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RESUMO

o trabalho aborda a temática da ação coletiva por meio de uma pesquisa sobre o

empresariado comercial da cidade de Barra do Piraí, RJ. As cidades que não possuem uma

indústria muito fortalecida precisam buscar um caminho alternativo para o desenvolvimento

em outros segmentos, tais como o de serviços e comércio. A ação coletiva, muito destacada

nos estudos a respeito dos empresários industriais será observada no comércio. Para que se

observe a ação coletiva nas relações entre os empresários comerciais, é importante estudar
,

como é a relação dos mesmos com o sindicato da classe. O SICOMERCIO de Barra do Piraí

possui um papel importante para o desenvolvimento da cidade, visto que promove palestras e

busca transmitir conhecimentos através de programas de atualização dos empresários. Assim,

o objetivo do presente trabalho foi identificar como se promove a interação social dos

empresários comerciais e observar a importância da ação coletiva para a obtenção de

resultados positivos para os empresários. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter

exploratório. O tratamento dos dados foi feito de forma qualitativa, a partir da análise do

discurso dos empresários das pequenas e médias empresas do comércio de Barra do Piraí.

Foram realizadas, para tanto, entrevistas semi-estruturadas. Foi possível observar que dentro

do empresariado comercial existe um elevado grau de heterogeneidade, com parte do

empresariado apresentando baixa propensão as ações coletivas e outra parte com uma

propensão maior à participação.

Palavras-chaves: empresariado comercial, ação coletiva, associações de classe.
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ABSTRACT

The study analyzes issues of collective action through the commercial business
community's view. The cities that do not have a strong industry need to find alternative
ways to develop other segments, such as services and commerce. The collective action,
very prominent in the studies about industrial entrepreneurs, will be observed in
commerce. To observe the collective action in the relations between the commercial
entrepreneurs, it is important to study their relation with the business association. The

,
SICOMERCIO of Barra do Piraí has an important role in the city' s development,
promoting lectures and sharing information through update programs to the entrepreneurs.
However, only few really take part in the projects developed by the institution, what makes

,
SICOMERCIO's performance limited. Therefore, this study aims to indentify how to
promote the social interaction of the commercial entrepreneurs and to observe the
importance of collective action to the achievement of good results to the entrepreneurs. It
is an exploratory, descriptive research. The data has been treated qualitatively, based on the
analysis of historical sources on the region of Barra do Pirai and the speech of the small
businessmen.

Keywords: commercial entrepreneurs, collective action, class association.
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1. Introdução

o trabalho aborda a temática da ação coletiva por meio de uma pesquisa sobre o

empresariado comercial da cidade de Barra do Piraí, RJeAs cidades que não possuem uma

indústria muito fortalecida precisam buscar um caminho alternativo para o desenvolvimento

em outros segmentos, tais como o de serviços e comércio. A ação coletiva, muito destacada

nos estudos a respeito dos empresários industriais será observada no comércio. Para que se

observe a ação coletiva nas relações entre os empresários comerciais, é importante estudar
,

como é a relação dos mesmos com o sindicato da classe. O SICOMERCIO de Barra do Piraí

possui um papel importante no que se diz respeito ao estímulo em prol da ação coletiva do

empresariado do município, visto que promove palestras e busca transmitir conhecimentos

através de programas de atualização dos empresários, colaborando para o desenvolvimento da

cidade.

Assim, o objetivo do presente trabalho foi identificar como se promove a interação

social dos empresários comerciais e observar a importância da ação coletiva para a obtenção

de resultados positivos para os empresáriose Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter

exploratório. O tratamento dos dados foi feito de forma qualitativa, a partir da análise do

discurso dos empresários das pequenas e médias empresas do comércio de Barra do Piraí.

Foram realizadas, para tanto, entrevistas semi-estruturadas com 8 empresários.

Antes de entrarmos na temática da ação coletiva propriamente dita, é importante

visualizar as características do empresariado da região Sul Fluminensel. Segundo uma
,

pesquisa solicitada pelo SICOMERCIO de Barra Mansa ao IPOT (2009) para traçar o perfil

do empresariado comercial da cidade (perfil esse que muito se assemelha a realidade do

município de Barra do Piraí e de tantos outros da região) o empresariado local é composto por

63% de empresários do sexo masculino contra 37% de empresariado feminino. Já em relação

à faixa-etária, o estudo aponta que cerca de 60% dos empresários possuem mais do que 35

anos. No que se refere à escolaridade, apenas 5% dos entrevistados possuía nível superior. A

maioria, cerca de 50% possuía segundo grau completo e muitos não responderam, cerca de

40%, fator esse que remete a certo desconforto por parte dos entrevistados quanto a essa

pergunta específica.

1 Esta região é formada por 14 (quatorze) municípios, a saber: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa,
Itatiaia, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta
Redonda.
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Com as informações aqui apresentadas, é possível definir que o empresariado

comercial da região é maduro, possui um grau de escolaridade médio e é composto em sua

maioria por empreendedores masculinos. No que se diz respeito ao conhecimento sobre o
,

SICOMERCIO, 77% afirmaram conhecer a entidade empresarial. Essa informação se faz

importante, pois a ausência de participação nas ações coletivas encabeçadas pela instituição

não se faz simplesmente por desconhecimento das mesmasc

Das entrevistas realizadas2 com os empresários que não participam das reuniões,

assembleias e votações da instituição, 67% afirmaram a falta de tempo como responsável

direta pelas suas ausências e Será que o empresariado comercial é tão ocupado que nem pode

comparecer de fato a um evento do sindicato ou simplesmente sabe que alguma decisão será

tomada e sua necessidade de participação não se faz tão efetiva e necessária? A primeira

alternativa não se mostra muito confiável, pois as reuniões tendem a ser em horários

favoráveis ao comparecimento dos empresários, pois são fora do expediente de trabalho.

Já a segunda alternativa está bem próxima da teoria da escolha racional, que centra sua

análise na ação individual, como forma de compreender a sociedade como um todo, onde os

indivíduos tomam suas decisões de forma racional, voltados para a maximização de seus

benefícios e minimização dos seus custos e dispêndios de energia (FEREJOHN &

PASQUINO 2001). Isso porque o simples ato de comparecer a uma das reuniões custa tempo

e deslocamento até a sede da instituição. Na ausência de objetivos sólidos por parte do

empresário, ele simplesmente permite que outros tomem as decisões sem sua contribuição

individual. Cabe lembrar que a entidade empresarial em questão é responsável por conduzir as

normas de funcionamento do comércio na cidade, negociando piso salarial, jornada de

trabalho, datas e horários de funcionamento do comércio aos feriados, tudo isso junto ao

sindicato Laboral.

Palestras sobre temas importantes para os empresários do comércio como nota fiscal
,

eletrônica e substituição tributária são oferecidas na sede do SICOMERCIO. Essas palestras e

cursos oferecidos, contam com um grande número de funcionários, pois o empresário alega

novamente falta de tempo para participar dessas atividades. Em regra geral, as empresas do

2 Considerando a semelhança cultural, socioeconômica e histórica das cidades pertencentes ao Sul

Fluminense, foram utilizadas informações provenientes de um estudo realizado em Outubro de 2009 pelo

Instituto de Pesquisa de Opinião e Treinamento no Sicomércio de Barra Mansa para traçar o perfil do

empresariado comercial da região Sul Fluminense. Foram entrevistados 285 empresários, sendo 147

associados e 138 não associados.
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comércio de Barra do Piraí, buscam a ação coletiva apenas quando têm seus interesses e

objetivos prejudicados. Enxergam o sindicato como uma instituição tomadora de decisão por

si só, quando na verdade o sindicato é justamente um tomador de decisões baseado nas

necessidades, nos interesses e nos objetivos de toda uma classe.

Nas entrevistas realizadas, um dos questionamentos propostos aos empresários que

participaram do estudo é sobre a cooperação entre firmas. Essa informação também é muito

importante, pois a ausência de mecanismos de cooperação demonstra um empresariado com

características extremamente individualistas. Fatores socioeconômicos e culturais foram

levados em consideração no trabalho, trazendo a história da cidade de Barra do Piraí, que é

predominantemente ligada a economia cafeeira.
,

No município, o SICOMERCIO e a Associação Comercial de Barra do Piraí são

parceiras, sendo possível identificar traços de cooperação em suas ações. As diretorias dessas

entidades empresariais compartilham alguns de seus diretores e até mesmo os presidentes

pertencem também a um cargo de diretoria da outra instituição.
,

Orlando Pimentel, presidente do SICOMERCIO, disse em entrevista, que certa vez, ao

convidar um empresário para compor a diretoria da entidade foi questionado sobre qual seria

o salário. Ao explicar que se tratava de um cargo não remunerado, o empresário sorriu e

negou o convite, argumentando escassez de tempo para atividades não remuneradas. Esse

posicionamento fica nítido nas entrevistas realizadas nesse trabalho.

Para abordar o tema, buscou-se um referencial teórico englobando estudos a respeito

das associações de classe e da lógica da ação coletiva, fazendo uma revisão da literatura sobre

os temas apresentados. Vale ressaltar novamente que o estudo se faz importante, primeiro por

ser um tema não muito explorado, e segundo pelo enfoque no empresariado comercial.

Normalmente, os trabalhos realizados sobre essa temática centram seus esforços no estudo do

empresariado industrial e suas respectivas entidades representativas. Olhar para o comércio se

faz importante, pois o setor de comércio e serviços é responsável por uma grande parcela do

PIB nacional. Em 2011, o setor de comércio e serviços foi responsável por 67,01% do PIB.3

Sendo assim, através da realização da presente pesquisa, objetivou-se centrar os

esforços na identificação de como se estabelecem as relações sociais dos empresários com seu
,

sindicato patronal, no caso o SICOMERCIO de Barra do Piraí, além de buscar compreender

quais as principais necessidades que cercam a vida do empresariado comercial.

3 Em Barra do Piraí, o setor de comércio e serviços responde por aproximadamente 71% do PIB, destacando-se
uma média para o setor, acima da nacional, segundo pesquisa do IBGE 2011.
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2. Referencial Teórico

2.1 Empresariado e Ação Coletiva

Os estudos empíricos, realizados a respeito do empresariado, oferecem diferentes

pontos de vista sobre uma possível passividade empresarial diante dos interesses da classe,

seja em relação à política ou até mesmo diante das entidades empresariais que os representam.

Porém, não são todos os estudiosos que enxergam o empresariado dessa maneira. Para

Bianchi (2004) os mitos a respeito da passividade, do desinteresse pela política, ou da

subalternidade do empresariado brasileiro têm dado lugar a visões mais complexas e

matizadas, que enfatizam sua heterogeneidade social e o caráter contraditório de sua ação.

Mancuso (2007) argumenta que, fazendo um balanço da literatura sobre o tema no

Brasil, chega-se ao seguinte impasse: O empresariado brasileiro é um ator político "forte,,4 ou

"fraco"? Em seu trabalho, o autor define cinco ondas marcantes na história do país e

demonstram quais eram as visões predominantes entre os analistas e pesquisadores a respeito

da postura do empresariado diante das transformações sociais e econômicas enfrentadas em

cada uma das cinco ondas. Na primeira onda, por volta da década de 50 e primeira metade de

60, o autor explica que a literatura defendia que uma parcela nacionalista do empresariado

industrial brasileiro de grande porte deveria ser capaz de liderar, com os trabalhadores, uma

aliança pela revolução nacional e democrática, contra os interesses arcaicos do latifúndio e do

imperialismo.

A segunda onda, final da década de 60 e década de 70, é marcada pela ênfase na

incapacidade de liderança por parte do empresariado industrial brasileiro, pois, para os autores

do período, o empresariado era fraco, não via os trabalhadores como parceiros, não era

nacionalista, não era anti-imperialista e principalmente porque contentava-se em ser sócio

menor da aliança tríplice, que, além deste, também envolvia o Estado e o capital

internacional. A terceira onda contou com o empresariado industrial, exercendo um papel de

ator político forte, com uma atuação política muitas vezes intensa e bem sucedida. Além de

vigorosa, a atuação política foi bastante flexível, pois o setor soube utilizar-se

simultaneamente dos diferentes canais disponíveis como os órgãos da classe (ou seja, as

4 Para Mancuso (2007), ator político forte é aquele cujos interesses coletivos são refletidos sistematicamente
pelas decisões não ilegais do poder público.



14

entidades do sistema corporativo e extra-corporativo), os anéis burocráticos5 e o contato direto

com os tomadores de decisão ..

Após a terceira onda que se perpetuou até o início da década de 90, veio uma nova,

com traços bem distintos da anterior. Nessa nova onda, a quarta, o autor considera que o

empresariado foi visto como sendo incapaz de ação coletiva tanto no âmbito intrassetorial

quanto entre os setores. Essa incapacidade era compreendida como a razão de sua fraqueza

política ..A causa principal da incapacidade da ação política e, por conseguinte, da fraqueza

política, era o sistema corporativista de representação de interesses.

A quinta onda de Mancuso (2007) vai da primeira metade da década de 2000 até os

dias de hoje e novamente contrasta com a onda diretamente anterior. Definitivamente, é a

onda de maior relevância para essa pesquisa, por tratar-se de um momento mais recente.

Analisando a quinta onda, nota-se um empresariado nacional empenhado em se organizar e

atuar com maior firmeza, tendo como motivações para tal ação coletiva fatores de natureza

econômica e política. Do ponto de vista econômico, os autores atribuem essa modificação na

postura empresarial à inflexão liberal na política de estabilização econômica do país no

período do governo Collor (1990-1992). A inflação descontrolada, aliada a uma abertura

comercial realizada posteriormente, foram fatores impulsionadores para o despertar de um

empresariado questionador e atento às necessidades que figuravam no cenário econômico

(MANCUSO, 2007).

No contexto político, por sua vez, a Confederação Nacional da Indústria foi peça

fundamental para a liderança política na organização e mobilização do empresariado. O

corporativismo, que segundo os autores foi o responsável pelo grande sucesso político para os

empresários, na quarta onda havia aparecido como uma das causas do fracasso da ação

coletiva. Não houve mudança significativa no modelo de funcionamento do sistema

corporativista que justifique essa alteração de cenário. ° que aconteceu, de fato, foi uma

mudança de contexto. ° ambiente empresarial mais competitivo, resultante da abertura

comercial citada anteriormente, serviu como combustível para a maior mobilização política e

para o crescimento do corporativismo ..

Destacam-se as ações empresariais e seus desdobramentos no plano doméstico - por

exemplo, a campanha pela redução do custo Brasil; e no plano internacional - com a criação

da Coalizão Empresarial Brasileira. Segundo o autor, as ações tiveram como ponto de partida,

aCNI.

5 "Anel Burocrático" foi um conceito criado por Cardoso (1975) para designar uma forma de interação do setor
público com o setor privado nos governos militares.



15

o quadro abaixo sintetiza os momentos descritos por Mancuso, classificando o

empresariado brasileiro como ator político ao longo das décadas descritas:

Quadro 1: Empresariado como ator político

la Onda- 2a Onda- 3a Onda- 4a Onda- 5a Onda-
1950 até 1960 até 1970 até 1990 até 2000 até
1960 1970 1990 2000 hoje

Empresariado
como ator Forte Fraco Forte Fraco Forte
político

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em Mancuso (2007).

Após a análise das cinco ondas propostas por Mancuso (2007), veremos o que outros

autores têm a dizer a respeito do empresariado e da ação coletiva. Na revisão da literatura

feita por Bianchi (2006), por sua vez, sobre a lógica da ação coletiva do empresariado, é

possível notar que o autor ressalta que a Sociologia Política aponta duas vertentes que

ultimamente têm servido de base para as reflexões a respeito das ações coletivas do

empresariado. Tanto as teorias do individualismo metodológico, quanto a teoria da análise

sociológica das classes sociais convergem no seguinte ponto: para ambas, os empresários

possuem grande capacidade de organização dos seus interesses e de influenciar o governo.

Porém, Olson (1999), responsável pela . .prImeIra vertente, apresenta sua

fundamentação levando em consideração um elevado grau de heterogeneidade de interesses,

que produziria um grande número de associações, representando um amplo espectro de

"indústrias" (setores), de tal maneira que não haveria, praticamente, interesses empresariais

sem representação.

Bianchi lembra que autores como Offe e Wiesenthal6, por sua vez, argumentam que

ela é o produto de uma elevada homogeneidade e da facilidade dela decorrente para criar

identidades e organizar o capital (BIANCHI, 2006, p. 121). Para facilitar o entendimento das

principais divergências entre as duas vertentes a respeito da ação coletivas aqui apresentadas,

segue o quadro abaixo:

6 Em seu trabalho, Bianchi traça a todo o momento um paralelo entre o estudo de Olson (1999) e de Clauss
Offe & Wiesenthal (1984).
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Quadro 2: Diferenças entre as duas vertentes da Sociologia Política

Autor Ação Coletiva

Impulsionada por interesses comuns,
Individualismo Mancur Olson mas com motivações individuais
metodológico (1971 ) diferentes. Identifica um elevado grau

de heterogeneidade de interesses.

Análise Lógicas motivadas pela ação coletiva
Claus Offe & do capital e do trabalho. Rejeitam asociológica Helmut Wiesenthal ideia de uma "teoria geral da açãodas classes (1984) coletiva". Identificam um elevado. .SOCIaIS grau de homogeneidade de interesses.

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Bianchi (2006, p. 143).

Analisando os pontos apresentados pelos autores tanto no que se refere à participação

política, quanto às motivações que influenciam nas ações coletivas, fica evidente a ausência

de um consenso na literatura a respeito do comportamento do empresariado.

A teoria da ação coletiva leva em consideração a análise das condições nas quais os

interesses particulares dos empresários podem estimular a emergência de uma ação e de uma

organização coletiva (BIANCHI, 2006, p. 125). Porém, o grande número de empresas

diferentes, possuindo interesses particulares distintos, comprova a existência de uma

heterogeneidade empresarial. As firmas diferem nos produtos, no modo de produzi-los, na sua

localização, no seu tamanho, nas relações que mantém com os fornecedores, no tipo e na

intensidade da força de trabalho utilizada. A semelhança dessas variáveis não as toma iguais.

Ainda sim, permanecem firmas concorrentes. A concorrência é o fosso aparentemente

intransponível que separa duas empresas. Ela não só produz as diferenças como as justifica

(idem).

Neste sentido, Olson (1999) afirma que grupos de indivíduos com interesses comuns

tendem, usualmente, a promover tais interesses, principalmente se de cunho econômico. Esta

ideia está baseada na premissa de que os membros dos grupos agiriam por interesses

individuais racionalmente definidos. Porém não são apenas os interesses comuns que fazem

como que essa premissa seja totalmente verdadeira. Outro fator que merece uma análise

minuciosa são as motivações individuais diferentes dos interesses dos demais indivíduos do

grupo. Na medida em que, um benefício coletivo atinge a todos, pode ser racional para um
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individuo não contribuir para sua obtenção. Portanto, quando o grupo for tão grande que a

ausência de qualquer contribuição individual não faça nenhuma diferença, o benefício

coletivo simplesmente "não será promovido a menos que se haja coerção ou alguma indução

externa que faça os membros do grande grupo agir de acordo com seus interesses comuns"

(BIANCHI, 2006, p. 118). Nesse caso, ficaria nítido o oposto, ou seja, quando um grupo for

tão pequeno que a ausência de uma contribuição individual impacte significativamente na

conquista dos objetivos comuns, a realidade será oposta. Provavelmente o benefício coletivo

seria provido no caso de um pequeno grupo em que um membro ficasse com uma fração tão

grande do ganho total que sua situação, se comparada à de ficar sem o benefício coletivo,

melhoraria mesmo que ele tivesse de pagar sozinho todo o custo.

No entanto, o resultado seria incerto no caso de um grupo em que nenhum membro

ficasse com uma parte do ganho trazido pelo benefício coletivo grande o bastante para que

tivesse interesse em prover o benefício se precisasse arcar com todo o custo sozinho, mas que,

ainda sim, fosse um grupo no qual o indivíduo tivesse suficiente importância para que sua

contribuição, ou falta de contribuição, para a consecução do objetivo grupal surtisse um efeito

perceptível sobre os custos e ganhos de outros membros do grupo (OLSON, 1999).

Esse argumento facilita o entendimento das razões que respondem o seguinte

questionamento: Por que as indústrias exercem nas regiões um papel de ator político forte e

são mais atuantes ao passo que os empresários comerciais nem sempre conseguem obter o

mesmo destaque? A quantidade de indústrias numa região é relativamente pequena se

comparada à quantidade de estabelecimentos comerciais. Isso faz com que os industriais se

unam para poderem defender seus objetivos com maior firmeza. Já os donos dos

estabelecimentos comerciais não se engajam muito, porque julgam que sua contribuição

individual não é significativa.

Voltando para a distinção entre grupos grandes e pequenos que Olson (1971) afirma a

existência de um alto grau de organização dos interesses empresariais. Fragmentada em uma

série de setores, a comunidade empresarial estaria dividida em frações relativamente

pequenas, mas capazes de organizarem-se voluntariamente, a fim de terem seu próprio lobby,

influenciando fortemente os governos. Na medida em que formam grupos pequenos,

constituídos por grandes unidades (empresas), facilmente se associariam de maneira

voluntária e fariam fluir natural e necessariamente o poder político para as mãos daqueles que

controlam os negócios e as propriedades (BIANCHI, 2006, p.123).

Após esse balanço sobre a lógica da ação coletiva e suas motivações, é possível

compreender que a eficiência da mesma deve ser relativizada. Em alguns casos, pode-se ter
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alguma expectativa de que o benefício coletivo ou público será provido. Em outros, pode-se

ter certeza de que (a menos que haja incentivos seletivos) ele não será provido. E há ainda

casos, em que ele poderia tanto ser quanto não ser provido. De qualquer forma, o tamanho do

grupo é fator determinante para definir se é ou não possível que a busca racional e voluntária

de um interesse individual gere comportamento grupal. Os grupos pequenos irão promover

seus interesses comuns de um modo mais eficiente que os grandes.

2.2 Associações de Classe

Essa seção responde por uma reflexão sobre os estudos referentes a associações de

classes, existentes na literatura. Para darmos início a essa reflexão, primeiro é necessário

definir o conceito de associação de classe. Olson (1999) afirma que as associações de classe,

assim como as organizações de maneira geral, existem para defender os interesses de seus

membros. Esse argumento é estruturado sobre a premissa de que os sindicatos surgiram para

lutar por salários mais altos e melhores condições de trabalho para seus afiliados, assim corno

as associações rurais para lutar por urna legislação favorável a seus membros e os cartéis para

lutarem por preços mais altos.

As associações de classe devem promover interesses comuns a um grupo de

indivíduos visto que interesses puramente pessoais ou individuais podem ser defendidos por

ações individuais independentes. Ou seja, a principal motivação na formação de uma

associação de classe surge mediante os interesses comuns entre uma determinada classe, que

não podem ou se apresentam difíceis de resolver por uma ação individual simples.

Porém, assim como se pode supor que os indivíduos que pertencem a uma organização

ou grupo têm um interesse em comum, ele também tem interesses individuais, diferentes dos

interesses dos demais membros da mesma associação de classe (OLSON 1999).

Tal como o Estado, antes de qualquer coisa, uma organização que provê benefícios

públicos para seus membros e cobra impostos compulsórios da população para seu sustento,

não conseguiria sobreviver apenas com contribuições voluntárias, ou vendendo seus serviços

básicos no mercado, as associações de classe também não poderiam se sustentar sem oferecer

algum tipo de apoio ou atrativo distinto do benefício público em si, que incentive os

indivíduos a ajudarem a arcar com o ônus de manter a organização. Dessa premissa, é

possível compreender, por exemplo, as contribuições sindicais compulsórias das empresas
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pertencentes à base territorial de um sindicato patronal. Dificilmente um sindicato conseguiria

sobreviver e custear as suas despesas somente como o valor arrecado com as contribuições

associativas (voluntárias).

Após uma introdução sobre o conceito e o mecanismo de vida das associações de

classe, veremos como se deu a formação das mesmas no Brasil, mais especificamente através

de um estudo sobre as associações de classe de São Paulo. Em seu estudo sobre o tema, Hugo

Loss (2010) afirma que existem duas maneiras de se estudar as associações de classe: a

primeira tem por objetivo esclarecer como se formaria a institucionalização das associações

de classe, formando o sistema corporativo brasileiro. Nessa questão ganha relevo a pergunta

de que como estaria inscrita, nas associações, as relações entre o Estado e sistema econômico,

pois o processo de institucionalização passa pela sanção do Estado e Esse tipo de estudo

caminha no sentido de explicar se o processo jurídico de regulamentação das associações foi

determinado por interesses estatais ou por interesses oriundos da estrutura econômica. Já a

segunda forma implica na verificação da representação de interesses por meio das associações

de classe.

Segundo Loss (2010) antes mesmo da década de 1930 que se formaram as primeiras

associações de São Paulo de maneira independente do poder estatal. Entretanto, a

regulamentação da atividade corporativa no Brasil foi estabelecida com o Decreto n. 19 770

de Março de 1931o Segundo esse decreto, as associações de classe denominadas sindicatos

(âmbito local), federações (âmbito estadual) e confederações (âmbito nacional) deveriam ter a

aprovação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio para se instalarem e deveriam

submeter-se ao seu controle. Por outro lado, a entidade "oficial" de classe ganhava um lugar

no interior do Estado, como órgão consultivo e técnico, em questões que dissessem respeito

aos interesses da classe. Essa situação evidencia uma diferença temporal entre o nascimento

das associações e a aproximação das mesmas com o aparelho estataL

Nas pesquisas encontradas a respeito da institucionalização das associações, Loss

aponta que os decretos n° 19 770 e nO26 692 são os principais momentos estratégicos

explorados pelos pesquisadores. O primeiro decreto citado, como já falado anteriormente, foi

o início da regulamentação do corporativismo no sentido de legitimá-lo juridicamente. Já o

segundo decreto, permitiu a pluralidade sindical, possibilitando a coexistência de associações

civis e estatais, instaurando o que é chamado de sistema corporativo bipartite.

Na opinião de Loss (2010), as elites econômicas conseguiram ingressar no aparelho

estatal através das associações e mais precisamente com o surgimento dos decretos

mencionados. As elites econômicas, antes detentoras apenas do capital proveniente do cultivo
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de café, passaram a possuir uma força política maior em suas mãos. Possuía relação

aproximada com o aparelho estatal, situação essa que permitia que suas reivindicações

chegassem à mão dos líderes de governo. Para o autor, existem duas formas de entender as

associações à luz da sua nacionalização: a primeira entende as associações como um

mecanismo criado pelos grupos das elites econômicas e inserido por elas no aparelho estatal;

esse mecanismo permitiria a sociedade civil ingressar seus interesses na estrutura estatal e,

dessa forma, permitiria que elas modificassem a estrutura do Estado enquanto tinham seus

interesses atendidos. A segunda maneira segue uma lógica totalmente distinta da primeira,

pois interpreta as associações de classe como instrumentos manipulados pelo Estado no

sentido de ampliar a centralização administrativa enquanto cooptaria as lideranças locais.

Embora na literatura exista um consenso sobre o caráter híbrido das associações, ou

seja, são vistas como meio termo entre sociedade e Estado, existem divergências quanto a sua

hibridez (LOSS 2010, po229). No trabalho de Loss é feita uma referência a Leopoldi (2000),

que defende que a relação entre as elites econômicas e o Estado se deu de maneira tensa, com

mediação de forças e não simplesmente como um processo de submissão. Um argumento um

pouco diferente do de Leopoldi é da autora Eli Diniz. Na visão de Loss, essa autora explicou

em sua pesquisa a relação entre Estado e sociedade sem tender para um ou outro lado de

dicotomiae Diniz (1978 apud LOSS, 2010) defende que na medida em que o Estado abriu

espaço para as elites econômicas, este acabou por sofrer modificações em sua estrutura.

Para Diniz a autora, o Estado foi motivado a nacionalizar as associações de classe para

atender a suas necessidades de dominação. Ao permitirem o ingresso das associações em sua

burocracia, os grupos estatais podiam controlar o sistema de representação de interesses. Isto

porque o estilo corporativo favorece a despolitização do processo de formulação e negociação

de alternativas, na medida em que valoriza a representação direta dos interesses em

detrimento de mediação política, ao mesmo tempo em que só legitima entre os grupos

diretamente interessados numa dada medida (LOSS, 2010, p. 236)e

Afastando-se um pouco das motivações a respeito do surgimento das associações de

classe, Monteiro (2010) em seu estudo a respeito da aviação regional7, destaca o importante

papel da Associação Brasileira de Empresas de Transporte Aéreo Regional (ABETAR) no

esforço para a construção de estratégias de desenvolvimento para o segmento de mercado por

ela representado. Essa entidade mereceu destaque pela articulação junto ao Ministério do

7 Em seu trabalho apresentado no Workshop Empresa, Empresários e Sociedade, Florianópolis, C. Monteiro
(2010) apresentou resultados parciais de uma pesquisa sobre os mecanismos de coordenação econômica
presentes no setor de transporte aéreo regional brasileiro.
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Turismo, elaborando uma parceria em prol da garantia de acesso aéreo para localidades com

potencial turístico, mas fora do eixo privilegiado pelas grandes empresas, num esforço que se

direcionou também para os governos regionais.

A ABET AR também se esforçou para construir por iniciativa próprias os espaços de

interlocução entre empresas, autoridades governamentais, especialistas e outros atores os

ligados à atividade, com destaque para os seus encontros anuais, abertos ao público. °
encontro é organizado por meio de painéis com a participação de pesquisadores,

representantes de "empresas parceiras" da cadeira do setor, como a Embraer, além de

representantes do poder públicoc Este conjunto de iniciativas teve como resultado a

sensibilização das próprias autoridades aeronáuticas para os problemas levantados pela

ABET AR, ainda que estas resistam à identificação da "aviação regional" como um segmento

do mercado específico (MONTEIRO, 2010, p. 27).

Através desse exemplo e da discussão anterior a respeito do papel das entidades

empresariais, nota-se que é de grande importância para as empresas, que as respectivas

associações de classe atuem como mediadores junto ao poder estatal, levando os interesses

empresariais até as esferas mais elevadas do poder político.

Na sequência dessa reflexão, o enfoque passa a ser mais concentrado, voltando-se

apenas para os sindicatos. Para Olson (1999), os primeiros sindicatos eram organizações

pequenas e locais, e essa característica perdurou durante um bom tempo. Os sindicatos locais

surgiram em estabelecimentos menores, de maneira que os primeiros não eram nem de longe

tão grandes quanto alguns sindicatos locais modernos. Ao contrário do que se pensa, as

grandes siderúrgicas, a indústria automotiva e similares estão entre os últimos setores a se

organizarem sindicalmente. Essa afirmação de Olson faz-se valer do fato de que naturalmente

os trabalhadores mais especializados sejam mais propensos à organização, e eles eram talvez

mais comuns nas pequenas empresas do que nas grandes.

Os sindicatos pequenos possuíam uma vantagem adicional sobre os grandes pelo fato

de que podiam funcionar também como importantes unidades sociais e recreativas,

oferecendo assim, benfeitorias sociais não coletivas passíveis de atrair membros. Uma vez

que um sindicato local (pequeno) passava a existir, várias forças o levavam a organizar todo o

seu setor profissional ou industrial. No que diz respeito ao tamanho dos sindicatos, as

entidades patronais configuravam sindicatos com dimensões bem menores que as encontradas

no caso dos trabalhadores. Criou-se a necessidade de organização por parte dos detentores do

capital. Se a força de trabalho se organiza, o capital deveria buscar um meio de estabelecer

uma política de defesa às reivindicações da outra parte.
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A disputa traçada entre capital e força de trabalho foi objeto de pesquisa de diversos

estudos a respeito das associações de classe. Enquanto parte da literatura é focada numa

discussão abrangente a respeito das associações de classe em geral, existem pesquisas com o

foco direcionado para casos de entidades patronais específicas, como foi o caso de Monteiro

(2010) com a ABETAR e de Loss (2010) com as associações de classe de São Paulo. A

presente pesquisa se aproxima mais da proposta de Loss e Monteiro, pois o enfoque é uma
,

entidade específica: o SICOMERCIO.
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3. Procedimentos Metodológicos

Trata-se de uma pesquisa aplicada que, conforme Silva & Menezes (2001), tem como

objetivo produzir conhecimentos para sua aplicação prática direcionada a problemas
,

específicos, envolvendo verdades e interesses locais. E uma pesquisa descritiva, envolvendo o

empresariado comercial de Barra do PiraL A pesquisa descritiva tem, segundo Gil (1999), a

função de descrever as características de uma população ou fenômeno e estabelecer relações

entre variáveis ..

Além disso, é caracterizada por um viés exploratório, pois visa proporcionar maior

familiaridade com um determinado problema com vistas a tomá-lo explícito ou a construir

hipóteses, envolvendo entrevistas com pessoas que vivenciam a situação aqui estudada

(idem). Procura-se então, entender como os empresários comerciais se posicionam no que diz

respeito a ação coletiva. Os dados foram tratados de forma qualitativa, a partir da análise das

entrevistas com o empresariado comercial (pequenas e médias empresas) do município de

Barra do Piraí8.

As amostras foram selecionadas através de um critério que englobou empresas de

maior porte, de menor porte, associadas e não associadas a entidade empresarial, pois o

objetivo era conseguir uma maior variedade de opiniões para que fosse possível uma visão

mais ampla das interações entre empresa e sindicato.

3.1 Caracterização do objeto

3.1.1 Barra do Piraí9

A cidade de Barra do Piraí se encontra na região do Vale do Paraíba, que por sua vez

foi marcada pela produção de café proveniente das grandes fazendas existentes na região. No

segundo período regencial, o café já proporciona grandes lucros para a economia brasileira,

mas foi num período posterior, no segundo reinado, que a produção cafeeira atingiu seu

8 Vale ressaltar que, mesmo sendo o caso específico da cidade de Barra do Piraí, a posição do empresariado
comercial da região Sul Fluminense é muito próximo da realidade do município. Essa constatação vem nos,
discursos dos Presidentes dos SICOMERCIOS e de um trabalho realizado pelo IPOT em 2009 na cidade de
Barra Mansa.

9 Essa seção foi retirada de Muniz; Rothe (1997).
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apogeu. As fazendas produtoras de café fizeram uso das terras abundantes e de clima

favorável para a implantação da monocultura através do sistema de plantation 10.

Para começar a produção do café era necessária uma grande quantidade de recursos,

pois se tinha de comprar escravos, derrubar a mata e preparar a terra~ O cafeicultor não teria

um lucro imediato com a plantação, já que os cafezais só produzem depois de quatro anos.

Por isso, acredita-se que os primeiros cafeicultores já possuíam um capital provavelmente

oriundo do comércio que houve após a vinda de Dom João VI, em 1808.

A produção era feita através do uso extensivo do solo, ou seja, somente quando a terra

não tinha mais nutriente é que se trocava de região, deixando a antiga abandonada ou para

pequenas plantações. Os instrumentos de trabalho eram apenas enxada e a foice. Quando a

planta começava a produzir, os escravos colhiam o café manualmente. O transporte nessa

primeira fase produtiva era, também, bastante precário, sendo realizado até em tropas de

burros. Somente com o tempo o governo investiu na construção de ferrovias.

A exportação do café era realizada por grandes corporações norte-americanas e

inglesas. Com o tempo, os Estados Unidos tomaram-se os maiores consumidores, mas

também era importante a venda que se fazia para os Países Baixos, Alemanha e Escandinávia.

A Inglaterra era a principal credora da cafeicultura brasileira, aumentando enormemente a

dívida externa. Aos poucos, a riqueza vinda do café foi realizando uma grande transformação

na estrutura da região Centro-Sul. Foram criados empregos, melhorou-se a condição dos

portos e instalaram-se novas formas de transporte. Os grandes fazendeiros do Vale receberam

títulos de nobreza e passaram a ser a principal base de apoio para o Imperador. Eram os

Barões do Café.

Com o declínio do café, o Vale do Paraíba aproveitou o capital dele resultante para

investir no processo de industrialização, que se abria como uma opção para o emprego dos

capitais que se desvinculavam da exploração da terra após a crise da cafeicultura na região.

Este se desenvolveu em fases distintas, sendo a primeira compreendida entre os anos de 1870

a 1914, nos quais predominavam as fábricas de produtos têxteis, alimentares e cerâmicas.

No período compreendido entre 1914 e 1943 a substituição dos produtos industriais

antes importados dos países em conflito com as grandes guerras mundiais alavancou a

industrialização do Vale, com o aparecimento de estabelecimentos de transformação de

minerais e de produtos agropecuários. Já no período sequente, entre 1943 e 1970 a

inauguração da Rodovia Presidente Dutra e da Usina Siderúrgica de Volta Redonda (CSN),

10 O sistema plantation consistia em grandes propriedades, com a produção voltada para a exportação, fazendo
uso da mão de obra escrava.
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acabou estimulando a implantação de grandes fábricas metalúrgicas e mecânicas, além de

proporcionar a modernização das indústrias de bens de consumo.

O período entre 1970 e 1996, por sua vez, é atípico, marcado pela aceleração brutal do

processo industrial, com a consolidação definitiva da face fabril do Vale e início de uma

profunda crise. O comércio se desenvolvia numa proporção bem inferior ao processo de

industrialização, mas mesmo com urna alavancagem tímida, contribuía com a situação

econômica da região. O problema foi que o crescimento, alicerçado com o capital externo e

investimentos estatais encontraram na crise do petróleo e ida ao FMI, exigência de corte dos

gastos públicos e fim das encomendas governamentais, fazendo com que o Vale entrasse em
•crIse.

As cidades que não contavam com um polo industrial muito extenso, são até hoje,

movimentadas pelos setores de comércio e serviços. O comércio, montado com o capital

proveniente do café, foi urna saída encontrada por alguns antigos cafeicultores que já não

podiam manter seus negócios girando exclusivamente em tomo da economia cafeeira.

Após um breve histórico sobre a região do Vale, é apresentada a história específica da

cidade de Barra do Piraí, que junto com Barra Mansa e Volta Redonda, são as cidades da

região que possuem o maior número de estabelecimentos comerciais (IBGE 2010). A primeira

notícia que se tem do município de Barra do Piraí é de 1843, com a compra de um sítio na foz

do rio Piraí, por Antônio Gonçalves de Moraes, também dono de outras diversas fazendas na

região. Em 1864, com a chegada da estrada de ferro D. Pedro 11, construída para levar a

produção cafeeira do Vale do Paraíba para o Rio de Janeiro, o povoado de São Benedito11

recebeu um grande incentivo para seu desenvolvimento. Assim, o povoado cresceu e tornou-

se o centro do comércio do café da região.

O café trouxe o desenvolvimento comercial para a região e, mais precisamente, para

Barra do Piraí. Estabelecimentos comerciais foram criados e armazéns de café recebiam o

produto de várias cidades que, daqui, enviavam para o Rio de Janeiro. Com a construção dos

ramais da estrada de ferro para São Paulo e Minas Gerais, diminui-se o movimento de

exportação do café. Porém, Barra do Piraí continuou sendo um grande entroncamento

ferroviário, onde os viajantes faziam baldeação12 e, muitas vezes, pernoitavam (MUNIZ &

ROTH 1997).

11Maneira como era conhecida a população da região que compreende Barra do Piraí e distritos.

12 O fluxo de pessoas e de capital movimentava a economia do município, fazendo com que o comércio fosse
uma ótima alternativa de ganhos financeiros. Este fator, foi o principal responsável por criar na cidade de Barra
do Piraí um sólido comércio, bem variado e servindo de referência para os municípios vizinhos até hoje.
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Em 1879, foi criada a estrada de ferro Piraiense, ligando o povoado de Barra do Piraí à

sede do município que na época, era Piraí. Com as estradas de ferro e o desenvolvimento do

comércio, a cidade passou a ser o centro econômico do Vale do Paraíbae Com a proclamação

da República e a mudança do poder político, Barra do Piraí foi elevada a município em 10 de

março de 1890, tendo suas terras desmembradas dos municípios vizinhos e Da cidade de

Valença, foi desmembrada a Vila de sant'ana, à margem esquerda do Paraíba. De Piraí, a

próspera freguesia de Barra do Piraí, situada à margem direita do Paraíba. E de Vassouras, a

Vila dos Mendes, que já possuía naquela época, uma fábrica de papel (CIPEC).

Em 1890, a cidade possuía quatro mil habitantes. Como município, Barra do Piraí

cresceu e tomou-se um centro comercial muito importante para a região. Muitos imigrantes

vindos da Europa e do Oriente Médio, fugindo das guerras e procurando melhores condições

de vida, se estabeleceram no município e continuam até os dias de hoje, compondo uma boa

parcela do comércio local, tais como portugueses, libaneses, italianos, suíços e alemães,

criando lojas e pequenas indústriase

Contudo, vários fatores abalaram a liderança de Barra do Piraí no Valee Foram eles: a

criação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e o crescimento da cidade de Volta

Redonda; a construção da rodovia Presidente Dutra, fazendo com que o transporte para o Vale

deixasse de ser apenas ferroviário; a extinção dos trens de passageiros feita pelo presidente

Jânio Quadros em 1961. Este foi um duro golpe para o município, que percebeu seu papel de

cidade mais importante da região para Volta Redonda. Ainda sim, o município continua

importante para a região, contando hoje com uma população que, segundo o IBGE (2010),

compreende 94,5 mil habitantes. A cidade de Barra do Piraí se encontra na região Sul

Fluminense, pertencente ao Estado do Rio de Janeiro. Sua proximidade com as outras cidades

vizinhas, faz com que Barra do Piraí seja uma espécie de Polo Comercial13 da região, atraindo

consumidores de várias cidades vizinhas.

A tabela 1 traz as distâncias dos municípios vizinhos até a cidade, ilustrando o que

acaba de ser dito. A cidade mais distante é Itatiaia com apenas 76km de distância. A cidade de

Volta Redonda fica bem próxima do município. Estudantes e trabalhadores diariamente fazem

um percurso de uma cidade a outra. Atualmente, muitos moradores de Barra do Piraí estudam

na Universidade Federal Fluminense de Volta Redonda ou trabalham na CSN. Segue a tabela

1 com as informações:

13 Em conversa com o prefeito do município, o SICOMÉRCIO desenvolve atualmente um projeto para
transformar o centro da cidade, principal localização do comércio, em um Pólo Comercial. A iniciativa agradou a
prefeitura e o projeto está prestes a entrar em vigor.



Tabela 1: Distância do Município de Barra do Piraí aos demais municípios do Médio Paraíba14

76
1
19

Fonte: IPC TARGET (2011, p. 13).
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Em relação a economia do município perante a região, Barra do Piraí ocupa a quinta

colocação no que se refere ao PIB. Fica atrás somente de Volta Redonda, Porto Real, Resende

e Barra Mansa, cidades estas que possuem um setor industrial muito fortalecido comparado ao

do município. O gráfico 1 demonstra o PIB dos municípios da região organizados de maneira

decrescente:

Gráfico 1: PIB em valores correntes - Região Médio Paraíba - 2008 (R$ mil)
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Fonte: Adaptado IBGE (2008, p. 19).

14Os dados da tabela referem-se à distância do município em relação à Capital da UF, calculada em linha reta, da
sede do município em referência até a sede da Capital da UF. A chamada região do Médio Paraíba corresponde a
região Sul Fluminense.
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3.1.2 Estrutura Sindical do Comércio

Nesta seção apresentaremos a origem dos sindicatos patronais bem como,
,

especificamente a origem do SICOMERCIO de Barra do Piraí. Os sindicatos nasceram dos

esforços da classe operária na sua luta contra o despotismo e a dominação do capital. A

função inicial dos sindicatos, que teve início com os trabalhadores era impedir que o operário

fosse obrigado a aceitar um salário inferior ao mínimo indispensável para o seu sustento e o

da sua família. Essa luta econômica foi o ponto de partida para despertar no operariado, uma

consciência da classe e a necessidade de uma luta política, onde além de se reivindicar

maiores vantagens no terreno econômico, pretendia-se a conquista do poder político e o fim

do sistema capitalista de produção.

A origem da classe operária brasileira remonta aos últimos anos do século XIX e está

vinculada ao processo de transformação da nossa economia, cujo centro agrário-exportador

cafeeiro era ainda predominante. As primeiras formas de organização dos operários

brasileiros foram as Sociedades de Socorro e Auxílio Mútuo, que visavam auxiliar

materialmente os operários nos momentos mais difíceis. Sucederam-nas as Uniões Operárias

que, com o advento da indústria, passaram a se organizar por ramos de atividades, dando

origem aos sindicatos.

A revolução de 1930 marcou um momento importante na transição de uma economia

agrário-exportadora para uma economia industrializante. O Estado Varguista procurou

controlar o movimento sindical e operário, levando-o para dentro do aparelho de Estado. Com

isso, a regulamentação da atividade corporativa no Brasil foi estabelecida com o Decreto n. 19

770 de 19 de março de 1931; "segundo esse decreto, as associações de classe denominadas

sindicatos (âmbito local), federações (âmbito estadual) e confederações (âmbito nacional)

deveriam ter a aprovação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio para se instalarem

e deveriam submeter-se ao seu controle. A "entidade oficial da classe" ganhava um lugar no

interior do Estado, como um órgão consultivo e técnico do Estado, em questões que dissessem

respeito aos seus interesses da classe" (LEOPOLDI, 200, p. 76).

Com a criação do Ministério do Trabalho, Vargas tinha o nítido objetivo de elaborar

uma política sindical visando conter a classe operária nos limites do Estado e formular uma

política de conciliação entre o capital e o trabalho. Lindolfo Collor foi o primeiro Ministro do
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Trabalho e, no lançamento da Lei de Sindicalização em 193115, que criava os pilares do

sindicalismo no Brasil, afirmou: "Os sindicatos ou associações de classe serão os pára-

choques destas tendências antagônicas. Os salários mínimos, os regimes e as horas de trabalho

serão assuntos de sua prerrogativa imediata, sob as vistas cautelosas do Estado."

Assim como foi com as classes operárias da indústria, os trabalhadores de outros

segmentos também se organizaram através de sindicatos, para negociar suas condições de

trabalho. O comércio, atividade intensa e muito desenvolvida na região Sul Fluminense após

o ciclo do café, também possuía uma representação laboral. Posteriormente, viu-se a

necessidade de uma representação sindical por parte dos detentores do capital (empresários)

como uma espécie de contra ponto aos interesses das classes operárias. Como o operariado se

reuniu para fazer suas reivindicações de forma coletiva, o capital se viu na obrigação de agir

também, de maneira coletiva. Esse fator é a principal justificativa para o surgimento das

entidades empresariais patronais.

Em 1945, o término da Segunda Guerra Mundial e o fim do Estado Novo alteraram o

foco da política social e econômica do Brasil, fazendo com que o País se voltasse para a

concepção de mecanismos que, se por um lado garantiriam uma sociedade democrática, por

outro legitimariam a representatividade das classes trabalhadoras e empresariais. Somente o

pacto entre empregadores e empregados poderia gerar um ambiente de paz social, resultado

do encontro das duas forças produtivas.

Nesse contexto, acelerou-se a criação da Confederação Nacional do Comércio de

Bens, Serviços e Turismo (CNC), reconhecida em 30 de novembro de 1945 como a entidade

máxima do empresariado comercial brasileiro. Em 1946, a CNC criou seu próprio sistema de

desenvolvimento social, montando o SENAC16 e, logo depois, o SESCI7
. Essas entidades

formam, hoje, um dos maiores sistemas de desenvolvimento social de todo o mundo.

Com a criação dos Sindicatos Patronais, objetivou-se, como já foi mencionado

anteriormente, uma forma de representação das classes empregadoras. Passou a existir um

mecanismo de negociação coeso, em que de fato um "cabo de guerra" era traçado, com

interesses distintos em suas extremidades. Com o aval de Getúlio Vargas, os sindicatos

patronais passaram a ser o braço jurídico das classes empresariais. Os sindicatos contavam

15 Em março de 193 I, a Lei de Sindicalização regulamentou a vida dos sindicatos patronais e operários. A
sindicalização era facultativa e as funções dos sindicatos resumiam-se à elaboração de contrato de trabalho, à
manutenção de cooperativa para auxílio dos associados e a outros serviços assistenciais.

16 Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC)

17 Serviço Social do Comércio (SESC)



30

com o empresariado comercial, que através de assembleias e reuniões definiam os objetivos

que a classe possuía e até quanto estariam dispostos a ceder nas negociações com os

sindicatos laboraise

Como o foco do trabalho está na estrutura sindical patronal, apresentaremos a

composição da mesma com os objetivos e as informações referentes a cada pilar dessa

estrutura: (i) CNC - A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é a

entidade sindical de um dos principais setores da economia do Paíse Essas categorias

respondem por cerca de 67,01% do PIB brasileiro e geram aproximadamente 25 milhões de

empregos diretos e formais. Representante máxima dos cerca de 4,5 milhões de

empreendedores do comércio, foi fundada em 4 de Setembro de 1945. Desde então, assegura

os interesses e avanços do setor, junto a órgãos de jurisdição e consultivos, no Brasil e no

mundo. Nesses organismos, a CNC contribui nas decisões e na formulação das diretrizes de

políticas econômicas, administrativas, sociais e ambientais. Como parte do seu compromisso

com o fortalecimento do setor, a entidade também coordena o Sistema Confederativo da

Representação Sindical do Comércio, que reúne federações e sindicatos das categorias

econômicas do comércio no Brasil.
, ,

(ii) FECOMERCIO - E a federação do Comércio. Composta por sindicatos

patronais, representa os interesses de todo o comércio de bens, serviços e turismo do estado.

O setor reúne mais de 460 mil empresas18, que respondem por cerca de 60% do PIB e quase

90% dos estabelecimentos do estado, gerando acima de 3,3 milhões de empregos formais, o

que equivale a 81% dos postos de trabalho no estado do Rio de Janeiro. Para atender aos
,

anseios e necessidades do segmento que representa, a FECOMERCIO implementa ações em

diferentes frentes, como, por exemplo, na parlamentar, na governamental e no trabalho de

pesquisa e mapeamento do comércio. Visando fortalecer as micro e pequenas empresas, quase

a totalidade do setor, incentiva a existência de redes colaborativas e programas de

empreendedorismo. Também trabalha em prol da qualificação do empresariado, por meio da

difusão de valores de cidadania corporativa, pesquisas, estudos, além do acesso e capacitação

a novas técnicas de gestão e tecnologia da informação.
,

(iii) SICOMERCIO - O sindicato tem como principal propósito, legalmente

estabelecido, defender interesses nas diferentes instâncias e poderes, de modo a contribuir

para a proteção e a longevidade das empresas representadas, e como papel complementar

oferecer produtos e serviços que permitam melhorar sua sustentabilidade. Tem como missão e

18 As infonnações do parágrafo são referentes a FECOMÉRCIO do Estado do Rio de Janeiro.
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visão respectivamente, Assegurar as, empresas do setor varejista e prestação de serviços,

melhores condições para o seu desenvolvimento e liderar a comunidade empresarial na busca

de atividades voltadas para o setor comerciaL A liderança não se limita no dia a dia, é preciso

que essa representação seja forte para defender o interesse da categoria, com retomo a

sociedade civiL

Corno é possível enxergar através das definições anteriores, a esfera sindical do

comércio é composta por três níveis, que atuam de forma conjunta para a garantia dos direitos

e interesses do empresarial comerciaL A figura abaixo ilustra em forma de pirâmide a

estrutura sindical acima descrita:

Figura 1: Estrutura Sindical do Comércio

c

Fonte: Elaborado pelo autor.

,
Agora, veremos a origem do SICOMERCIO de Barra do Piraí, objeto do presente

estudo. No dia 27 de Março de 1938 teve início a primeira Assembleia Geral da então

Associação Comercial e Industrial de Barra do Piraí. Nas atas que contém os assuntos

pautados, encontra-se a discussão a respeito dos preços de diversos itens de mercearia, corno

leite, cerveja e soda, todos contabilizados ainda em réis. Os impostos também foram

discutidos e até as obras para desenvolvimento da cidade faziam parte das pautas do

empresariado" Esse fator demonstra um empresariado preocupado e ativo junto aos atores

políticos" A maioria dos comerciantes era de famílias tradicionais da cidade e detinham

notoriedade e poder político.
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A Associação Comercial de Niterói possuía uma forte relação com a do município de

Barra do Piraí e era responsável por reforçar os pedidos da região para a administração

pública do Estado. Existiam então, formas de parcerias e ações em cooperação, mesmo com a

distância geográfica. Relatos apontam que o prefeito eleito naquela época, Manoel Raposo, se

reunia com os comerciantes e ouvia suas sugestões de melhoria e críticas.

Devido a força da economia cafeeira, o presidente da Associação Comercial e

Industrial de Barra do Piraí, Santo Zappa, tinha acesso direto ao presidente Getúlio Vargas.
,

Nas atas arquivadas no SICOMERCIO, aparecem diversos telegramas que foram enviados ao

Palácio do Catete com reivindicações, sugestões e saudações, respondidas pelo presidente da

República. Meses após a primeira assembleia, a associação barrense passou a responder pela

classe agrícola também, se tomando Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Barra do

Piraí.

Em janeiro de 1941 a diretoria da então Associação Comercial, em reunião realizada,

tendo em vista as dificuldades financeiras motivadas, principalmente pela abstenção do

comércio em cooperar com a entidade, o que impedia a organização de serviços definidos

pela sua finalidade, resolveu providenciar sua transformação em sindicato de classe, na forma
,

da legislação nacional. Surgiu então, o SICOMERCIO de Barra do Piraí.

3.2 Descrição da pesquisa

Foram realizadas oito entrevistas estruturadas com empresários cujas empresas atuam

no comércio da cidade de Barra do Piraí. Como critério de seleção, foram escolhidos
,

representantes de empresas associadas e não associadas do SICOMERCIO do município.

Nestas entrevistas buscou-se identificar informações relacionadas à caracterização

geral da empresa (porte, setor de atuação, principais clientes e fornecedores, história da

mesma, entre outras), a cooperação e parceria, à visão do empresariado sobre a atuação das

entidades empresariais e suas perspectivas para o desenvolvimento da região, entre outras.

Para facilitar a análise, as informações foram divididas em três grandes grupos: perfil

da mão de obra, interação com o mercado e entidades e desenvolvimento. O primeiro contém

informações sobre a mão de obra e a existência de incentivos à qualificação. O segundo reúne

dados sobre a visão que o empresariado tem sobre o mercado em que atua, terceirização e

concorrência, parceria e cooperação, relação com as empresas âncoras e perspectivas para o

desenvolvimento local. E o terceiro, por sua vez, registra o grau de conhecimento dos

empresários em relação às entidades empresariais e às ações que estas promovem, bem como
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a avaliação dos eventos organizados pelas mesmas e a visão do papel do poder público para o

desenvolvimento regional.

No apêndice 1, estão descritas as características de cada uma das empresas analisadas,

segundo estes critérios. As empresas pesquisadas atuam em diferentes segmentos do

comércio, sendo fornecedoras de produtos para clientes do município e de cidades vizinhas

que vêm até Barra do Piraí. Foram contemplados diversos segmentos distintos tais como

supermercados, lojas de vestuário, produtos eletrônicos, loja de artesanato, papelaria e até

mesmo uma farmácia que apesar de não estar caracterizada como comércio varejista
,

tradicional, possui laços importantes como o SICOMERCIO. Quanto ao perfil dos

entrevistados, 7 são homens e apenas 1 mulher. No que se diz respeito à idade, apenas 1 das

empresas é administrada por um homem com menos de 30 anos. No total, 6 dos 8

entrevistados possuem nível superior. Uma informação importante também é que apenas 2

dos entrevistados não foram responsáveis pela abertura da empresa, ou seja, herdaram o

negócio de membros da família.

Apenas três entrevistas foram gravadas ao passo que nas outras foram feitas anotações,

pois nem todos os empresários se sentiram à vontade para gravar ou simplesmente atenderam

ao pedido de entrevista em meio a outros compromissos e por isso interrompiam a entrevista

para atender a clientes que chegavam até a loja.
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4. Discussão dos Resultados: Análise das Entrevistas

Como descrito na seção anterior, as entrevistas englobaram três pontos, quais sejam:

perfil dos empregados, interação com o mercado e interação com o sindicato~ Veremos a

seguir, a discussão sobre os resultados obtidos através das entrevistas elaboradas o A análise

foi dividida em três tópicos: Mão de obra/qualificação; qualidade na gestão; visão sobre as

entidades~ Em cada tópico, é apresentada a visão dos empresários entrevistados e as ações que
,

o SICOMERCIO promove com intuito de atender a demanda de necessidades da classe~
,

Ao final das análises, será possível identificar se a atuação do SICOMERCIO condiz

com as necessidades dos empresários barrenses~ A visão do presidente da entidade, Orlando

Pimentel, também é demonstrada de forma a enriquecer o trabalho, fazendo um balanço dos

principais problemas relacionados à ação coletiva.

Como já era esperado, partindo do princípio que o comércio possui uma grande

variedade de segmentos e de porte de empresas, ao longo das análises foi possível notar

discursos divergentes sobre os pontos levantados nas entrevistas. Essa constatação reafirma a

existência de um empresariado comercial heterogêneo.

4. ão de obra/qualificação

No que diz respeito ao primeiro tópico, a análise está voltada para a escolaridade e

para os incentivos a qualificação oferecidos pelos empregadores para sua mão de obra0 O
,

SICOMERCIO oferece cursos de atualização para os empresários e empregados, disponibiliza

bolsas para cursos no SE AC e em outras instituições parceiras (até mesmo universidades

particulares), o que mostra uma preocupação com a qualificação dos trabalhadores do
. , .munlClplO.

Porém, alguns empresários quando indagados sobre a escolaridade de seus

funcionários, admitiram possuir apenas funcionários com no máximo nível médio, alegando

que quanto maior a escolaridade, maior é a probabilidade dos mesmos acabarem deixando a

empresa em busca de melhores oportunidades. Além disso, tendem a ser mais insatisfeitos e

culminam em grande rotatividade nas empresas, gerando custos com recisões e admissões.

Essa opinião é encontrada no seguinte discurso:

"Eu possuo mais ou menos 34 empregados. Praticamente todos
possuem apenas o nível médio. Já até tive uns quatro que cursaram
ou cursavam universidade. O problema deles é que acabam
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insatisfeitos com as funções que desempenham. Ninguém estuda pra
limpar balcão né?! Então eu nem gosto muito de contar com
vendedores que tenham outros planos. Não quero admitir hoje, pra
demitir amanhã. Comércio é venda, eu preciso de vendedores não de
engenheiros, advogados ou sei lá o que. Tem que saber vender, lidar
com o público, não precisa mais do que isso. Mas eu confesso que tá
muito dificil encontrar bons vendedores por aqui viu! O cara é
vendedor e tem preguiça de vender, nunca vi isso. Aqui na loja, todo,
mês tem mudança na equipe. E um entra e sai de funcionários, mas
fazer o que né?" (Empresário 8)

Contudo, não são todos os empresários que sustentam essa visão. Nos discursos de

ouros empresários entrevistados é possível perceber uma grande valorização da escolaridade

dos funcionários. Seguem exemplos:

"Ah, eu tenho todo tipo de funcionário, até porque nosso
supermercado precisa desde empacotadores até o pessoal da
administração. Mas eu realmente acredito que a escolaridade é um
ponto importante para uma empresa. Volta e meia alguém da
administração vem com uma ideia boa ou resolve algum problema
com rapidez. Pra mim, a qualificação é fundamental, só acrescenta
né? Mesmo as pessoas com funções mais simples quando mais
estudadas contribuem bem mais pro nosso trabalho. Eu costumo
valorizar quem corre atrás. Eu mesmo fiz duas faculdades, não tem
como ser contra o estudo né?!" (Empresário 4)

"Aqui na farmácia, nossa mão de obra é muito diversificada. Tem,
funcionário só com segundo grau, tem funcionário com faculdade. E
bem variado sabe. Mas pra falar a verdade, eu prefiro mesmo os mais
e tudados. Eles são mais ágeis, atendem melhor, vendem bem e
aprendem rápido. O estudo é importante para as pessoas. O nosso
maior vilão pra quem estuda é o horário, como é escala às vezes
atrapalha a galera que estuda. Mas infelizmente são negócios né, a
gente tenta dar uma colher de chá pra quem precisa, mas nem sempre
épo sível. " (Empresário 6)

Como já foi informado em outra seção, vale ressaltar que grande parte do

empresariado comercial é composta justamente por pessoas com até o nível médio. Essa

característica passa a ter um peso determinante no julgamento de alguns empresários a

respeito da escolaridade de seus funcionários. Quem cursou apenas o nível médio e hoje se

encontra numa posição de conforto, com sua loja apresentando bons resultados, tende a

valorizar o sucesso pela dedicação e pelo esforço, fazendo com que, em seus julgamentos, o

estudo não configure um fator determinante para o sucesso de seus negócios. Outra

informação importante a ser acrescentada a respeito desse tema, é que os empresários que
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valorizaram em seus discursos a importância da escolaridade, possuem empresas maiores que

as demais, ou seja, seus empreendimentos possuem mais funcionários, maior capital e volume

de transações.

O empresário 8, cujo discurso veio anteriormente, foi o único empresário que não

valorizou a escolaridade, que possuía um negócio com maior número de funcionários. No

geral, os entrevistados possuíam até no máximo cinco ou seis funcionários. Essa diferença de

características entre as visões dos empresários faz lembrar o discurso de Olson (1999) que

definia as organizações como diferentes entre si, apresentando diferenças em suas várias

configurações, formas, tipos e tamanhos. E de fato, se tratando de comércio, onde existem

vários segmentos distintos, e levando em consideração que a pesquisa engloba empresas dos

mais variados segmentos, era natural que os discursos apresentassem divergências.

O segundo ponto dessa seção, diz respeito aos incentivos à qualificação. Apesar da

maioria dos entrevistados ter apresentado sua preferência por mão de obra com até o nível

médio, neste outro ponto, os empresários adotam um discurso favorável ao treinamento e à

qualificação. Apenas os empresários 2 e 5 declararam não praticar incentivos nem

treinamentos internos para seus funcionários. Este fator está diretamente ligado ao fato de que

essas empresas são as mais jovens da pesquisa e possuem poucos funcionários (a empresa 2

possui 3 funcionários e a empresa 5 possui apenas 2). A empresária 2 adotou o seguinte

discurso para esse pon o:

"A empresa abriu há pouco tempo. Temos apenas 2 anos de
funcionamento. Quem tá aqui com a gente, tá desde o início e,
aprendeu tudo junto né!?E tudo muito corrido, não dá tempo pra
fazer nada. Ah mas no futuro quem sabe?! Talvez um curso de vendas
ei lá, ma a equipe aqui é boa. " (Empresário 2)

O discurso do empresário 5 é bem próximo do anterior. Com pouco tempo de

experiência no mercado, ambos ainda não conseguiram mensurar a importância da

especialização em suas empresas. O segundo caso encontrado nesse tópico, refere-se a

empresas que utilizam treinamentos internos para funcionários entrantes na organização. São

empresários mais conscientes da importância que o treinamento tem para seu negócio, mas

não são flexíveis a ponto de fazerem uso de canais externos de qualificação de mão de obra.

Novamente veremos o discurso do empresário 8, só que agora sobre esse tema:

"Bom, eu não pratico incentivo nem disponibilizo ninguém pra fazer,
cursos não tá! Já me ofereceram. SEBRAE, o próprio SICOMERCIO,
mas o que fazemos aqui é pegar um funcionário antigo, conhecedor
dos processos e do mecanismo e colocar ele o tempo todo do lado dos
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novatos. Eu faço uma espécie de teste de adaptação com quem entra.
Já teve caso defuncionário antigo meu chegar efalar, oh essa menina
aí é muito tímida, não vai se adaptar nas vendas. Aí eu simplesmente
não fico com a pessoa. " (Empresário 8)

A grande surpresa vem com o discurso dos outros 5 empresários que afirmaram já ter

usado pelo menos uma vez, alguma forma de treinamento, palestra ou curso motivacional com

agentes externos a empresa. Essa informação tem um peso muito importante, pois mostra que
,

a proposta SICOMERCIO, de atrair associados e estimular a ação coletiva através do

oferecimento de benefícios de aprendizagem para os empresários e seus funcionários é uma

estratégia válida~ Essa estratégia poderá contribuir para uma maior profissionalização do

empresariado comercial. Vejamos o seguinte discurso:

"Ah, eu acho muito importante oferecer alguma coisa para o,
funcionário. Muitos chegam sem preparo. E sempre bom oferecer um
cursinho de vendas, de atendimento ao cliente, tudo voltado para loja
né!? Um amigo me falou de um curso de vendas que o SEBRAE fazia
que era muito bom. Eu mandei duas funcionárias pra lá. Elas
gostaram bastante. Sinceramente, se melhorou mesmo a venda eu nem
sei, mas elas gostaram (risadas).. " (Empresário 3)

o empresário que demonstrou maior regularidade no que diz respeito a treinamentos e

incentivos foi o empresário 6, que inclusive realiza muitos treinamentos no auditório do

SICOMÉRCIO de Barra do Piraí19 e em seu discurso valoriza muito a importância do

treinamento para seu negócio.

" a farmácia , o atendimento tem que ser muito bom. Ofuncionário
não pode er mole. De 15 em 15 dia, o professor Paulo reúne ou a
gerência ou alguns endedore para ministrar uma palestra.
Inclu i e nó conhecemo o professor Paulo a partir de um curso,
oferecido pelo SICOMERCIO. Nós tínhamos uma outra pessoa que
vinha ma depoi de um tempo o pessoal veio me falar que não tava,
muito bom não. Sempre que vocês do SICOMERCIO oferecerem
algum cur o ou palestra a gente tenta comparecer. Vocês fazem
coi a boas aí. A equipe tem que estar sempre motivada, o trabalho
na farmácia não é mole não. Aliás farmácia e padaria são poucos os
que aguentam trabalhar. (risos)" (Empresário 6)

° empresário 4 compartilha da mesma visão, valorizando a importância de estar

sempre agregando novas informações e propostas ao seu negócio. Por se tratar de uma rede de

19 O SICOMÉRCIO possui em sua sede um auditório com 35 lugares. O espaço é locado aos empresários, tendo
os sócios, o direito de desconto sobre o espaço. Geralmente, as palestras e cursos oferecidos pela entidade são
ministrados na própria sede.
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supermercados relativamente grande, o corpo de funcionários é extenso. Segue o discurso do

mesmo:

"Aqui a gente oferece treinamentos pro pessoal do atendimento e pros
caixas. Pro pessoal da administração, volta e meia os enviamos para
palestras ou trazemos alguém pra ministrar cursos a eles. Inclusive,
nós usamos lá o SICOMERCIO "(...) " através de um curso de nota
fiscal eletrônica. Era um negocinho que estava dando problema com
alguns funcionários aqui. " (Empresário 4)

Esses dois últimos discursos apresentados apontam que o empresariado comercial opta

pelo incentivo à qualificação. A ideia de que as organizações ou associações existem para

promover os interesses de seus membros está longe de ser uma novidade (OLSON, 1999, pag.

18). Os empresários que não conseguem enxergar que os cursos, palestras e treinamentos

oferecidos aos funcionários são diretamente benéficos para os seus negócios, veem essas

ações como de benefício exclusivo para os funcionários, desconsiderando os ganhos próprios

nessas atividades. Entendem que, deslocar o funcionário para um treinamento, além de custar

tempo e dinheiro, pode resultar numa possível perda do funcionário em questão devido à sua

nova qualificação.

Ainda que tenha sido possível observar divergências nos discursos apresentados

(resultantes da heterogeneidade de empresas) o empresariado comercial, em sua maioria,

passou a compreender a importância da qualificação em seus negócios. Diferentemente do

empresariado industrial, que já possuía essa percepção há bastante tempo, os empresários do

comércio parecem i enciar uma nova realidade em seu segmento.

4.2 Caracterí :i a e Gestão e Visão de Mercado

Essa seção traz informações a respeito das características que marcam a gestão das

empresas dos entrevistados, e também as respectivas visões a respeito de questões como

concorrência e cooperação. o primeiro tópico, os entrevistados foram indagados a respeito

de sua visão sobre a importância do comércio para o município. Esse talvez tenha sido o

tópico de maior convergência de opiniões. Todos os empresários, sem exceções, afirmaram
,

que o comércio do município é vital para o mesmo. O SICOMERCIO, por sua vez, por se

tratar da entidade empresarial de representação da classe do comércio, possui um papel
,

político de destaque na cidade. Orlando Pimentel, presidente do SICOMERCIO, afirmou que:
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"O comércio é tradicionalmente o principal setor de sustentação da
economia e emprego de Barra do Piraí. Presidir uma entidade tão,
importante quanto o SICOMERCIO é uma honra muito grande. Fui
dentista, minha família nunca teve a tradição do comércio como
outras famílias de Barra têm, mas assim que abri minha primeira
IOJoa,fiquei motivado a entender melhor sobre o funcionamento desse
segmento até então desconhecido pra mim. " (Orlando Pimentel).

Seguem discursos de outros empresários a respeito da importância do comércio para a

cidade:

"Venho de uma família com tradição no comércio. Desde o tempo dos
meus pais o comércio era muito importante ... E continua sendo!
Espero poder passar a IOJoapara os meus filhos, mas eles não se
interessam muito, não (risos). " (Empresário 7).
,

"E um setor próspero, que ajuda a sustentar a cidade. O comércio
emprega, gera renda. " (Empresário 6)

"O comércio é um setor crucial para a economia do município. Em
termos de emprego, é o campeão. Nosso negócio oferece mais de
trezentos empregos na cidade. Muitas famílias dependem do comércio
pra sobreviver. Pessoas de cidades vizinhas, como Mendes, Vassouras
e Valença, vêm até Barra do Piraí para fazer compras. Nosso
comércio é reconhecido na região. " (Empresário 4)

m di cur o q e chamou atenção foi o do empresário 2. Além de valorizar a

.mportância do co é ·o para a cidade, a empresária destacou, na entrevista, o segmento

como oportunidade de ganho fi anceiros. Essa visão é comum a muitas pessoas que vêm nos

comerciantes um ele ado p er aquisiti o. Para essa empresária, essa foi a principal

motivação para a abertura do negócio.

Agora, serão apresentado o re ado a re peito da opinião dos empresários acerca

da concorrência. As entrevistas apre en aram e uI ado e opiniões divergentes, mas que

podem facilmente ser explicadas pelo fato de q e a amostra do empresariado é heterogênea2o.
,

De certa forma, o papel do SICOMERCIO estimula ma boa relação entre concorrentes, pois

como a entidade defende os interesses da classe, muitas vezes empresários concorrentes

devem interagir para solucionar algum assunto para o bem comum. Indivíduos que partilham

de um objetivo em comum tendem a agir de forma coletiva, mesmo que essa ação envolva

seus concorrentes diretos (BIANCHI, 2006, p. 124)e

20 No anexo 1, é possível observar todos os segmentos comerciais dos quais os empresários entrevistados fazem
parte. Daí vem a afirmação de que a amostra é heterogênea, ou seja, contem por exemplo supermercados,
vestuários, papelarias e farmácias.
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Naturalmente, as empresas detentoras de negócios de maior porte adotaram um

discurso quanto à concorrência, como veremos a seguir:

"Temos um mercado sólido e uma boa relação com os concorrentes.
Sempre que necessário, sento com os meus maiores concorrentes para
traçar alguma estratégia que traga ganhos para o segmento. Um
exemplo disso foi a questão do trabalho nos feriados. Não sei para os
lojistas em geral, mas para os supermercadistas, a abertura nos
feriados é muito importante. Por isso, se faz necessário sentar com a,
concorrência para que junto ao SICOMERCIO acionemos o sindicato
laboral com nossas reivindicações. " (Empresário 4).

"Ah, a concorrência épositiva ... Força-nos a buscar sempre inovação
e excelência. No meu segmento há espaço para uma competição
saudável. " (Empresário 8)

Outra informação que merece destaque é a de que tanto o empresário 2 quanto o

empresário 5 trabalhavam anteriormente como funcionários de empresas que hoje são suas

principais concorrentes, ou seja, saíram da posição de empregados para abrirem seu próprio

negócio e se tomarem concorrentes dos antigos patrões.

"Eu trabalhei na minha principal concorrente. Saí de lá pra montar
meu próprio negócio. E quer saber de uma coisa? Acho que foi a
melhor coisa que eufiz. " (Empresário 5)

O seto ue apre entou uma visão mais negativa no que diz respeito à concorrência foi

o de vestuário. an o empresário 3 quanto o empresário 7, ambos pertencentes a esse

segmento, em seus d· r o frisaram a forte concorrência encontrada:

"O egmento de vestuário é, sem dúvida, o mais concorrido. Porém, a
tradiçao no mantém. Conservamos o mesmo ponto há mais de vinte
ano . ' Empresário 7)

,
" uita concorrência... E o etor mais concorrido da cidade."
(Empre ária 3)

O próximo ponto que figura nessa seção en 01 e os mecanismos de cooperação e o

grau de terceirização encontrado nas empresas. ale ressaltar que alguns empresários tiveram

grandes dificuldades na interpretação do que seria um mecanismo de cooperação em seu

negócio. Ao longo da entrevista, foi-lhes explicado que a cooperação poderia ser com

empresas do mesmo segmento, com fornecedores e até mesmo empresas de outros segmentos,

mas que de alguma forma cooperassem entre sL Após essa explicação, o discurso inicial dos

empresários mudou. Num primeiro momento, quando perguntado sobre cooperação, a maioria
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negou a existência da mesma. Após a explicação, os discursos foram alterados. O principal

ponto da cooperação encontrado nas entrevistas envolveu o relacionamento das empresas com

seus fornecedores e com empresas concorrentes diretas.

Analisando o discurso do empresário 1, é possível notar a preocupação da empresa

com seus fornecedores:

"Nossos fornecedores são fundamentais para o negócio. Eu trato eles
como parceiros, nós temos uma relação de anos! Sempre que preciso,
sei que posso contar com eles. Nunca me deixaram na mão."
(Empresário 1)

"Por incrível que pareça, hoje a minha fornecedora é a empresa que
eu trabalhava antes de abrir o meu negócio. Nós possuímos um ótimo
relacionamento. Eles me ajudaram bastante" (Empresário 2)

° discurso acima demonstra que a própria empresária vê com estranheza o fato de

citar uma concorrente como principal mecanismo de cooperação de seu negócio, mas, na

verdade, ao longo das entrevistas, foram apresentados outros casos similares, mostrando que a

antiga visão de que concorrentes devem ser inimigos tem perdido espaço. Essa informação

relac·o en n

,
ainda mais favorável para a atuação do SICOMERCIO, pois o bom

orrente e ita a polarização dos empresários e contribui para

·nd· cato às açõe co eti as.

mostra um cam

.con eguI .
1 re

e -o P
e o o e

lo com outro empresários para
rca oria . ' (Empresário 7)

"Por e tratar de p e empre preciso comprar muito
material e colar, prin ip n época de inicio de aulas. Já
comprei alguma eze co ez concorrente principal, mas acabou
não dando muito certo e hOJ·enão faço mais esse tipo de transação. "
(Empresário 8)

Após esse balanço acerca da cooperação, foi possível perceber que os empresários,

mesmo sem visualizar com clareza, fazem uso de mecanismos de cooperação com outras
,

empresas. E possível compreender que o empresariado busca formas de reduzir custos ou

obter ganhos reais com as consequências que estes mecanismos de cooperação podem gerar.
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4.3 Visão sobre as entidades empresariais

Essa seção aborda a relação do empresariado comercial com as entidades empresariais
,

que lhes dizem respeito. E o ponto mais importante para essa pesquisa, que é voltada para a
,

atuação do empresariado e do SICOMERCIO no estabelecimento das ações coletivas.

Inicialmente, a seção trata do relacionamento entre as empresas e o sindicato patronal do

comércio. Fazendo um balanço geral do discurso dos entrevistados, apenas um afirmou

desconhecer a entidade. Porém, isso não quer dizer necessariamente que o sindicato faz parte
,

do conhecimento da maioria dos empresários. E que, na verdade, alguns empresários foram

selecionados justamente pela proximidade à entidade. O motivo para esse fato é que alguns

empresários não foram solícitos nas tentativas de entrevista e foi necessária, nesses casos, a

intervenção de dirigentes do sindicato.

O SICOMÉRCIO, em gestões anteriores, tinha '"sua preocupaçao voltada

exclusivamente para a comunidade empresarial. Atualmente, existe uma preocupação muito

maior com o município. O sindicato patrocina projetos sociais, faz doações e parcerias com

instituições de caridade, participa de projetos de consciência ambiental junto a prefeitura e

de en o eu há pouco tempo atrás à campanha "Gentileza gera gentileza" para o

comportamento no trânsito. Essas ações são muito importantes para que as pessoas, de modo

geral, e principa en e os empresários tomem conhecimento sobre a entidade e seu papel.

os úl im atro anos, com as estratégias traçadas, o sindicato conseguiu aumentar
,

em 76% o número e pre as associadas. Após entender as estratégias que o SICOMERCIO

utiliza para sua pró ria i gação na sociedade, chegando até mesmo a anunciar campanhas

e saudações nas gran e rede de televisão21, será apresentada a visão que os empresários

possuem a respeito da en· da e.. O primeiro discurso analisado é o do presidente. Segue

abaixo:

"HoJ·ea minha relação com o sindicato é a melhor possível. Sou o
pre idente! (risos) Já possuía um ótimo relacionamento com o
indicato e hoje sou responsável por traçar todas as ações que dizem,
respeito ao SICOMERCIO, tal como a convenção coletiva e o acordo, ,
normati o. E uma honra representar essa classe... E uma função que
desempenho com muito orgulho!" (Orlando Pimentel)

21 Em julho de 2012 aconteceu a campanha "Dia do amigo" por iniciativa conjunta de todos os sindicatos que
compõem o sul fluminense. Essa campanha foi televisionada e além de servir para estimular as compras na data,
serviu também como fixação da entidade empresarial na sociedade.
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Dos entrevistados, apenas dois chegaram a ter participação em assembleias e reuniões.
,

Os outros conhecem o SICOMERCIO através da participação em cursos, palestras ou até

mesmo transações:

"Já participei de reuniões e votações por fazer parte do quadro de,
associados do SICOMERCIO. Infelizmente, não posso comparecer a,
todas as reuniões ... E muito dificil sair da loja e quando não estou na
loja, geralmente tenho outros compromissos. " (Empresário 3)

,
"Já estive no SICOMERCIO em função de uma palestra. Hoje sou
associado, apesar de ter certa distância e estar um pouco por fora das
ações de lá. " (Empresário 7)

,
"Faço parte da diretoria do SICOMERCIO. Acho a entidade muito
importante, merece o conhecimento de toda a entidade empresarial!"
(Empresário 8)

"Ainda não possuo nenhuma relação com o sindicato. Vou procurar
me informar sobre o assunto. " (Empresário 2)

Como foi possível observar nesses discursos, a entidade empresarial é bem vista por

parte dos entrevistados, sinal de que o sindicato vem realizando um bom trabalho e

despertando interesse por parte do empresariado. Outro ponto importante que figura nessa

seção en 01 e o relacionamento dos empresários com o sindicato laboral. Todos os

entre istado afmnaram conhecer o sindicato laboral, mas a maioria afirmou não possuir

relações direta c me mo ficando restritas ao pagamento das contribuições. Hoje, a

relação entre os in . a o atr nal e aboral) pode ser definida corno colaborativa. Apesar de

serem polos oposto

mais conflituosa, am

.........--."neg a oe co eti as fato· q e tenderia a estimular uma relação

e o ram amadurec· me o no entido de maior disposição para o

diálogo e busca de acordo. e e cur o :

"Hoje o indicato de em trabalhar de forma conJ·unta.Pelo menos
no município de Barra do Piraí, as divergências são sempre
amenizada . 1so nem sempre ocorre nos outros municípios. Alguns
amigo que presidem outros sindicatos não conseguem estabelecer
uma relação amigável com os sindicatos conflitantes. De fato, é dificil
conciliar as visões opostas. Em alguns momentos, tem que ter muito
jogo de cintura... Tem que saber reclamar na hora que é pra,
reclamar, tem que saber ceder na hora que é pra ceder... E
complicado (risos)." (Orlando Pimentel)

"Temos muitos pontos divergentes, mas, na medida do possível,
possuímos uma boa relação. " (Empresário 4)
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"Já fomos multados pelo sindicato laboral. Não é uma relação das
melhores não, viu? (risos)" (Empresário 7)

"Não possuo relação com o sindicato laboral. Sou empresário, meu
sindicato é o patronal. Sempre que preciso tratar de alguma coisa
com o sindicato laboral, converso primeiro com o patronal."
(Empresário 8)

"Alguns funcionários fazem uso dos serviços oferecidos pelo sindicato
dos trabalhadores. Acho que eles vão ao médico, dentista, alguma
coisa desse tipo. " (Empresário 3)

Fazendo uma comparação dos discursos dos empresários a respeito dos sindicatos, é
,

natural que o SICOMERCIO tenha uma aceitação maior do que a do sindicato laboral, afinal

de contas o patronal representa a classe dos empresários, defendendo seus direitos, enquanto

que o laboral luta exclusivamente pelo direito dos trabalhadores. Um sindicato representa o

capital, enquanto que o outro representa a força de trabalho.

Seguindo a entrevista, os empresários foram indagados a respeito do que poderiam
,

sugerir para o SICOMERCIO como melhoriac Nesse questionamento, não houve nenhuma

sugestão significativac Ao contrário, praticamente todos afirmaram estar contentes com o

traba ho realiza o. As únicas sugestões apresentadas foram: redução no valor das

cont aio di 19ação das suas ações, feitas por parte dos empresários 3 e 5,

a· ormação é muito significativa para uma analise qualitativa dorespecti amente.

sindicato. O pró ;0.,.•••••••••L .•••--& e a rda o durante as entre i tas diz respei o ao conhecimento de
,

outras entidades em r ari -e nao I O duas entidades mais citadas

foram a Associação • B ém de a dua o' E AC também aparece

a i amen e imples por se tratar somente da

e a e
no discurso do empre ariado.

menção dos empresários a respe'to da en ida e e re a ·a·s, ou seja, não se faz necessária a

reprodução dos discursos feitos por ele .

O último item que compõe e a eção foi um questionamento feito da

profissionalização dos sindicatos22• Nesse ponto, as opiniões divergiram bastante. Seguem os

discursos dos empresários favoráveis a essa profissionalização:

"Como todo trabalho, e devido a importância que esse, em específico,
tem, em minha opinião poderia sim ser uma atividade remunerada. "
(Empresário 4)

22 Os cargos de diretoria e presidência do SICOMÉRCIO não são remunerados. São cargos representativos que
contam com a boa vontade do empresariado.
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"Acho uma boa ideia. Mais de onde sairiam os recursos para tal?
Que não aumentem as' contribuições! Se os sindicatos podem arcar
com mais esse custo sem causar preJ·uízos aos associados, tudo bem. "
(Empresário 7)

"Se eu não tiver que pagar mai caro pra que isso aconteça, não veJ"o
o menor problema!" (Empresário 8)

"Não recebem pra isso? Acho que deveriam. Quem trabalha de graça
é relógio! (risos) Quem tem comércio não tem tempo, fiquei ate
surpresa de existirem comerciante que trabalham de graça."
(Empresário 2)

Outros empresários sustentam outra visão: discordam da profissionalização.

"Não acho uma boa ideia. Pe oa preocupadas apenas em ganhar
dinheiro podem prejudicar o intere e da cla se. " (Empresário 3)

"Não sei se seria uma boa ideia, não... " (Empre ário 6)

Na próxima seção, serão demonstradas as conclu ões obtidas através da análise das

entrevistas, à luz da literatura sobre o tema. Foi possí el e ergar que dentro do empresariado

existem muitas divergências, pois as empresas, como .á foi comentado em seção anterior,

possuem características particulares que diferem umas da outras. Esses aspectos particulares

(porte, grau de e colaridade dos empresários e empregado , tempo de atuação e até mesmo

segmento), em conjunto, acabam por resultar em um alto gra de heterogeneidade.
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5. Conclusões

o objetivo inicial da pesquisa foi compreender como se dá a interação entre

empresariado comercial e sindicato, de maneira que fosse possível analisar se os empresários
,

se encontravam abertos às ações coletivas promovidas pelo SICOMERCIO.

Num primeiro momento, uma das motivações para a pesquisa foi justamente notar

certa dificuldade por parte do sindicato de conseguir uma grande adesão de empresários em

seus projetos, fator esse que despertou o interesse pelo tema. Existia a impressão de que o

empresariado pouco se importava com o que lhe era oferecido. Porém, ao longo das

entrevistas foi possível notar que essa impressão inicial talvez fosse demasiadamente

pessimista. O comércio é um segmento com características muito distintas do setor industrial,

tem suas particularidades e uma comparação direta entre as ações empresariais de industriais e

comerciantes talvez reforçasse essa impressão. A quantidade de empresas no comércio é

muito maior do que a quantidade de indústrias presentes no Sul Fluminense, e como foi visto

no trabalho de Olson (1999), grupos menores tendem a ser mais eficientes na promoção das

ações coletivas do que os grupos mais numerosos. O peso que cada empresário industrial tem

no grupo é muito maior que o peso que cada um que compõe o empresariado comercial
.pos 1.

tra é e tre i ta

(apesar de apre e

como envol ime

relacionamento c

concorrência. Quan a

realizadas, foi possí el notar que o empre ariado comercial

di e gências , não é tão · o ado a im de conceitos importantes

,a,ão profi io a e e • ,. f"ItJnClonanos, cooperaçao,
,e pre ana e a e e mo no que diz respeito à

,

condizem com as nece i'"-..LLJL"--Ic
. .

m r anal. ere ·men o de palestras, cursos, oficinas e

até mesmo momento de za a en r o e presariado são meios de aproximar o

mesmo da instituição, fazen o e e te empresários apresentem maior propensão a

participar das ações coleti a · era as pe a entidade. Segundo essa pesquisa, o sindicato

parece estar no caminho certo. antiga isão de que o sindicato era um problema para o

empresário não apareceu nessa pe quisa. a verdade nenhum empresário criticou a existência
,

do sindicato ou simplesmente fez algum questionamento significativo. E importante ressaltar

que a amostra, de apenas 8 entrevistas, de caráter exploratório, pode conter uma distorção da

realidade. Essa seria a principal limitação dessa pesquisa: a pequena quantidade de entrevistas

realizadas. Porém, isso não faz com que os resultados obtidos não possuam seu devido valor.
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Em Barra do Piraí, foi possível observar um empresariado aberto a muitas questões

que dizem respeito à promoção de ações individuais e coletivas para a melhoria de seus

negócios. Alguns autores, como Mancuso (2006), ao referir-se a quinta grande onda de

estudos (2000 - até hoje), apontam possíveis causas responsáveis por estimular essa mudança

de pensamento no empresariado. O aumento da competitividade, a globalização e a

informatização foram identificados como os grandes responsáveis por esse estímulo. Assim, a

pesquisa conseguiu produzir informações que poderão servir de base para a confecção de

novos estudos a respeito do tema, contribuindo para o maior conhecimento da região do

Médio Paraíba Fluminense e de suas instituições políticas e econômicas.



48

6. Referências

,
BIANCHI, Alvaro. Empresários e ação coletiva: notas para um enforque relati o. Rev.

Sociol. Polit. [online]. 2007, n.28, pp. 117-129. ISS 0104-

4478. http://dx.doi.org/l 0.1590/S0 104-44782007000100008.

Censo Populacional 2010. Censo Populacional 2010. Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) (29 de novembro de 2011). Página visitada em 11 de dezembro de 2011.

DIMAGGIO, P. J.; POWELL, W. W. The iron cage revisited: institutional isomorphism

and collective rationality. In: POWELL, W. W.; DIMAGGIO, P. J. The ne

institutionalism in organizational analysis. Chicago: University of Chicago Press, 1991.

DINIZ, E. & BOSCHI, R. 1978. Empresariado nacional e Estado no Brasil. Rio de Janeiro

: orense Uni ersitária.

DIZ, E. 1992. e ·bera· mo e corporat· is-mo: as duas faces do capitalismo indu trial

no Brasil. Revi ta Bra ileira de iência ociai, Rio de Janeiro, ano 7, n. 20, p. 31-46.

DINIZ, Eli. Empresariado e estratégias de desen olvimento. Lua Nova [online]. 2002,

n.55-56, pp. 241-262. ISS 0102-6445. http://dx.doi.org/l 0.1590/ 0102-

64452002000100011.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: At a 1999.

HALL, P. A; TAYLOR, R. C. As três versões do neo-intitucionalismo. Lua ova, n. 58,

2003.

IPOT, Instituto de Pesquisa de Opinião Técnica, Relatório Final de Pesquisa de Opinião ao

SICOMÉRCIO de Barra Mansa, 2009.

LAKA TOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos da Metodologia

Científica. São Paulo: Atlas, 1993.

http://dx.doi.org/l
http://dx.doi.org/l


49

LAZARRINI, S. G. Empresas em rede. São Paulo: CENGAGE, 2008.

LOSS, Hugo. O campo de estudos sobre associações de classe de São Paulo de 1910 a

1945. Rev. Social. Polit. [online]. 2010, vol.l8, n.37, pp. 227-246. ISSN 0104-4478.

MANCUSO, Wagner Pralon and OLIVEIRA, Amâncio Jorge de. Abertura econômica,

empresariado e política: os planos doméstico e internacional. Lua Nova [online]. 2006,

n.69, pp. 147-172. ISSN 0102-6445. http://dx.doi.org/l0.1590/S0102-

64452006000400007.

MANCUSO, Wagner Pralon. O empresariado como ator político no Brasil: balanço da

literatura e agenda de pesquisa. Rev. Social. Polit. [online]. 2007, n.28, pp. 131-146. ISSN

0104-4478. http://dx.doi.org/l 0.1590/S0 104-44782007000100009.

MONTEIRO, Cristiano Fonseca. Empresários e ação política no contexto das reformas

para o mercado: o caso da aviação comercial. Revista de Sociologia e Política, v. 16, p.

159 2008.

MO E R , eca. Empresário e de e 01 imento do Brasil da década de

2000: o caso da a .a ã r .anal. : I or hop Empre a, empresários e sociedade,

2010, Florianópo . . mpre a empre ário e sociedade, 2010.

MUNIZ, C. M. L., RO

Oiadorim, 1997.

B. eq e o Cidadão: Conhecendo Barra do Piraí. Rio de Janeiro:

OLIVEIRA, F. 1993. Quanto me hor, melhor: O acordo das montadoras. Novos Estudos

CEBRAP, São Paulo, n. 36, p. 3-7.

OLIVEIRA, M. A. 1994. Avanços e limites do sindicalismo Brasileiro recente. In :

Oliveira, C. A. (org.). O mundo do trabalho. Crise e Mudança no final do Século.

Campinas: Scritta/ CESIT-UNICAMP.

OLSON, M. A Lógica da Ação Coletiva. São Paulo: EDUSP, 1999.

http://dx.doi.org/l0.1590/S0102-
http://dx.doi.org/l


50

RODRIGUES, Iram J. 1995. O sindicalismo Brasileiro: da confrontação a cooperação

conflitava, São Paulo em perspectiva, São Paulo, v. 9, n. 3, p. 116-126.

RODRIGUEZ, C. Antunes. O que é sindicalismo. 18a ed., São Paulo: Editora Brasiliense,

1991 (Coleção Primeiros Passos, 3).

RUA, J. Urbanidades e Novas ruralidades no Estado do Rio de Janeiro: Algumas

Considerações Teóricas. IN: Marafon, J. M.; Ribeiro, M. F. Estudos de Geografia

Fluminense. Rio de Janeiro: UERJ, 2002 a, p.27-42.



---

--

-.-

---'- -- >

=-t:>•.... --
VI' -- --..o- --- •...- -c-;; o
:.,) (.)

,..,;-

51

or------T---------------+------------+------------4------------~
"'O=t
~
~
o
Eo
CJ

cd=
'õ .B
c rnce:::
•••rno Cf)(,) c.s
c lUo ::luO'"
cc co
0-0_ cooZQ..=

= o
"O co= o~..c
Q =E E,... :::::
E o•••• o
~"'O,... -c-o
~Cf)

co Q-- -o(,) c:::
cC/l"O(d) ._

t: c o
o E c:0,...""0
C o oo __
ou:;:= q.> t:
::: - o:) (.)

~ 5
~r_------~r_------------------~----------------i-----------o------~--------------~=,....

c=.-U=~s.s.
ou=o
U =

co
Cf) =.- -co c
E E
G.) .- -:::::> -.
0"'0°,..."0OC.§- u __
~ co <.)
o~~E.

~
6

o
>.-.-C:.J
o-.= ó- =co-=: =:.....o
='=,:,).,....
:::c-- ...•üO-.--=•••Q.
oc
Z

rnoOi::
~ .c t:)

09 E0.0
,.. t:)= cr.
Co
:: c:o ~
.!- o-~
c:
o E0.=
.~ O-
~

a:c.. .oC;- ::c: oCC·-
== oo-E
~ u
(,) Co,.. o
-E
o
CJ)e

W;)

a~~-------+------------------~---------------+--------------~--------------~-lU
>--c
Eo(,)o
Vl

O
-0""0.- ~.5 E

co.-

-o
>-c .
E~0-o cu~ e.- .c
-""O
-SC
02 cZ
o
c
::t.:..

-~
>'-c
Eo .(,)o
CI)--0-0__ "'O~::E
c
o
(.)

c-...•t.:..

-
~-c
s::
Õ ..;
(,)o.-rn •••o Co)

-i: §-
~CI)o.-(,)
c-...•t.:..

S:J
c(- -~ o

o'"_ ns
~ u'C'a cu
U) ee r...c,GJE Q.

""~-



o
r-:::o .ooE= oo- ..o
c: c:--2 o...
2 ~..J o
tI)--
~"O
o Cc. ';';;
o
~
Z .-Cf)

oo c
-o cnuEB-o~~C:~
c:~o"'Oo E ''::o Q.. _ C•... ..", .."'-'= "'c .•.•.0.2.~ ca

.- Co) -- -o-o~~=: -() •..•o
-- ".. CIl--Cl}c0<s
O oS .....o .-(/) .- c: "'Ocn Cf.) N •.••o ._-
;Z ceCOe

--~ o
cn CIlo ..•...or- ._

- o(1) ~
>-0
(1) E
v o"'00......-
~Cf)
.- o
.~ "'O

t:: o~.1;:0..>
·co :::.....,o

o

o
"'O
Cv
>
==UJ

Q)-c:v.--o
E::s
o

"'O

c
~
==Cf

.
(/)o
>.--s::o
C,)

c:
~
Co).--co~
O-
o
~
Z

-CJ
>-..--
E
°0.20-0
'C ~"tCe,..
õ.-:,)
c:::;u..

-(,)
>- ~s:: o,.. .-s::: •••o CJ00.
(/) :::o C/)
'i:: Q)~~os:::.-
0"'0.- ~g e
::l
~

in -rao u- -lo. •••

~Ef •.a.~E r:
w =-

U)

0-
__ tO
•...-0'ftJ"ftJ
m E'- ..a..raE!:.
w

1"-.._
o o- -•• ••••'ai 'CO~ :::scu..,•• CI)Q.cu
e>w-


