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O modo marcante com que as grandes agroindústrias produtoras de carnes para o mercado brasileiro e 

internacional agem no processo de reprodução do espaço geográfico no Oeste do estado de Santa 

Catarina-BR torna-se motivação para esta investigação. Considerando que a sociedade capitalista está 

firmada na propriedade privada dos meios de produção e na exploração dos trabalhadores 

assalariados, neste contexto, o Estado, dentre outras funções e a despeito de prover as condições 

fundamentais de existência da sociedade sob sua responsabilidade incluindo as empresas, age de 

maneira velada ou direta em defesa dos interesses dos grupos econômicos e das classes dominantes. 

Nesse sentido, o Estado busca viabilizar a infraestrutura básica para o desenvolvimento do capital em 

seus diferentes ramos de atuação, garantindo, mantendo e estimulando o avanço das forças 

produtivas. Com base nessa compreensão, objetiva-se analisar de que modo as condições gerais de 

produção de uso coletivo de uma região e as políticas públicas direcionadas pelo Estado podem servir 

de suporte para o desenvolvimento do capital privado – agroindustrial.  Foram abordadas diferentes 

formas de envolvimento do Estado como grande contribuinte na geração de capitais agroindustriais 

mediante a viabilização e implantação das condições gerais de produção e de distintas políticas 

públicas. Como um dos resultados da pesquisa verificou-se a participação de empresários da 

agroindústria no exercício de cargos políticos em diferentes governos e esferas de atuação sendo 

decisivo para o fortalecimento e a expansão das agroindústrias.  
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Introdução 

 

O processo pelo qual se estabelece a reprodução do capital agroindustrial contemporâneo 

no Oeste Catarinense resulta de articulações engendradas, constante e continuadamente no espaço. 

Essas ligações procedem, dentre outros fatores, de ações dos agentes hegemônicos e do Estado, 

presentes com maior ou menor intensidade em determinadas porções do espaço geográfico, 

resultando em diferenciações espaciais.  

O Estado pode fomentar uma industrialização com base na substituição de importações, 

investir em obras de infra-estrutura, expandir serviços públicos e promover mudanças estruturais. 

Contudo, uma das características da intervenção estatal é que ela “não se opõe a uma economia 

capitalista de mercado, mas pretende estruturá-la em função das mudanças na sociedade” (LECHNER, 

1993, p.2).  Já as condições gerais de produção podem manter conexão direta com o processo de 

produção e circulação do capital (bancos, alguns serviços, redes de circulação material – rodovias, 

ferrovias, etc. – redes de circulação imaterial – telecomunicações e de informática) ou conexão indireta 

com o processo de produção e circulação (escolas, hospitais, centros de lazer, esportivos, culturais). 

Estes “são valores de uso coletivos no sentido em que se dirigem ao consumo de uma coletividade 

social e - ou - territorial (estratos sociais definidos por sua renda, e ainda, classes sociais cujo modo de 

consumo está ligado ao lugar no processo de produção e de reprodução do capital)” (LOJKINE, 1997, 

p.154).  

Tanto no primeiro quanto no segundo conjunto, o consumo das condições acontece de forma 

coletiva, por meio dos equipamentos coletivos de consumo. Os equipamentos de consumo coletivo, 

relacionados diretamente ao processo de produção, desenvolvem-se de forma mais rápida que os 

demais (que ficam em segundo plano), porque estão em conexão direta com o processo produtivo ao 

permitirem a circulação da mercadoria (Lencioni, 2007). Desse modo, eles possibilitam sua realização 

no mercado, agregam valor à mercadoria, transformam as mercadorias em potencial em mercadorias 

reais, por isso, são os prioritários. Como exemplos do primeiro grupo, são as estradas que servem as 

zonas industriais e os serviços de telecomunicações; do segundo grupo, as estradas servindo as 

residências dos trabalhadores e telefones para usuários individuais (Lojkine, 1997). Os equipamentos 

coletivos de consumo voltados diretamente à produção e as relações que estabelecem com o espaço 

regional serão tomados como reflexão para discutir essa relação com o processo de reprodução do 

capital agroindustrial do Oeste de Santa Catarina.  

As diferenciações espaciais entre os municípios da região decorrem da maior ou menor 

concentração das condições gerais de produção no seu processo de formação socioespacial e 
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reprodução do capital agroindustrial. A existência da produção agroindustrial implica a ocorrência de 

importantes vínculos entre a criação de aves e suínos pelos agricultores, a industrialização dessa 

matéria-prima e o comércio em diversos municípios do Oeste de Santa Catarina, e outras regiões e 

mesmo outros países. Para tanto, há a necessidade de redes de circulação do capital, seja material ou 

imaterial.  

Considerando a existência dessas e de outras interconexões na referida região catarinense, 

evidencia-se a importância abordar o conceito rede como possibilidade de melhor compreender a 

realidade da construção desse espaço. Ao analisar uma rede há que se ter o cuidado de não tratá-la 

isoladamente, mas “procurar suas relações com a urbanização, com a divisão territorial do trabalho e 

com a diferenciação crescente que esta introduziu entre as cidades” (Dias, 1995, p. 149). Acrescenta-

se ainda, a necessidade de procurar compreender as relações entre os diferentes agentes e o Estado, 

sobretudo as empresas agroindustriais, no caso desta pesquisa. Os municípios do Oeste catarinense, 

por mais que possam estar articuladas e ter em comum uma forte ligação campo-cidade, apresentam 

consideráveis contrastes entre si, a exemplo da infra-estrutura e da divisão do trabalho.  

Não por acaso, mas estrategicamente, as agroindústrias que compõem o conjunto das 

grandes empresas de Santa Catarina se interessam por parcelas descontínuas do espaço geográfico 

que constituem objeto de seus interesses. A articulação entre essas áreas tem se tornado possível por 

intermédio das redes técnicas. Desse modo, as redes de telecomunicações, a ciência e a tecnologia 

mais avançadas também podem ser encontradas nas áreas rurais consideradas “modernizadas” dos 

municípios oeste catarinense, nem sempre comum no interior do Brasil. Um exemplo disso é a 

aplicação das pesquisas genéticas no melhoramento dos animais e do uso, cada vez mais crescente, 

da tecnologia em equipamentos na criação de animais, com a finalidade de garantir alta produtividade e 

qualidade adequada às exigências do mercado consumidor. Ou ainda, o sistema de rastreamento via 

satélite (rastreabilidade) adotado pelas agroindústrias, desde a produção da matéria-prima até o 

consumidor. Por sua vez, esse mercado também é influenciado pelas necessidades de expansão da 

acumulação de capital das próprias empresas.  

As agroindústrias do Oeste Catarinense tornam o meio inovador, abrindo possibilidades de 

instalação de suas atividades econômicas que se relacionam com o comércio internacional. Desse 

modo, constroem a possibilidade de incorporar lugares antes, pouco importantes para os propósitos da 

economia capitalista internacional, às correntes da globalização. Contudo, “só os atores hegemônicos 

se servem de todas as redes e utilizam todos os territórios” (Santos, 1994, p. 53). Essas redes “seriam 

incompreensíveis se apenas as enxergássemos a partir de suas manifestações locais ou regionais. 
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Mas estas são também indispensáveis para entender como trabalham as redes à escala do mundo” 

(Santos, 2002, p. 269).  

A produção do espaço Oeste de Santa Catarina e a reprodução do capital agroindustrial 

precisam ser pensadas a partir da mediação necessária entre as diferentes escalas geográficas como 

“um jogo de relações entre fenômenos de amplitude e natureza diversas” (Castro, 1995, p. 138). As 

diferentes escalas são os distintos recortes espaciais que possuem distintas unidades de concepção, 

evidenciando fenômenos, relações, fatos como uma tentativa de proximidade com a realidade. No caso 

em questão, o nexo mediador são as agroindústrias de carnes e toda a gama de relações com o 

processo de produção e reprodução do espaço regional e de seus capitais. Isso ocorre porque a 

dinâmica econômica regional encontra-se, em grande medida, imbricada tanto com o processo de 

produção e industrialização da matéria-prima (aves e suínos) em nível local, quanto com a dinâmica da 

economia do mercado nacional e internacional e as relações com as diversas esferas estatais.  

A compreensão desse processo permite discernir de que modo os agentes hegemônicos 

(agroindustriais) são os que melhor se beneficiam dos sistemas de objetos e ações. Não obstante, 

observa-se que as grandes agroindústrias foram favorecidas com benesses promovidas pelo Estado 

para fortalecer-se e expandir-se no mercado nacional e externo. 

As agroindústrias do Oeste de Santa Catarina tiveram, desde cedo, muita aproximação com 

diferentes governos com a finalidade de obter direcionamentos políticos que se convertessem em 

favorecimentos aos empreendimentos agroindustriais junto ao Estado. A implantação de infraestrutura, 

dentro das condições gerais de produção, também esteve beneficiando de forma direta e indireta as 

empresas agroindustriais da região. O modo pelo qual os grupos agroindustriais encontraram para se 

aproximar do Estado, em Santa Catarina, foi inserindo seus representantes no poder público. Essa 

articulação incluiu o poder público nas três esferas: municipal, estadual e federal.  

Neste artigo serão analisadas as relações estabelecidas nas três esferas (municipal, estadual 

e nacional) de Estado e empresários vinculados às empresas agroindustriais Sadia2, Perdigão3 e a 

Chapecó4 e como suas empresas foram beneficiadas nesse processo. A escolha dessas empresas5 

decorre do fato de que elas são as mais representativas em termos de dados para a pesquisa, 

                                                 
2
 A empresa foi criada com o nome de Sociedade Anônima Indústria e Comércio Concórdia no ano de 1943 e, em 1944, 

razão social da empresa passa a ser Sadia - Sociedade Anônima Concórdia.  
3
 Surgiu em 1940, quando a família Brandalise adquiriu um frigorífico no distrito de Videira denominando-o Perdigão S.A. 

Comércio e Indústria. 
4 No ano de 1952 foi criada a S.A. Indústria e Comércio Chapecó – SAIC. No ano de 1999, o então denominado Grupo 
Chapecó passou a ser administrado pelo grupo argentino Macri (A NOTÍCIA, 25 de setembro de 1999). 
5 Salienta-se que, para efeitos da pesquisa, trabalhou-se com dados separados da Sadia e Perdigão. No ano de 2009 foi 
anunciada a fusão de ambas para dar origem à BRF (Brasil Foods). Entretanto, a transação foi aprovada pelo Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE) somente em julho de 2011. 
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considerando as relações de participação de seus empresários e os diferentes governos ao longo do 

processo de expansão das agroindústrias em Santa Catarina.  

 

 

Entre o local e o nacional, as representações agroindustriais  

 

Ao mesmo tempo em que ocorreu a expansão agroindustrial em Santa Catarina, ocorreu o 

crescimento do emprego não agrícola, o que demandou maior quantidade de produtos agrícolas e o 

crescimento do mercado na direção do consumo em massa. Esse processo que ocorreu dentro do 

modelo de desenvolvimento brasileiro fez aumentar a procura por produtos do setor agropecuário, das 

agroindústrias.   

Por um lado, o citado processo resultou em mudanças no perfil da demanda e no 

funcionamento do mercado de produtos alimentícios fazendo com que as agroindústrias direcionassem 

suas estratégias para o abastecimento mais estável de seus produtos no mercado. Para isso, elas 

desenvolveram diversas táticas (com apoio do Estado e diretamente ligadas ao setor agropecuário), 

buscando a melhora no fornecimento de matéria-prima.  

Por outro lado, ocorreu a modernização da agricultura, estimulada pelo Estado via 

instrumentos políticos, o que permitiu a inserção do setor agrícola na dinâmica do setor industrial: tanto 

na condição de consumidor de produtos da indústria de máquinas, insumos, medicamentos, quanto na 

condição de fornecedor de matérias-primas para a agroindústria.  

A forma e o ritmo dessas mudanças passaram a ser direcionados pela agroindústria, 

especialmente a partir de meados da década de 1960 e se prolongando até por volta de 1980. Esse 

estágio de modernização foi mediado pelo Estado por meio de vários instrumentos, como o crédito rural 

(com a criação de bancos, fundos de desenvolvimento, sistemas de crédito, entre outros) e a 

implantação de programas de assistência técnica e extensão rural (que foram direcionados para 

atender às demandas das agroindústrias). Entre 1961 e 1965, foram criados o Banco Regional de 

Desenvolvimento da Região Sul (BRDE), o Fundo de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 

(Fundesc) e o Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR); em 1975, o Programa de Apoio à 

Capitalização de Empresas (Procape, ex-Fundesc) e, em 1981, o Programa de Aplicações Seletivas 

(Proase), (PERTILE, 2008). 

Tais medidas estiveram devidamente planejadas pelo Estado Catarinense com a criação de 

planos de metas (Planos de Metas do Governo - Plameg I e II entre 1961/1965 e 1966/1970 - e o 

Projeto Catarinense de Desenvolvimento – PCD, entre 1971-1974) para quatro áreas, a saber: 
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financeira, transporte, energia e telecomunicações.6 Um Estado que começa efetivamente a utilizar 

instrumentos ativos de políticas econômicas para implantar infraestrutura social básica e para financiar 

o capital privado, alargando as bases de produção, ajustando-se à ordem econômica e politizando as 

relações econômicas.  

Nesse contexto, as relações entre os empresários agroindustriais e diferentes governos se 

estabelecem. Por vezes, se confunde quem é quem no processo, pois desde as primeiras décadas de 

existência das referidas empresas, pode-se constatar que as representações dos agroindustriais se 

fizeram presentes na politica local e estadual. Na escala estadual observa-se que os empresários 

assumiram setores estratégicos dentro dos governos estaduais, especialmente as Secretarias da 

Agricultura e da Fazenda, por duas vezes foram vice-governador, assumiram presidência de bancos, e 

assim por diante. 

Dentre os representantes agroindustriais de maior influência ligados à política partidária, 

pode-se citar Plínio Arlindo De Nês (fundador do grupo Chapecó), Saul Brandalise (Perdigão), Attílio 

Fontana e Luiz Fernando Furlan (Sadia). A Perdigão teve outros representantes no meio político 

catarinense ocupando importantes cargos públicos no Estado, como o caso de Ivan Oreste Bonato, na 

Secretaria da Fazenda e Luiz Gabriel, na Secretaria da Agricultura.  

Por seu turno, Plínio Arlindo de Nês, além de assumir cargos locais, também assumiu a 

Secretaria do Oeste no Governo Colombo Salles e foi presidente do Banco de Desenvolvimento do 

Estado de Santa Catarina (Badesc). Attílio Fontana acessou a carreira política desde que ocupou o 

cargo de conselheiro municipal em Joaçaba, no início dos anos 1930, e continuou como Deputado 

Federal, Senador e vice-governador pelo estado de Santa Catarina, até meados da década de 1970. 

No entanto, também cumpriu dois mandatos como e Secretário da Agricultura de Santa Catarina, no 

Governo Celso Ramos, conforme se pode verificar no Quadro 1.  

No entanto, dentre as empresas citadas, a que mais esteve representada foi a Sadia, com 

Victor Fontana e Luiz Fernando Furlan, além do já citado Attílio Fontana. O primeiro exerceu o posto de 

Secretário da Agricultura, deputado estadual, vice-governador, deputado federal e presidente do BESC. 

Já Luiz Fernando Furlan (filho de Osório Henrique Furlan e neto de Attílio Fontana) foi diretor 

administrativo, atual acionista e herdeiro da empresa Sadia; exerceu presidência de várias associações 

e federações a exemplo da Associação Brasileira de Exportadores de Frango e da FIESP. No entanto, 

                                                 
6 A) financeira – dotar o Estado de capacidade financeira para investimentos de longo prazo por meio de agências de 
fomento e programas de incentivos; B) transporte – integrar as mesorregiões produtoras ao mercado estadual e nacional; C) 
energia – ampliar a área de atuação das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), gerando e distribuindo mais energia; 
D) telecomunicações – aumentar a rede de telefonia e a oferta de linhas. 
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o cargo de maior prestígio e influencia, sem dúvida, foi o de Ministro do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, durante o Governo Lula7.  

 

Quadro 1 – Ligações entre empresários de agroindústrias catarinenses e cargos políticos e 
representações do Estado (1956-2012) 

 
 
 

Chapecó 

•Plinio Arlindo De Nês 
- 1956-60 – Prefeito Chapecó 
 - 1962 – Supl. Dep. Estadual 
- 1971-75 - Sec. de Estado do Oeste - Estado de Santa Catarina 
- 1976 – Vereador Chapecó    
- 1977-79 – Presidente BADESC (Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina) 

 
 
 

Perdigão  

•Luiz Gabriel 
- 1966-70 – Sec. da Agricultura do Estado de Santa Catarina  

•Ivam Oreste Bonato 
- 1975-79 – Sec. da Fazenda do Estado de Santa Catarina  
•Nelson Madalena 
- 1983 – Sec. da Fazenda do Estado de Santa Catarina 

•Nildemar Seccher 
- 2001 – Pres. ABEF (Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sadia 

• Attílio Fontana (fundador da empresa) 
- 1930-70 - Cons. Municipal Joaçaba/SC 
- 1947-50 – Vereador e Pres. Câmara Municipal Concórdia/SC  
- 1950 – Prefeito Municipal Concórdia/SC  
- 1954-62 – Dep. Federal pelo estado de Santa Catarina 
- 1961-62 – Sec. Agricultura do Estado de Santa Catarina  
- 1962-70 – Senador pelo estado de Santa Catarina  
- 1972-75 – Vice-Governador do Estado de Santa Catarina 

• Victor Fontana (sobrinho de Attílio) 
- 1975-79 - Sec. Agricultura do estado de Santa Catarina  
- 1979-83 e 1987-91 – Dep. Federal pelo estado de Santa Catarina 
- 1994 – Pres. CELESC (Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.) 
- 1983-87 – Vice-Governador do Estado de Santa Catarina  
- 1999 – Pres. BESC (Banco do Estado de Santa Catarina) 

• Luiz Fernando Furlan (neto de Attílio) 
- 1996-2000 – Pres. ABEF (Associação Brasileira de Produtores e Exportadores de Frango) 
- 2004 – Pres. Conselho Administrativo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) 
- 2003-07 – Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
- 2012 – Pres. FAZ (Fundação Amazonas Sustentável) 
- Foi também:  

   - Pres. Abrasa (Ass. Bras. das Companhias Abertas) 
- Pres. Abiove (Ass. Bras. Indústrias de Óleos Vegetais) 
- Pres. CEAL (Cons. Empresários da América Latina), 2007 
- Pres. Fórum Líderes Empresariais da Gazeta Mercantil (3x) 
- Co-Pres. do MEBF (Mercosul - European Union Busines Forum) 
- Vice-Pres. FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) 
- Vice-Pres. da AEB (Ass. Comércio Exterior do Brasil)  

Fonte: Organizado por Noeli Pertile com base em Giese (1993); Silva (1991); Fontana (1980); Jornal A Noticia (1999); TRE/SC (1994);  

 

                                                 
7 O Governo Lula (Luiz Inácio Lula da Silva) compreende o período de 2003 até 2010. Furlan esteve no cargo de ministro 
entre 1 de janeiro de 2003 e 29 de março de 2007. 



8 

 

  

 

As relações destes agentes hegemônicos, como se percebe, ocorrem há tempo. Em 1982, 

houve uma ampla articulação do empresariado catarinense para a candidatura de Esperidião Amin 

para o governo do Estado. Ao ser eleito, recompensou vários setores industriais com cargos no seu 

governo entre 1983 e 1987. No setor agroindustrial, foi o momento em que Victor Fontana recebeu o 

cargo de vice-governador e Nelson Madalena o de Secretário da Fazenda, representantes da Sadia e 

Perdigão, respectivamente (GUTHS, 2006). 

Os governos8 seguintes não alteraram a lógica predominante das ações dos governos 

precedentes. Desse modo, continuaram a manter e ampliar o enriquecimento privado em Santa 

Catarina, com intensa intervenção do Estado (MICHELS, 1998). Sendo assim, vê-se ter havido grande 

beneficiamento dos agentes privados com financiamentos de grandes grupos, dentre eles a 

agroindústria, em detrimento de soluções para problemas sociais como saúde e educação. 

Os citados empresários, entre outros industriais, todos originários de grandes empresas 

catarinenses direta ou indiretamente, foram representados na Federação das Indústrias do Estado de 

Santa Catarina (FIESC) durante vários mandatos (GUTHS, 2006). Esta instituição, como sua entidade 

representativa, também exerceu e exerce grande influência nos governos estadual e federal.  

As diversas e constantes ligações do empresariado agroindustrial catarinense nos meandros 

governamentais em diferentes (e seguidos) momentos, como representado no Quadro 1, enfatiza a 

participação, principalmente de representantes da empresa Sadia. Contudo, não são desprezíveis as 

demais participações, pelo contrário, os benefícios recebidos eram direcionados ao setor em que todas 

atuavam. 

Nos casos de administração local, foi privilegiada a implantação de infra-estrutura a fim de 

atender à demanda das agroindústrias. Já na esfera de estado, a prioridade foi estar à frente em alguns 

setores, como em secretarias de Estado e empresas públicas. Foi a partir do direcionamento de 

decisões políticas nesses postos que grande parte dos recursos, seja de bancos ou de programas de 

desenvolvimento, foi conduzida para interesses dos agroindustriais. A propósito disso, a participação 

de empresários com influência política em toda a região, como Plínio A. De Nês, na presidência do 

Badesc, contribuiu para uma maior participação da Associação dos Municípios do Oeste de Santa 

Catarina (AMOSC) nos recursos liberados (MICHELS, 1998).  

A articulação em plano federal serviu como abertura de possibilidades de comunicação entre 

empresas e a esfera nacional ou atendimento de alguma reivindicação das empresas, como no caso da 

                                                 
8 Governo de Pedro Ivo Campos (PMDB) e Casildo Maldaner (PMDB), 1987-1991; Vilson Kleinübing (PFL), 1991-1994; 
Paulo Afonso Vieira (PMDB), 1995-1998.  
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importação de tipos específicos de suínos9 visando ao melhoramento genético do plantel catarinense. 

No entanto, essas articulações políticas podem ter criado, por exemplo, possibilidades de 

direcionamento de créditos a determinadas agroindústrias, especialmente no BNDES. 

Apesar das crises pelas quais passou o Estado brasileiro, as empresas do setor agroindustrial 

continuaram a se beneficiar dos incentivos e subsídios deste para ampliar seus domínios patrimoniais, 

como compras de empresas, instalações de novas unidades fabris, entre outros. A década de 1970 foi, 

sem dúvida, de grande crescimento das empresas agroindustriais catarinenses, impulsionadas pelo 

Estado. Entre os anos de 1971 e 1981 as empresas Sadia, Perdigão e Chapecó estiveram entre as 

empresas catarinenses que obtiveram maior crescimento, em percentuais de 970, 2.220 e 1.300%, 

respectivamente.  Na análise da trajetória das agroindústrias que atuaram e atuam no Oeste de Santa 

Catarina é notável a participação de órgãos financiadores oficiais, tanto no plano estadual, quanto 

federal e, no último, a grande participação do BNDES. Entre 1962 e 1982, 19% de todo financiamento 

liberado por esta instituição financeira foi destinado à indústria alimentar (MICHELS, 1998). Cabe aqui 

lembrar que, entre 1961 e 1987, Attílio Fontana e Victor Fontana (Sadia) estiveram em setores 

estratégicos dentro do Estado Catarinense: os dois foram Secretários da Agricultura e vice-

governadores, o primeiro foi senador e o segundo foi deputado federal por dois mandatos 

(correlacionar com outros cargos assumidos no período por representantes das outras duas empresas, 

Quadro 1).  

Com grande crescimento, a partir de 1980, as agroindústrias catarinenses passam a 

apresentar uma maior preocupação com sua posição internacional no sentido de busca de mercado 

consumidor. Os grupos Sadia e Perdigão, que não apareciam entre as 500 maiores empresas do Brasil 

em 1973, passaram a ser o segundo e terceiro maiores grupos privados do estado de Santa Catarina 

em 1991. Essa mudança decorre de tantos investimentos e benefícios diretos e indiretos que o Estado 

catarinense destinou ao setor, mais especificamente às referidas empresas, realidade esta que se 

opõem à da grande parte da população trabalhadora brasileira.  

Em busca de maior produção com vistas aos mercados nacionais e do exterior, as empresas 

começaram uma redistribuição de suas unidades produtivas no Brasil, especialmente na década de 

1990. O Centro-Oeste brasileiro foi a região que passou a receber diversas empresas que antes 

atuavam preferencialmente no Oeste de Santa Catarina. Para efetivar a instalação de tais unidades, as 

empresas contaram com incentivos e empréstimos do governo federal, a exemplo do financiamento de 

                                                 
9 Era um momento ocorriam muitas mudanças nos hábitos alimentares da população brasileira, com o aumento do consumo 
de carnes e a substituição de gorduras animais por gorduras vegetais, por exemplo. Representantes da Sadia foram para os 
Estados Unidos e trouxeram de exemplares de suínos tipo-carne (menor taxa de gordura que os demais), sendo a primeira 
empresa a realizar as substituições desses animais junto aos produtores e, portanto, ganhando novos mercados. 
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cerca de 12 milhões de dólares que a Sadia recebeu do BNDES para adquirir um complexo industrial 

no Mato Grosso do Sul em 1992.  

Apesar de grandes investidas do Estado, via recursos do BNDES, no sentido de financiar 

empresas agroindustriais catarinenses, parte dos recursos pode não ter tido resultados positivos. A 

empresa Chapecó, por exemplo, que passou a ser holding do grupo argentino Macri, em 1999, obteve 

diversos recursos do BNDES e, posteriormente, teve sua falência decretada (PINOTTI, 2005). A 

inadimplência da Chapecó com o BNDES significou prejuízo para o Brasil, além de não ter solucionado 

os problemas da empresa. Entre 1995 e 2003, a Chapecó recebeu cerca de R$ 600 milhões do BNDES 

(NETO, 2003ab). Nesse caso, vale lembrar que, na ocasião, o presidente do grupo Chapecó era Alex 

Fontana, filho de Victor Fontana e neto de Attilio Fontana (A NOTÍCIA, 25 de setembro de 1999). 

Para que o referido banco interviesse na empresa, ocorreu a mobilização de agentes públicos 

(prefeitura de Chapecó e outros municípios da região, governador de Santa Catarina, ministro da Casa 

Civil e Presidente da República), privados (Banco Fator) e diferentes associações com interesses na 

manutenção da agroindústria na região (Federação da Agricultura do Estado de Santa Catarina, 

Sindicato dos Criadores de Aves, Associação Catarinense de Criadores de Suínos, Sindicatos de 

Trabalhadores e entidades empresariais), (Avicultura Industrial, 2004). No entanto, não tendo sucesso 

em sua administração, a empresa passou a arrendar, de forma fragmentada e com direito de compra, 

suas unidades produtivas para outras empresas do próprio setor10.  

Toda uma movimentação com discursos em relação às questões sociais são logo entendidas 

que a preocupação maior é realmente beneficiar o setor privado. Nesse sentido, aponta-se que o valor 

dos empréstimos da Chapecó Alimentos junto ao BNDES, no ano de 2003, era de R$ 560 milhões 

(Avicultura Industrial, 2004). A empresa deixou de existir, arrendou suas unidades, mas a dívida com o 

BNDES ainda existia em 2007 (ROCHA, 2007). 

De modo complementar, outras formas de repasse de recursos públicos também podem ser 

associadas aos interesses de grupos privados por meio de pesquisas científicas. Assim, investimentos 

em recursos tecnológicos desenvolvidos por instituições públicas, como universidades federais e 

estaduais, são repassados para a iniciativa privada, como as agroindústrias. Cita-se o caso da Sadia 

que, na década de 1990, obteve recursos tecnológicos em software desenvolvido por uma empresa11 

em Campinas, com financiamento da Fapesp e do CNPq e a qualificação de pesquisadores da 

Unicamp (PINOTTI, 2005).  

                                                 
10 Dois exemplos disso são a unidade de Chapecó (onde passou a atuar a Aurora – Cooperativa Central Oeste Catarinense) 
e a unidade de Xaxim (onde atua a Diplomata). A assinatura dos contratos aconteceu no dia 17 de dezembro de 2003 
(AVISITE, 2003). 
11 Empresa de Base Tecnológica (EBT) – Unisona Matemática para Produtividade. 
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Assim, pode-se afirmar que o grande apoio do Estado com suas intervenções ao longo do 

processo de acumulação, acrescido da exploração do sobretrabalho de diferentes trabalhadores (os 

agricultores integrados12, os assalariados nos frigoríficos, dentre outros), como relação que fundamenta 

a lógica capitalista de produção, possibilitaram o fortalecimento do setor agroindustrial catarinense, 

especialmente de alguns grandes grupos, como referenciado.  

Além disso, a ligação entre empresários e instituições públicas pode beneficiar os primeiros. 

A liberação de financiamentos do BNDES para produtos a serem exportados, em diversos setores da 

economia, em novembro de 2003, pode ter beneficiado uma única empresa no setor agroindustrial por 

influência política. Naquele ano, a Sadia foi favorecida com empréstimo de US$ 20 milhões no referido 

banco em que Luiz Fernando Furlan era presidente do Conselho de Administração. Acrescenta-se que, 

no mesmo período, Furlan exercia o cargo de Ministro do Desenvolvimento e, por muito tempo 

também, esteve à frente do grupo Sadia, do qual se afastou da gestão desde seu ingresso no governo 

(AVISITE, 2003).  

No entanto, ao ser efetuada uma análise pelas equipes técnicas do BNDES, ainda em 2004, 

foi constatado que a família do ministro estava participando do bloco de controle da Sadia, o que 

impedia o banco conceder outros financiamentos ao grupo.13 Com o desligamento da família Furlan do 

bloco de controle e com um novo acordo de acionistas na empresa, encaminhado à Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) em maio de 2005, foram retomados os processos de análise de 

financiamentos.  

Dessa forma, no mesmo ano, a diretoria do BNDES aprovou mais um financiamento de R$ 

974 milhões à Sadia. Parte dos recursos seria utilizada para ampliar e modernizar unidades produtivas 

do grupo em oito estados, além de reestruturar a sede administrativa em São Paulo (BNDES, 2005). 

Contudo, apesar de ocorrer o afastamento do controle da Sadia para exercer o ministério e presidir o 

conselho do BNDES, Furlan continuou tendo grande participação acionária (20,06%) na empresa em 

2005 e 2006 (SADIA/IAN, 2006).  

A intervenção, o apoio, os recursos do Estado e o sobretrabalho de todos os funcionários e 

produtores rurais foram alguns dos sustentáculos que possibilitaram, historicamente, a acumulação do 

capital por essas empresas em Santa Catarina. Nesse sentido, de forma ilustrativa, verifica-se o 

aumento da dívida pública do Governo catarinense que, em 1970, era de US$ 7,5 milhões, em 1982, 

era de 598 milhões e, em 1987, era de 791 milhões de dólares (MICHELS, 1998).        

                                                 
12 O sobretrabalho dos agricultores (e de sua família) integrados às empresas agroindustriais que atuam no Oeste de Santa 
Catarina, especificamente em pequenos municípios, é analisado por Pertile (2001). 
13 No contrato um art. 34, inciso 5º, da Lei 4.595/64 consta uma cláusula de vencimento antecipado, prevendo a liquidação 
imediata do total da dívida se algum acionista do bloco de controle da Sadia viesse a fazer parte do Conselho de 
Administração ou da Diretoria do BNDES (BNDES, 2005). 
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A partir da década de 1990, os grupos empresariais catarinenses, por meio da Fiesc, sua 

entidade representativa, buscaram criar mecanismos que trouxessem incentivos e financiamentos para 

lhes proporcionar maior competitividade no mercado exterior (MICHELS, 1998). A Fiesc, desse modo, 

teve e continua tendo fundamental importância no apoio e efetivação dos empreendimentos 

agroindustriais catarinenses. Do mesmo modo em que ocorreu nas décadas de 1970 e 1980, as 

maiores agroindústrias da atualidade continuam tendo forte influência sobre as instituições que 

promovem os financiamentos para o setor, especialmente em âmbito federal, via BNDES.  

Ao serem definidas as políticas públicas em benefício de uma dada empresa, determina-se 

também o espaço priorizado de acordo com a localização de suas unidades (produtivas, 

administrativas, etc.). As grandes empresas agroindustriais com suas múltiplas atividades e 

localizações e por meio de seus representantes, especialmente quando ligados a cargos públicos, 

desempenham papel fundamental na organização do espaço. Ao exercerem influência marcante sobre 

o espaço em sua volta – em todas as áreas de interesse – a agroindústrias catarinenses se tornam 

agentes hegemônicos no processo de organização do espaço. Constituem-se, portanto, em “agentes 

fundamentais da gestão do território, exercendo poderoso controle sobre a organização espacial e sua 

dinâmica” (CORRÊA, 1991, p. 33).14 

Para as agroindústrias do Oeste de Santa Catarina conseguirem exercer suas 

territorialidades, elas dispõem de uma gama variada de objetos técnicos distribuídos de modo desigual 

no espaço, de forma a atender as intencionalidades e objetivos para os quais tais objetos foram 

criados. Da mesma forma, pensa-se que a localização das fábricas, escritórios e pontos de vendas 

também tem sido pensada de modo que esses elementos produzam os resultados esperados pelo 

planejamento das empresas, o que mais lhes ofereça lucratividade.  

As estratégias adotadas entre as empresas também são válidas quando os interesses são 

comuns.  Nesse sentido, podem-se citar a divisão em diferentes territorialidades para cada empresa no 

Oeste Catarinense, aquisições de empresas (quando menores), aquisições e/ou fusões de empresas 

concorrentes, entre outras. Na análise constatou-se que as agroindústrias foram sendo beneficiadas e 

construindo seus capitais ao longo das décadas, a exemplo da empresa Sadia que, no ano de 2008, 

antes da fusão com a Perdigão, esteve avaliada em 3,8 bilhões de reais15. Ou ainda, após a fusão 

                                                 
14 CORRÊA (1996, p. 26), ao abordar os centros de gestão do território, afirma que gerir um território, “[...] no âmbito da 
sociedade capitalista, constitui-se em um poderoso conjunto de ações engendradas para conceber, planejar e dirigir o 
complexo ciclo de reprodução do capital das corporações multifacetadas e multilocalizadas sediadas predominantemente 
nas metrópoles”.  
15 O valor exato é R$ 3.821.300.000,00 (SADIA S.A., 2013) 
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entre Perdigão e Sadia, a Brasil Foods (BRF)16 tornou-se uma das maiores empresas de alimentos do 

mundo que atua nos segmentos de carnes (aves, suínos e bovinos) e outros alimentos industrializados. 

Para se ter uma dimensão do tamanho da empresa, ela representa cerca de 9% das 

exportações mundiais de proteína animal, sendo líder mundial na exportação de aves e, no Brasil, é a 

terceira maior exportadora. No ano de 2011 seu total de vendas foi de 6,2 milhões de toneladas com 

uma receita líquida de R$ 25,7 bilhões (60% mercado interno e 40% exportações), exporta para 140 

países, possui 51 fábricas no Brasil (em onze estados) e onze no exterior; além disso, possui 19 

escritórios comerciais no exterior.  

A grandiosidade das agroindústrias catarinenses foi construída no decorrer das décadas de 

atuação no mercado, na política econômica e partidária, nos liames do “mundo dos negócios” e 

favores. 

 

 
 
Considerações Finais 

 

As articulações politicas e econômicas levaram empresários agroindustriais catarinenses a 

exercerem diferentes cargos em diferentes esferas. Os maiores destaques são as articulações político-

econômicas nos níveis estadual e nacional o que lhes proporcionou informações (e ações) 

privilegiadas. Na escala estadual verificou-se a maior predominância das relações dos empresários 

junto ao Estado, assumindo, pelo menos, seis vezes secretarias de Estado (Agricultura e Fazenda), 

duas vezes a presidência de bancos estatais, uma vez a presidência de empresa estatal de energia 

elétrica e duas vezes o cargo de vice-governador. Já na esfera nacional os empresários aparecem, em 

diferentes momentos, assumindo associações comerciais, industriais de modo geral e específicas, 

sobretudo na avicultura.  

Contudo, neste nível, merecem destaque a participação no conselho administrativo de um 

banco nacional, a atuação na câmara de deputados, no senado e no Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior. Não obstante, houve representação das agroindústrias catarinenses nos 

maiores cargos do Conselho de Empresários da América Latina, no Mercosul - European Union 

Busines Forum e na Associação do Comércio Exterior do Brasil. Os liames político-institucionais 

construídos ao longo do período analisado demonstram que, a cada novo momento, as empresas 

                                                 
16 A BRF atua no mercado mundial com várias marcas, além de Perdigão e Sadia, encontra-se a Batavo, Elegê, Qualy, e 
outras. No Brasil a empresa emprega cerca de 115 mil funcionários (BRF, 2013).  
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também buscaram articulações distintas, conforme o interesse em sua expansão. E que, por estarem 

próximas ou mesmo ligadas diretamente ao Estado, obtiveram informações privilegiadas do poder 

politico e econômico, o que lhes permitiu tomar decisões importantes bem beneficio de seus grupos.   

A consolidação e expansão do mercado no Brasil e no exterior das grandes agroindústrias 

produtoras de carnes do Oeste do estado de Santa Catarina-BR tiveram ao seu lado, portanto, o 

Estado como um grande aliado. Nesse sentido, o Estado busca viabilizar o desenvolvimento do capital 

agroindustrial, garantindo, mantendo e estimulando o avanço das forças produtivas, agindo de maneira 

velada ou direta em defesa dos interesses desses grupos econômicos das classes dominantes. 
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