nesse sentido, quando se chamou atenção para o aspecto do protagonismo exercido pelos 

grupos econômicos estamos nos referindo ao poder da grande empresa capitalista, desde sua 

estruturação de gestão familiar interna e como ela permanece combinando-se a estratégias 

econômicas. 

 A contingência dessas constatações não conduz a afirmação de que somente os grupos 

econômicos podem impulsionar economias dependentes e subdesenvolvidas, nem mesmo 

considera que um mercado de trocas se restrinja a estas organizações e delas partam o que 

historicamente nos clássicos e defensores da economia liberal denominou-se de “leis gerais 

dos mercados”. Esta pesquisa revelou que as condições históricas que marcam o surgimento 

dos grupos econômicos e as estratégias empresarias frente a elas ajuda a explicar a dinâmica 

assumida pelo modo de produção e as relações travadas entre Estado e empresa.   

Todas estas considerações possibilitam afirmam que os grupos econômicos não 

acumulam capital apenas em função da combinação dos ingredientes de competitividade, seja 

a concorrência considerada perfeita ou imperfeita. Empresas como a Guararapes Confecções 

S.A preservam elementos mercantis e úteis para a compreensão de sua trajetória de 

acumulação de capital. Autores como Granovetter, Flingtnes, Stiner, destacam a importância 

que as instituições sociais, mecanismos de regulação social e atores sociais possuem na 

complementaridade de processo empresariais. Isto evita reduzir a empresa a uma forma de 

comercialização ou centro de acumulação de capital sem qualquer expressão fora de si 

mesma, e o que poderia ser denominado de poder corporativo reduzir-se a fatores 

econômicos.  

A permanência da propriedade e controle na gestão familiar pode revelar a instituição 

de valores, regras ou de mecanismos de controle, que por sua vez duráveis no tempo, 



290 

 

contribuem na realização de interesses corporativos e podem, quando desprezados, 

comprometer o sentido das estratégias empresariais. Isto coloca a grande empresa como um 

lócus de poder e de realização de capital capazes de transcender a mera lógica corporativa seja 

produtiva, comercial ou financeira. A ideia de grupo econômico, como revelou este trabalho 

possui intima associação com a constituição de elites nacionais, em países em via de 

desenvolvimento como o Brasil. Diversas alianças dentro e fora da corporação podem emergir 

da relação entre essas elites e outros elementos da estrutura social, e podem conduzir ao 

enraizamento de interesses tanto no âmbito da gestão quanto na relação Estado e empresa. O 

enraizamento de interesses corporativos no interior do Estado é resultado, dentre outros 

fatores, da ação dessas elites econômicas, sejam famílias de empresários ou grupos sociais. 

Isto não implica que no caso brasileiro o poder dos grupos econômicos prescinda das 

características regulacionistas estatais, como revelou este trabalho. O ritmo assumido pelos 

grupos econômicos no mercado não se remete necessariamente a capacidade das elites 

econômicas que o compõem, sejam famílias ou grupos de executivos, de definirem as 

condições de propriedade e controle. Elas também podem revelar a condição em que se 

encontram as forças produtivas nacionais e, ao mesmo tempo, as conseqüências sociais 

advindas da ausência de um agente mediador da concorrência.  

Um poder corporativo aqui se encontra muito próximo ao sentido das classes sociais 

emergentes em seu sentido amplo, como expõem Sassen (2010), que por vezes transcendem 

ao nacional e regional e a própria lógica mercantil. Em momentos de incertezas econômicas 

ou políticas o empresário político é recrutado do rol de competências existentes nas elites 

econômicas, motivado por uma funcionalidade complementar e por vezes decisiva às ações 

econômicas de grande empresa. Visto dessa forma, os ingredientes de competitividade não só 

expressam a combinação de elementos econômicos, mas seu quociente inclui a natureza 

dinâmica das relações sociais existentes dentro e fora do universo empresarial.   
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