
Os grupos e a intervenção do governo 

Estudiosos costumavam pensar que os grupos empresariais eram como uma espécie exótica. 
Diziam que eram vistos muito de vez em quando, e em ambientes de institucionalidade débil. 
Ainda assim, eles estão aí e aparecem por todo o planeta. Na América Latina e na Coréia do 
Sul, e também em Cingapura, na Índia, África do Sul, Bulgária, Itália e Suécia. Até em países 
onde hoje são raros, como os Estados Unidos, é preciso lembrar que os grupos foram a 
espécie dominante antes que a legislação de 1930 os levasse à extinção. Mas ainda hoje, se se 
observa bem, entre as corporações privadas norte-americanas de capital fechado e que não 
cotizam em bolsa há alguns grupos diversificados, como a Cargill e a Pritzker, que se mantêm 
imunes a pressões dos investidores institucionais e de Wall Street contrárias à diversificação. 

Um dos motivos menos estudados para a sobrevivência dos grupos é a influência dos 
governos, que afetam diretamente seu habitat e sua evolução por intermédio de diferentes 
regulamentos, permissões, incentivos ou mandatos.  

Os grupos econômicos diversificados, que aqui definiremos como aqueles que têm operações 
em três ou mais setores, são difíceis de classificar pois estão em constante evolução à medida 
que compram e vendem subsidiárias. Apesar disso, uma classificação, mesmo que tosca, é útil 
para sua análise. Há grupos, por exemplo, que se diversificam ao integrar-se verticalmente. A 
companhia argentina de doces Arcor é um exemplo: compra fabricantes de açúcar e de outros 
insumos, além de plantas de embalagem de seus produtos. Outros, como os chaebol, como 
são conhecidos os grupos industriais coreanos, têm estratégias mais orgânicas: empresas 
como a Hyundai e a Samsung cresceram seguindo um padrão que permite alavancar sua 
vantagem tecnológica ou de mercado para direcioná-la a outros setores relacionados. 

Outros ainda adotam a estratégia contrária: buscam se diversificar em setores sem nenhuma 
relação (e, portanto, de baixa correlação) com suas atividades principais. Essa estratégia de 
portfólio, que busca reduzir riscos, é própria de grupos com presença em setores com 
demanda volátil, como a mineração (como o Grupo Luksic, no Chile, e o Grupo México) e a 
construção (como a Camargo Corrêa). 

Embora haja grandes exceções, os grupos de manufatura do leste asiático seguem mais a 
estratégica de diversificação orgânica, enquanto os latino-americanos preferem a diversificação 
de portfólio. A diferença não é absoluta – a Samsung, por exemplo, tem uma equipe de 
beisebol e uma companhia de seguros –, mas é um ponto de partida útil para analisar o efeito 
dos governos. O caso mais extremo é o da Coréia do Sul, onde, nos anos 70, o regime militar 
indicava aos chaebol em quais setores deviam entrar. Menos diretos, mas igualmente eficazes, 
foram os governos latino-americanos nos anos 90. Com seus programas de privatização, 
colocaram à venda muitos e atraentes ativos, que em sua maioria acabaram nas mãos de 
grupos domésticos. 

Além disso, os governos  são também responsáveis por importantes parâmetros para a 
expansão dos grupos. Um dos mais claros é a regulação bancária. Nos países que permitem 
que os bancos formem grupos (ou que os grupos formem bancos), usualmente isso acontece. 
Até poucos anos atrás, os grupos da Coréia do Sul e do Brasil não tinham bancos porque a 
legislação não permitia. Mas em grande parte do mundo, do México à Suécia e ao Chile, os 
bancos têm sido centrais para a formação de grupos.  

Além disso, os grupos respondem rapidamente a mudanças na lei, tal como se vê no México. 
Antes de 1980, a maioria dos grupos mexicanos tinha se formado a partir de bancos ou 
comprou um. Isso mudou rapidamente depois de 1982, ano em que o setor bancário foi 
nacionalizado. No início dos anos 90, o Estado colocou os bancos à venda e muitos grupos os 



recompraram e os mantiveram em seu poder até o final da década, quando o governo relaxou 
as restrições que impediam aos estrangeiros entrar no setor bancário. 

Este último é justamente outro parâmetro que o governo fixa: a extensão e o foco das 
multinacionais na economia doméstica. Os governos da Ásia, especialmente do Japão, de 
Taiwan e da Coréia do Sul, foram restritivos com os investimentos das multinacionais do 
Primeiro Mundo. A maioria das economias latino-americanas, por sua vez, deu-lhes as boas-
vindas, especialmente às de manufaturas, no final do século 20 e, mais recentemente, às de 
serviços. E, uma vez estabelecidas, elas deixaram pouco espaço para que os grupos locais 
entrassem nesses segmentos. Já no leste asiático os locais puderam entrar sem a concorrência 
estrangeira. Uma diferença que gerou conseqüências de longo alcance. 

Ainda que os governos tenham restringido a forma com que podem afetar o desenvolvimento 
dos grupos econômicos, a história mostra que a ação estatal influi em sua conformação. 
Imagine quão diferente seria o Grupo Carso, o maior da região, sem a privatização da Telmex 
da forma como foi feita. Hoje essas intervenções são menos comuns. Mas não se surpreenda 
se no futuro os governos continuarem a buscar formas de favorecer ou impulsionar alguns de 
seus grandes grupos locais. 
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