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RESUMO 

 

Os conglomerados financeiros e industriais possuem várias semelhanças. Na 

especulação inicial realizada pode-se constatar que o conglomerado financeiro 

Itaúsa no Brasil e conglomerado industrial Mitsubishi no Japão possuem 

semelhanças estruturais, que se dão principalmente no que tange a forma de 

captação de recursos e no caso da controladora dos conglomerados, que em ambos 

são as instituições financeiras. Ainda tratando das semelhanças, ambos os 

conglomerados apresentam livre mobilidade de fatores de produção (capital e 

trabalho) dentro de suas industrias, assim sendo, a controladora tem o poder de 

manipular o fator capital e realoca-lo de forma livre entre as industrias do 

conglomerado. Com o fator trabalho também ocorre essa mobilidade, todavia não de 

maneira tão abrangente devido as especificidades do fator trabalho. Outra 

semelhança significativa é a realização da Intermediação Financeira pelos bancos, 

que se torna uma forma pouco custosa de obtenção de recursos financeiros para 

investimento e manutenção nas industrias dos conglomerados. No caso do 

conglomerado industrial japonês pode-se perceber uma forte ligação com o 

desenvolvimento econômico japonês, já no caso brasileiro essa ligação não fica 

muito clara ao longo da pesquisa, todavia subentende-se que a Itaúsa é resultado do 

desenvolvimento econômico do Brasil, bem como caminha juntamente graças as 

políticas monetárias, principalmente relacionadas a taxa de juros, que contribuem 

para o sucesso das entidades financeiras. 

Palavras-chave: Conglomerados Financeiros. Conglomerados Industriais. Estrutura. 

Intermediação Financeira.  



ABSTRACT 

 

The financial and industrial conglomerates have several similarities. In the initial 
speculation held can be seen that the financial conglomerate Itaúsa in Brazil and 
industrial conglomerate Mitsubishi in Japan have structural similarities, which is 
mostly used regarding the form of fundraising and in the case of the parent company 
of the conglomerate, which both financial institutions are. Still addressing the 
similarities, both conglomerates have free mobility of factors of production (capital 
and labor) within their industries, therefore, the parent has the power to manipulate 
the capital factor and relocates it freely between the industrial conglomerate with the 
labor factor also occurs this mobility, however not as comprehensively because the 
specifics of labor. Another significant similarity is the realization of financial 
intermediation by banks, which becomes a bit costly way of obtaining financial 
resources for investment and maintenance in industrial conglomerates. In the case of 
Japanese industrial conglomerate can perceive a strong connection with the 
Japanese economic development. As in the Brazilian case this connection is not very 
clear during the research, however it is understood that Itaúsa is a result of the 
economic development of Brazil and he walks along through monetary policies, 
mainly related to interest rates, contributing to the success of financial institutions. 
 
Key words: Financial Conglomerates. Industrial Conglomerates. Structural. Financial 
Intermediation.  
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