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RESUMO 

 

Em 2017, a chamada Reforma Trabalhista Brasileira, promoveu profundas 
transformações nas relações entre empregadores e empregados, mas sobretudo, nos 
vínculos institucionais entre sindicatos e suas bases representadas. A aprovação da 
Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, sancionada pelo então Presidente da República 
Michel Temer, expôs a fragilidade do modelo sindical brasileiro e expôs uma crise de 
representação sindical sem precedentes no Brasil. O presente estudo tem por objetivo 
analisar as contribuições da governança para reestabelecer os vínculos institucionais 
entre os sindicatos patronais e suas bases representadas, após a reforma Trabalhista 
Brasileira da Lei 13.467/2017. Como base teórica, procura resgatar os conceitos de 
representação, representatividade, da crise de representatividade sindical e 
governança, contextualizando a regulamentação legal que moldou uma cultura 
paternalista e pouco empreendedora nos dirigentes e gestores sindicais. Para 
alcançar os objetivos propostos, serão utilizadas técnicas estatísticas para análise dos 
dados de pesquisa, tais como coeficiente de correlação, desvio padrão, percentagem, 
média, mediana, moda, análise de regressão, dentre outras. A pesquisa será realizada 
dentre um universo de 16.929 sindicatos existentes no Brasil, sobre os quais será 
aplicado critério de amostragem probabilística intencional com objetivo de restringir o 
universo pesquisado de forma a viabilizar a pesquisa, sem prejuízo à coleta de dados. 
O procedimento de coleta será por meio de questionários enviados por e-mail cujos 
dados coletados serão armazenados em médio digital para posterior análise 
estatística. Os resultados dos estudos pretendem confirmar a hipótese de que a 
ausência de governança no setor sindical contribuiu para a atual crise de 
representatividade e que a aplicação de mecanismos de governança podem contribuir 
para reestabelecer os vínculos institucionais entre sindicatos e suas bases. 
 

Palavras-chave: Governança; Representatividade; Reforma trabalhista; Crise 
Sindical. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In 2017, the so-called Brazilian Labor Reform promoted profound 
transformations in the relations between employers and employees, but above all, in 
the institutional links between unions and their represented constituencies. The 
approval of Law 13.467 of July 13, 2017, sanctioned by the then President of the 
Republic Michel Temer, exposed the fragility of the Brazilian trade union model and 
exposed an unprecedented trade union representation crisis in Brazil. The present 
study aims to analyze the contributions of governance to reestablish institutional links 
between employers' trade unions and their represented constituencies, following the 
Brazilian Labor reform of Law 13467/2017. As a theoretical basis, it seeks to rescue 
the concepts of representation, representativity, the crisis of trade union representation 
and governance, contextualizing the legal regulations that shaped a paternalistic 
culture and little entrepreneurship in union leaders and managers. To reach the 
proposed objectives, statistical techniques will be used to analyze the research data, 
such as correlation coefficient, standard deviation, percentage, mean, median, fashion, 
regression analysis, among others. The research will be conducted among a universe 
of 16.929 syndicate in Brazil, on which will be applied criterion of intentional 
probabilistic sampling in order to restrict the universe researched in order to make the 
research feasible, without prejudice to the data collection. The collection procedure will 
be through questionnaires sent by e-mail whose collected data will be stored in digital 
medium for later statistical analysis. The results of the studies intend to confirm the 
hypothesis that the absence of governance in the trade union sector contributed to the 
current crisis of representativeness and that the application of governance 
mechanisms can contribute to reestablish the institutional bonds between unions and 
their bases. 

 
 

Keywords: 1. Governance 2. Representativeness 3. Reform 4. Crisis 5. Trade Union 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo de mais de 88 anos de história sindical no Brasil, com a edição do 

Decreto-lei 19.770 de 1931 no governo de Getúlio Vargas, gradualmente os sindicatos 

e gestores sindicais foram moldando seu modo de agir, gerando um conjunto de 

valores compartilhados e criando pressuposições básicas que forjaram uma cultura e 

um modelo de gestão dependente, apoiado no poder público e na imposição de 

contribuições obrigatórias para manutenção de suas atividades. 

 

"Art. 8o Poderão, igualmente, os sindicatos pleitear perante o Ministério do 
Trabalho, Industria e Commercio:    
a) medidas de proteção, auxílios, subvenções, para os seus institutos de 
assistência e de educação, já existentes ou que se venham a criar;    
b) a criação, pelo Governo da Republica, ou por colaboração deste e dos 
Governos estaduais, de serviços de assistência social que, por falta de 
recursos, não puderem ser instituídos ou mantidos pelos sindicatos;” 
(BRASIL, 1931) 

 

Portanto, desde 1931 já se criava ambiente para um modelo de gestão nas 

entidades sindicais apoiado no poder público para pleitear “subvenções” para seus 

institutos de assistência, bem como, na ausência de recursos próprios para 

manutenção de suas atividades, pleitear ao Governo da República e Governos 

Estaduais a criação de serviços de assistência social em benefício de seus 

representados. 

O Decreto N° 24.694 de 12 de julho de 1934 em seu Artigo 2°, Parágrafo 1°, 

alínea c, mantem a mesma linha paternalista. Ele faculta aos sindicatos pleitear junto 

aos poderes públicos subvenções e outros favores para os seus serviços de 

previdência e assistência social, ou até mesmo requerer a criação destes serviços 

pelos poderes públicos quando, por falta de recursos, não os puderem instituir ou 

manter.  

 

§ 1º Como órgãos de defesa profissional, é facultado aos sindicatos: 
a) representar, perante autoridades administrativas e judiciárias, não só os 
seus próprios interesses, e os dos seus associados, como também os 
interesses da profissão respectivas; 
b) fundar e administrar caixas beneficentes, agências de colocação, escolas, 
hospitais e outros serviços de assistência e de previdência social, salvo 
cooperativas de consumo, crédito e produção e suas modalidades, cuja 
fundação é privativa dos consórcios profissionais-cooperativas, conforme o 
art. 14, parágrafo 2º do Decreto n. 23.611, de 20 de dezembro de 1933; 
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c) pleitear junto aos poderes públicos, para os seus serviços de previdência 
e assistência social, auxílios, subvenções e outros favores, ou a criação 
desses mesmos serviços, quando, por falta de recursos, não os puderem 
instituir ou manter.(BRASIL, 1934) 

 

Em 1940, o Decreto-Lei N°2.377, de 8 de julho, reforçou a linha de 

pensamento e as condutas que moldaram a gestão das entidades sindicais no Brasil. 

Este Decreto regulamentou o pagamento obrigatório e a arrecadação das 

contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das categorias econômicas 

ou profissionais representadas por estas entidades, o chamado “imposto sindical”.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da faculdade que lhe confere o 
art. 180 da Constituição, 
DECRETA:  
Art. 1º As contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das 
categorias econômicas ou profissionais representadas pelas referidas 
entidades, consoante as alíneas a do art. 38 e f do art. 3º do Decreto-Lei nº 
1.402, de 5 de julho de 1939 (2), serão, sob a denominação de "imposto 
sindical", pagas e arrecadadas pela forma estabelecida neste decreto-lei.  
Art. 2º O imposto sindical é devido, por todos aqueles que participarem de 
uma determinada categoria econômica ou profissional, em favor da 
associação profissional legalmente reconhecida como sindicato 
representativo da mesma categoria.  
Art. 3º O imposto sindical será pago de uma só vez, anualmente, e consistirá: 
a) na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para 
os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração;   
b) para os empregadores, numa importância fixa, proporcional ao capital 
registado da respectiva firma ou empresa, conforme a seguinte tabela: 
(...) 
Art. 4º Os empregadores são obrigados a descontar na folha de pagamento 
de seus empregados, relativa ao mês de março de cada ano, o 
imposto0020sindical por estes devido aos respectivos sindicatos.  
(...) 
Art. 8º O recolhimento do imposto sindical descontado pelos empregadores 
aos respectivos empregados será efetuado no mês de abril de cada ano, 
diretamente, ao sindicato a cuja categoria pertencerem, ou aos 
estabelecimentos bancários pelo mesmo sindicato indicados, observadas as 
instruções do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.  
Art. 9º O pagamento do imposto sindical pelos trabalhadores por conta própria 
realizar-se-á no mês de janeiro de cada ano na forma do artigo anterior.  
(...) 
Art. 14. O pagamento do imposto sindical pelos empregadores efetuar-se-á 
no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a estabelecer-se 
após aquele mês, na ocasião em que requeiram às repartições competentes 
o registo ou a licença para seu funcionamento, e será feito diretamente aos 
cofres do sindicato respectivo ou, mediante guia de recolhimento, ao 
estabelecimento bancário indicado pelo mesmo sindicato.(BRASIL, 1940) 

 

Finalmente, com a aprovação da Consolidação das Leis Trabalhistas, (CLT) 

aprovada pelo Decreto-Lei N° 5.452, de 1° de maio de 1943, consolidaram-se os 

balizadores da gestão das entidades sindicais até 2017, uma gestão estruturada na 
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dependência de imposto sindical institucionalizado, obrigatório e com regras 

disciplinadora já pré-estabelecidas, conforme se observa nos art. 578, 579 e 580 da 

CLT: 

“DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943 
Da fixação do recolhimento do Imposto Sindical 
Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos que participem das 
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 
representadas pelas referidas entidades, serão, sob a denominação do 
"Imposto Sindical", pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste 
capítulo.  
Art. 579. O imposto sindical é devido, por todos aqueles que participarem de 
uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão 
liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão 
ou inexistindo este na conformidade do disposto no art. 581. 
Art. 580. O imposto sindical será pago de uma só vez, anualmente e 
consistirá:  
a) na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho, para 
os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração; 
b) para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais 
liberais, numa importância variável de Cr$ 10 (dez cruzeiros) a Cr$ 100(cem 
cruzeiros), fixada na forma do art. 583; 
c) para os empregadores, numa importância, fixa, proporcional ao capital 
registado da respectiva firma ou empresa, .....(BRASIL, 1943) 

 

Assim, as fontes de recursos para sobrevivência das entidades sindicais estão 

garantidas, independente da vontade do contribuinte representado, de sua percepção 

sobre a entidade e daquilo que ele receberá em troca pela contribuição que fará. Uma 

vez garantidas as fontes de recurso, as práticas de governança parecem perder 

relevância na gestão das entidades sindicais. Princípios básicos de governança, tais 

como transparência, equidade, prestação de contas, responsabilidade corporativa, 

(IBGC, 2015) deixam de ser essenciais à sobrevivência das entidades sindicais. 

Em 2017 esta realidade é alterada pela Lei 13.467, de 13 de julho, chamada 

de Reforma Trabalhista e sancionada pelo então Presidente da República Michel 

Temer, entrando em vigor 120 dias após a data de sua publicação no Diário Oficial da 

União em 14 de julho de 2017.  

Para os sindicatos laborais, a mudança na legislação com maior impacto nos 

modelos de gestão praticados até então se deu por meio do artigo 582 da nova 

legislação, pois estabelece que “Os empregadores são obrigados a descontar da folha 

de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano a 

contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu 

recolhimento aos respectivos sindicatos”. (BRASIL, 2017) Para os sindicatos 

patronais, os impactos nos modelos de gestão foram ocasionados pela alteração do 

artigo 587 da mesma Lei, que estabeleceu que “Os empregadores que optarem pelo 



4 
 

recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada 

ano,...” (BRASIL, 2017) 

Basicamente, a nova legislação tornou facultativo ao empregado o pagamento 

do imposto sindical, uma vez que deve ele autorizar previa e expressamente o 

desconto em sua folha de pagamento, é opcional aos empresários o recolhimento do 

imposto em favor de seus sindicatos patronais. 

Percebendo redução em suas arrecadações, os sindicatos laborais utilizaram-

se das assembleias gerais para contornar a legislação e legitimar uma autorização 

prévia e expressa de desconto em folha do imposto sindical, inclusive dos 

trabalhadores não presentes na assembleia. 

Para impedir o desconto em folha legitimado por assembleias, o Governo 

Federal edita a Medida Provisória N° 873/2019, exigindo no Art. 578 além da 

autorização prévia, expressa, que seja também individual, impedindo a aprovação do 

desconto da contribuição sindical em folha de pagamento por instrumento coletivo de 

aprovação. No Art. 582, exige ainda que o recolhimento seja realizado exclusivamente 

por boleto bancário ou equivalente meio eletrônico, enviado diretamente à residência 

do empregado. As mesmas disposições legais se aplicam aos sindicatos patronais. O 

Art. 579 Parágrafo 1° reforça a necessidade de autorização prévia do empregado, 

devendo ser individual, expressa e por escrito, não admitidas a autorização tácita. 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 873, DE 1º DE MARÇO DE 2019 
Exposição de motivos  
Altera a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre a contribuição sindical, e 
revoga dispositivo da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: 
Art. 1º A Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 545. As contribuições facultativas ou as mensalidades devidas ao 
sindicato, previstas no estatuto da entidade ou em norma coletiva, 
independentemente de sua nomenclatura, serão recolhidas, cobradas e 
pagas na forma do disposto nos art. 578 e art. 579.” (NR) 
“Art. 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das 
categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais 
representadas pelas referidas entidades serão recolhidas, pagas e aplicadas 
na forma estabelecida neste Capítulo, sob a denominação de contribuição 
sindical, desde que prévia, voluntária, individual e expressamente autorizado 
pelo empregado.” (NR) 
“Art. 579. O requerimento de pagamento da contribuição sindical está 
condicionado à autorização prévia e voluntária do empregado que participar 
de determinada categoria econômica ou profissional ou de profissão liberal, 
em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, na 
inexistência do sindicato, em conformidade o disposto no art. 591. 
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§ 1º A autorização prévia do empregado a que se refere o caput deve ser 
individual, expressa e por escrito, não admitidas a autorização tácita ou a 
substituição dos requisitos estabelecidos neste artigo para a cobrança por 
requerimento de oposição. 
§ 2º É nula a regra ou a cláusula normativa que fixar a compulsoriedade ou a 
obrigatoriedade de recolhimento a empregados ou empregadores, sem 
observância do disposto neste artigo, ainda que referendada por negociação 
coletiva, assembleia-geral ou outro meio previsto no estatuto da entidade.” 
(NR) 
“Art. 579-A. Podem ser exigidas somente dos filiados ao sindicato: 
I - a contribuição confederativa de que trata o inciso IV do caput do art. 8º da 
Constituição; 
II - a mensalidade sindical; e 
III - as demais contribuições sindicais, incluídas aquelas instituídas pelo 
estatuto do sindicato ou por negociação coletiva.” (NR) 
“Art. 582. A contribuição dos empregados que autorizarem, prévia e 
expressamente, o recolhimento da contribuição sindical será feita 
exclusivamente por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico, que 
será encaminhado obrigatoriamente à residência do empregado ou, na 
hipótese de impossibilidade de recebimento, à sede da empresa.(BRASIL, 
2019) 

 

As alterações ocorridas na legislação trabalhista em 2017 pela Lei 

13.467/2017 e em 2019 pela Medida Provisória 873 impuseram uma nova realidade 

para as entidades sindicais, com perda de arrecadação e a necessidade de alteração 

nas relações entre sindicatos e suas bases. 

Questões de governança começam a se inserir no contexto. A gestão das 

relações entre sindicato e seus stakeholders, em especial seus representados, parece 

necessitar de reavaliação e nova interpretação. “Os legítimos interesses de todos os 

sócios, bem como os das demais partes interessadas, devem ser levados em 

consideração pela diretoria em sua missão de cumprir o objeto e a função social da 

organização.” (IBGC, 2015)  

Diante desta nova realidade, foi formulado o problema de pesquisa: 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Quais as contribuições da governança para reestabelecer os vínculos 

institucionais entre os sindicatos patronais do comércio e suas bases representadas, 

após a reforma Trabalhista Brasileira da Lei 13.467/2017? 

 

1.2 HIPÓTESES 

Existem várias maneiras de se formular hipóteses, mas segundo Lakatos e 

Marconi (2003) a mais comum é estabelecer uma relação entre duas variáveis ligadas 

entre si pelas palavras “se” e “então”. Pode haver uma correlação entre apenas duas 
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variáveis ou mais de duas, sendo que neste caso as demais variáveis podem 

representar condições específicas para a ocorrência das duas primeiras. Também 

pode ocorrer de duas ou mais variáveis determinarem o comportamento de uma única 

outra, que dependerá do comportamento das primeiras. Lakatos e Marconi 

exemplificam usando a expressão “Se x1 e x2 e x3, então y.” (LAKATOS; MARCONI, 

2003 p.128) 

Para Kerlinger (1973 p. 28-35), citado por Lakatos e Marconi (2003 p.130) um 

dos fatores que torna a formulação de hipóteses importante é que sua comprovação 

requer que se tornem independentes de valores de opiniões dos indivíduos e por 

serem formulações relacionais gerais, permitem ao pesquisador deduzir 

manifestações empíricas específicas, auxiliando o pesquisador a confirmar ou não a 

sua teoria. 

Desta forma, duas hipóteses básicas norteiam toda a linha de investigação 

desta pesquisa, que uma vez reduzidas a variáveis mensuráveis permitiram investigar 

a relação existente entre si, e que em nossas conclusões finais permitirão reforçar ou 

refutar alguns valores e práticas adotadas por gestores de sindicatos após a 

aprovação da Lei 13.467/2017. 

Duas hipóteses foram investigadas: 

• A baixa aderência dos sindicatos aos princípios de governança 

impactou negativamente na manutenção dos vínculos institucionais e 

na sustentabilidade financeira das entidades sindicais após as 

mudanças legislativas trabalhistas ocorridas. 

• O assistencialismo não é capaz de manter os vínculos institucionais 

com as bases representadas e, portanto, não garantem a manutenção 

da contribuição sindical. 

A pressuposição de que dentre as práticas de governança nas entidades 

pesquisadas não existia acompanhamento legislativo para antever as mudanças da 

legislação, impactou na gestão dos sindicatos e, portanto, não havia planejamento 

nem plano de ação com objetivo de minimizar os impactos da Lei que está incorporada 

na investigação da aderência da entidade sindical aos princípios de governança 

relacionados a responsabilidade corporativa. O questionário de pesquisa é explícito 

ao perguntar se a entidade realiza análise de risco do negócio, com monitoramento 

das suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.  
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A eventual existência de programas de excelência de gestão nas entidades 

sindicais, incentivados por suas federações estaduais, só reforça a aderência destas 

entidades aos princípios de governança, sendo assim, a investigação sobre sua 

contribuição (ou não) para manutenção dos vínculos institucionais do sindicato com 

suas bases e para sua sustentabilidade financeira deixa de fazer sentido para os 

objetivos desta pesquisa.  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é: 

Analisar as contribuições da governança para reestabelecer os vínculos 

institucionais entre os sindicatos patronais do comércio e suas bases representadas, 

após a reforma Trabalhista Brasileira da Lei 13.467/2017. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Os seguintes objetivos específicos foram traçados para esta investigação: 

a) Averiguar os impactos da Lei 13.467/2017 no número de representados 

contribuintes e nas receitas das entidades pesquisadas; 

b) Investigar a existência de práticas de governança nas entidades 

pesquisadas tendo por base o Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa); 

c) Investigar a existência de serviços assistenciais divergentes da função 

básica de representação do sindicato; 

d) Investigar a existência de uma relação entre as variações nas receitas 

e no número de representados contribuintes das entidades sindicais 

com a aderência destas entidades a princípios de governança; 

e) Investigar a existência de uma relação entre as variações nas receitas 

e no número de representados contribuintes das entidades sindicais 

com a prestação de serviços assistenciais divergentes da função 

básica de sindicatos; 
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f) Descrever as principais características das entidades delimitadas pela 

amostra identificadas pela pesquisa; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Nesta sessão serão apresentadas as razões de ordem teórica e os motivos 

de ordem prática que tornam importante a realização desta pesquisa. Para Lakatos e 

Marconi (2003, p. 2019) uma pesquisa se justifica quando comprovada a importância 

do tema tanto do ponto de vista geral como para os casos particulares em questão, 

proporcionando a descoberta de soluções para casos gerais e/ou particulares ou a 

possibilidade de sugerir modificação no âmbito da realidade pesquisada. Neste 

contexto, o presente estudo se justifica, pois pode apresentar contribuições para: 

 

1.4.1 Para a sociedade em transformação 

 

Para Kloosterboer (2008 p.19), o modo como os sindicatos operam modela a 

sociedade no seu conjunto. Países com elevada densidade sindical tendem a ter uma 

melhor distribuição de renda e salários mais igualitários. Sindicatos também 

contribuem para o fortalecimento da democracia, uma vez que dão voz aos 

trabalhadores. Portanto, os sindicatos podem ter um importante impacto na 

sociedade, dependendo das escolhas que fazem. 

Nascimento (2015) em Compêndio de Direito Sindical (p. 51) afirma que “A 

liberdade sindical é defesa de interesses coletivos, num plano de direito privado”. Sob 

esta perspectiva, a relevância do estudo do tema para a sociedade está 

correlacionada ao enfraquecimento do direito coletivo trabalhista e à manutenção ou 

perda de benefícios adquiridos em acordos coletivos de trabalho, uma vez que 

deixando de existir um dos representantes sindicais de uma determinada categoria 

econômica, seja ela laboral ou patronal, deixa de existir também o acordo coletivo de 

trabalho.  

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quando trata dos 

direitos e garantias fundamentais do cidadão, em seu Capítulo II, Art.8, deixa expressa 

a obrigatoriedade de participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 

trabalho. Portanto, a extinção da obrigatoriedade do recolhimento do imposto sindical 

sem um equivalente substituto para financiamento de suas atividades ou sem a 

promoção de mecanismos que garantam sua autossuficiência, ou sem que lhes seja 
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permitido, prepara-se para a nova realidade, atinge os direitos fundamentais do 

cidadão garantidos pela Constituição Federal. 

 

CF. Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
(...) 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 
IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo 
da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição 
prevista em lei; 
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 
trabalho; (BRASIL, 1988) 

 

Enquanto o fim da obrigatoriedade do imposto sindical pode ser interpretada 

como um ganho no contexto dos direitos individuais pela formalização do direito de 

oposição, o fim da entidades sindicais pode representar um retrocesso social, à 

medida que, nas palavras de Ackerman (2012, p. 143)  

 

[...] se os objetivos sociais devem constituir o elemento fundamental da 
política geral, a participação das organizações de empregadores e de 
trabalhadores, em todas as etapas do estabelecimento e da aplicação da 
política econômica e social, não apenas é desejável, mas é indispensável. 

 

1.4.2 Para economia 

 

O fim do imposto sindical pode representar o fim do emprego de 153,5 mil 

pessoas que possuem vínculo empregatício com carteira assinada nas organizações 

sindicais no país, conforme dados levantados pela BBC Brasil na Relação Anual de 

Informações Sociais (Rais) e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 

(Caged). Com R$ 2,6 bilhões arrecadados em 2016 com o desconto de um dia de 

trabalho de todos os funcionários, os sindicatos de trabalhadores respondem por 

76,5% do total de vagas, 117,6 mil. Os outros 35,9 mil empregos estão vinculados às 

entidades patronais, que receberam R$ 1,3 bilhão da contribuição recolhida 

diretamente das empresas (MOTA, 2017). 

 

1.4.3 Para as questões de governança 
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Para aprofundar conhecimentos sistematizados e cientificamente 

comprovados sobre governança em entidades sindicais, alguns estudos podem ser 

encontrados abordando a governança em organizações do terceiro setor. Mendonça 

e Machado Filho (2004) estudaram o papel dos mecanismos de governança nas 

Organizações do Terceiro Setor como forma de elucidar os parâmetros que doadores 

podem utilizar para monitorar a eficácia dos projetos sociais para os quais doam seus 

recursos. No campo da Governança Pública e Governança Corporativa, vários são os 

estudos e autores dedicados à exploração científica dos temas. Entretanto, parecem 

ainda incipientes os estudos sobre governança sindical e suas contribuições para o 

estreitamento das relações institucionais entre sindicatos e suas bases representadas. 

Estudos neste campo que identifiquem características próprias de governança no 

meio sindical, diferentes das características de governança pública, corporativa ou de 

terceiro setor, podem contribuir para formulação de uma novar terminologia de 

governança sindical. 

 

1.4.4 Para as questões de sustentabilidade 

 

O estudo sobre a adoção de práticas de governança pelas entidades sindicais 

são relevantes para as questões de sustentabilidade na medida em que podem 

auxiliar as entidades sindicais a atuarem como parceiras do poder público na 

promoção de políticas orientadas para o desenvolvimento, que apoiem as atividades 

produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, criatividade e 

inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias 

empresas, inclusive por meio do acesso a serviços financeiros, tal como estabelece o 

objetivo 8.3 dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável ODS08 da ONU.  

O ODS08 tem por objetivo promover o crescimento econômico sustentado, 

inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e 

todos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS, 2019). 

 

O Objetivo 08 se desdobra em 12 metas, conforme publicação oficial da ONU 
Brasil: 
(...) 
8.3 Promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as 
atividades produtivas, geração de emprego decente, empreendedorismo, 
criatividade e inovação, e incentivar a formalização e o crescimento das 
micro, pequenas e médias empresas, inclusive por meio do acesso a serviços 
financeiros (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇOES UNIDAS, 2019) 
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O Brasil participou de todas as sessões da negociação intergovernamental, 

iniciadas em Setembro de 2015, com a participação de líderes mundiais reunidos na 

sede da ONU, que deram origem a um acordo denominado Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, que contempla 17 Objetivos e 169 metas, envolvendo 

temáticas diversificadas, como erradicação da pobreza, segurança alimentar e 

agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, água e saneamento, energia, 

crescimento econômico sustentável, infraestrutura, redução das desigualdades, 

cidades sustentáveis, padrões sustentáveis de consumo e de produção, mudança do 

clima, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, 

sociedades pacíficas, justas e inclusivas e meios de implementação (BRASIL 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2019). 

A Organização Internacional do Trabalho, agência multilateral ligada a 

Organização das Nações Unidas (ONU), especializada nas questões do trabalho e 

proteção social e a única com estrutura tripartide, na qual os representantes dos 

empregadores e dos trabalhadores têm os mesmos direitos que os do governo, em 

sua 97ª reunião realizada em 10 de junho de 2008, estabeleceu quatro objetivos 

estratégicos como pauta de suas ações para situar o pleno emprego produtivo e o 

trabalho decente como elemento central das políticas econômicas e sociais, a saber: 

 

I- promover o emprego criando um entorno institucional e econômico 
sustentável de forma que: - os indivíduos possam adquirir e atualizar as 
capacidades e competências necessárias que permitam trabalhar de maneira 
produtiva para sua própria realização pessoal e bem-estar coletivo; - o 
conjunto de empresas, tanto públicas como privadas, sejam sustentáveis com 
o fim de favorecer o crescimento e a criação de maiores possibilidades e 
perspectivas de emprego e renda para todos, e - as sociedades possam 
alcançar seus objetivos de desenvolvimento econômico e de progresso 
social, bem como alcançar um bom nível de vida;  
II- adotar e ampliar medidas de proteção social – seguridade social e proteção 
dos trabalhadores – que sejam sustentáveis e estejam adaptadas às 
circunstâncias nacionais, e particularmente, - a extensão da seguridade social 
a todos os indivíduos, incluindo medidas para proporcionar ingressos básicos 
àqueles que precisem dessa proteção e a adaptação de seu alcance e 
cobertura para responder às novas necessidades e incertezas geradas pela 
rapidez dos avanços tecnológicos, sociais, demográficos e econômicos; - 
condições de trabalho que preservem a saúde e segurança dos 
trabalhadores, e - as possibilidades para todos de uma participação eqüitativa 
em matéria de salários e benefícios, de jornada e outras condições de 
trabalho, e um salário mínimo vital para todos aqueles que têm um emprego 
e precisam desse tipo de proteção;  
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III- promover o diálogo social e tripartismo como os métodos mais apropriados 
para: - adaptar a aplicação dos objetivos estratégicos às necessidades e 
circunstâncias de cada país; - transformar o desenvolvimento econômico em 
progresso social e o progresso social em desenvolvimento econômico; - 
facilitar a formação de consenso sobre as políticas nacionais e internacionais 
pertinentes que incidem nas estratégias e programas de emprego e trabalho 
decente, e - fomentar a efetividade da legislação e as instituições de trabalho, 
em particular o reconhecimento da relação de trabalho, a promoção das 
Melhores relações profissionais e o estabelecimento de sistemas eficazes de 
inspeção do trabalho, e  
IV- respeitar, promover e aplicar os princípios e direitos fundamentais no 
trabalho, que são de particular importância, tanto como direitos como 
condições necessárias para a plena realização dos objetivos estratégicos, 
tendo em vista que: - que a liberdade de associação e liberdade sindical 
e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva são 
particularmente importantes para alcançar esses quatro objetivos 
estratégicos, e - que a violação dos princípios e direitos fundamentais no 
trabalho não pode ser invocada nem utilizada como legitima vantagem 
comparativa e que as normas do trabalho não devem servir aos fins 
comerciais protecionistas.(OIT, 2008, grifo do autor)  

 

Neste contexto, o presente estudo se torna relevante, pois pode apresentar 

contribuições para sustentabilidade financeira das entidades sindicais, detentoras do 

direito constitucional de negociação coletivas sobre as quais estão apoiados os quatro 

objetivos estratégicos da Organização Internacional do Trabalho. 

 

1.4.5 Para os sindicatos 

 

Para Nascimento (2015) deve ser garantido aos sindicatos os meios para o 

desenvolvimento da sua ação destinada a atingir os fins para os quais foi constituído. 

“De nada adiantaria a lei garantir a existência de sindicatos e negar os meios para que 

as suas funções pudessem ser cumpridas.”, (NASCIMENTO, 2015; p. 321). O estudo 

da governança nas entidades sindicais pode contribuir na identificação dos meios para 

manutenção de suas atividades e direcionar as ações de sindicatos neste momento 

de transição no modelo de gestão das entidades.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura deste trabalho apresenta uma abordagem sobre as 

funções básicas dos sindicatos previstas na legislação, uma vez que o cumprimento 

destas funções pelas entidades sindicais deveria garantir os vínculos institucionais 

entre sindicatos e bases representadas. Entretanto, o que se observa a partir da Lei 

13.467/2017 é a redução do número de associados e uma redução do pagamento das 

contribuições sindicais que garantem sua subsistência, evidenciando um rompimento 

entre as entidades representativas e suas bases. Para investigação das contribuições 

da governança para reestabelecer estes vínculos institucionais entre os sindicatos e 

suas bases representadas, o presente estudo buscará amparo teórico também no 

estado da arte sobre a temática de governança, em especial governança corporativa, 

como forma de estruturar uma base conceitual que permita analisar os impactos da 

governança na atual realidade sindical.  

Para tanto, utilizou-se o acervo de obras e artigos disponíveis na biblioteca 

digital EBSCO Information Services e na Livraria Eletrônica Científica Online SCIELO. 

Foram selecionadas obras e artigos seminais sobre as temáticas e se optou pelos 

artigos cujo conteúdo apresente contribuições para elucidar a pergunta central desta 

pesquisa. 

 

2.1  O QUE É SINDICATO E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

 

Pela definição de Nascimento (2011 p. 1284) sindicato é o órgão de 

representação de um grupo social constituído de trabalhadores. Quando as entidades 

são patronais representam um grupo econômico. 

O regramento base e as competências dos sindicatos estão previstas na 

Constituição Federal do Brasil de 1988, Art.8,  

 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, 
ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a 
interferência e a intervenção na organização sindical; 
II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer 
grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base 
territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados, não podendo ser inferior à área de um Município; 
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; 
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IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 
profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo 
da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição 
prevista em lei; 
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 
VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de 
trabalho; 
VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações 
sindicais; 
VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da 
candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda 
que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta 
grave nos termos da lei. 
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de 
sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a 
lei estabelecer.(BRASIL, 1988) 

2.1.1 Função de Representação  

 

Para Nascimento (2015, p. 321), cabe aos sindicatos a defesa dos interesses 

dos representados, que deve ser interpretada como a faculdade que tem o sindicato 

de postular para os seus representados vantagens não estabelecidas pela lei por meio 

da negociação coletiva ou dissídio coletivo de interesses ou dissídios econômicos. 

Como interesses coletivos devem ser entendidos aqueles que abrangem a toda uma 

categoria. Como interesses individuais, entende-se a atuação na defesa dos 

interesses de cada um dos membros da base representada de forma singular, como 

a reivindicação por substituição processual de algum direito não assegurado pelo 

empregador. Nascimento não aborda as questões da defesa dos interesses do 

representado no âmbito do sindicato patronal. 

 

O sindicato cumpre funções de representação. Desdobram-se em dois 
planos: o coletivo e o individual. No plano coletivo, o sindicato representa 
grupos, nas suas relações com outros órgãos e grupos, sendo essa a sua 
natural atribuição. Assim, quer perante o Estado, quer perante os 
empregadores ou outros órgãos, cabe ao sindicato atuar como o intérprete 
das pretensões do grupo à frente do qual se põe e cujas reivindicações e 
posições encaminhará. Não só no plano coletivo, mas, também, no individual, 
o sindicato cumpre funções representativas, com maiores ou menores 
limitações: participando de processos judiciais, praticando atos  
homologatórios de rescisões contratuais etc. (NASCIMENTO, 2015, p.321) 

 

2.1.2 Função Negocial 

 

Para Nascimento (2015, p. 322) a função negocial se estabelece quando o 

sindicato, ao normatizar, pela negociação coletiva, a solução dos seus conflitos, 

completa as lacunas da lei e age como uma fonte de produção de direito positivo, 
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detalhando questão onde a lei é genérica, criando figuras novas, construindo o que 

Nascimento chama de um direito paralegal, indispensável para a melhor ordenação 

das relações trabalhistas. 

 

A principal função do sindicato é, sem dúvida, a negocial. Permite compor 
conflitos de interesses e instituir, consensualmente, normas de trabalho. Faz 
do sindicato o titular de um poder normativo de exercício bilateral com o 
empregador, o de constituir regras, direitos e obrigações, por acordos e 
convenções coletivas, e, com isso, justificar-se plenamente. (NASCIMENTO, 
2015, p.323) 

 

A função negocial é tanto mais ampla quanto menor o espaço ocupado pela 

lei. A Organização Internacional do Trabalho (Convenção n. 98, artigo 4°) incentiva a 

atuação negocial dos sindicatos quando estimula a negociação voluntária entre 

empregadores e empregados. A utilização das convenções coletivas permite às 

próprias partes de uma disputa trabalhista a escolha das normas a serem observadas 

para a composição dos seus conflitos. 

 

CONVENÇÃO Nº 98 RELATIVA À APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO 
DIREITO DE ORGANIZAÇÃO E DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA  
ARTIGO 4º 
Deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas às condições 
nacionais para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização de 
meios de negociação voluntária entre empregadores ou organizações de 
empregadores e organizações de trabalhadores, com o objetivo de regular, 
por meio de convenções coletivas, os termos e condições de emprego. 
(BRASIL, 1952) 

 

2.1.3  Função Assistencial 

 

A função assistencial, segundo Nascimento (2015, p. 322) é controversa e 

consiste na prestação aos representados de serviços de natureza médica, 

educacional, hospitalar, ambulatorial etc. Controversa, pois, na opinião de alguns, 

desviam o sindicato do seu papel principal, podendo ser consideradas impróprias, pois 

estas funções devem ser exercidas pelo Estado, e não pelo sindicato.  

José Fernando Souto Jr. (1999), em seus estudos acerca da ‘prática 

assistencial’ em sindicatos, afirma que essa função têm estado presente nos 

sindicatos brasileiros desde o início do século, quando os sindicatos funcionavam 

como organização de ajuda mútua dos trabalhadores. Souto Jr. Afirma que desde o 

período do mutualismo muitas entidades sindicais funcionavam servindo os seus 
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sócios com assistência médica, jurídica, proporcionando lazer e, por vezes, até 

previdência. 

 

Essas práticas não cessaram com o decorrer do tempo e a criação da 
estrutura sindical, na década de 30, terminou por facilitar a manutenção e 
expansão dos serviços assistenciais. A discussão sobre esse assunto tem 
enfocado uma relação de causa e efeito entre a estrutura sindical e as 
práticas assistenciais, sendo atribuída à estrutura a causa da existência do 
chamado ‘assistencialismo’ nos sindicatos.(SOUTO JR, 1999 p.1) 

  

Uma das razões para o fortalecimento das atividades assistenciais dos 

sindicatos está na precariedade das atividades assistenciais do Estado. 

 

“as atividades assistenciais do Estado são geralmente precárias, os 
sindicatos passaram a usar os fundos públicos que recebiam para criar seus 
próprios serviços assistenciais. O resultado deste processo foi que não 
apenas a prática dos sindicalistas criou uma esdrúxula concepção do 
‘sindicato assistencial’, como o crescimento das funções assistenciais do 
sindicato terminou por sobrepujar suas funções de representação”  (SOUTO 
JR, 1999, apud WEFFORT, 1972, p. 28 ) 

 

Para Antunes (et al., 2015) o que vem ocorrendo é uma mutação nas práticas 

sindicais, que nas palavras dos autores, além de “fetichizar” a negociação coletiva, 

tem transformado os dirigentes sindicais em novos gestores, que encontraram na 

estrutura sindical um espaço e mecanismos para sua realização, implementando e 

gerindo fundos de pensão, planos de pensão e de saúde, além das inúmeras 

vantagens intrínsecas ao aparato burocrático típico do sindicalismo de estado vigente 

no Brasil desde a década de 1930.  

 

Isto alterou o perfil das lideranças e das práticas sindicais adotadas até então. 
Tais mudanças também alteraram o destinatário do discurso sindical, cujo 
ideário vai paulatinamente se deslocando de um sindicalismo de classe para 
um sindicalismo cidadão(ANTUNES et al., 2015) 

 

No fim da década de 70 e durante os anos 80, desponta o movimento 

chamado “novo sindicalismo”, que se apresenta como alternativa ao modelo 

controlados pelo Estado que vigorou durante o regime militar de 64, que enfraqueceu 

a função de representação e fortaleceu o modelo assistencialista.  
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Os discursos que tentavam definir o ‘novo’ ressaltavam o lado ‘não 
assistencial’, ‘próximo das bases’, ‘democrático’, ‘reivindicativo’ e, por vezes, 
‘revolucionário’. A definição e a afirmação deste ‘novo’ modelo foi dada em 
oposição ao sindicalismo praticado nas décadas de 60 e 70, caracterizados 
como ‘assistenciais’, ‘burocráticos’, ‘pelegos’ ou, o que também se 
convencionou chamar, ‘atrelados’. Mais do que isto, na discussão que 
envolve a afirmação da identidade do chamado ‘novo sindicalismo’ há uma 
forte rejeição às formas de lutas dos sindicalistas que antecederam o período 
do golpe de 64. O chamado ‘novo sindicalismo’ define-se e afirmar-se 
rompendo com as experiências do passado.(SOUTO JR, 1999 p.2) 

 

Antunes (et al., 2015) afirma que o Golpe Militar de 1964 deixou pouco espaço 

para o que ele chama de um “sindicalismo de corte mais autêntico”, focado mais na 

representação dos interesses da classe trabalhador e menos no assistencialismo. 

Entre a década de 70 e 80 este movimento começa a se alterar. Segundo os autores, 

o crescimento da produção industrial, a forte expansão da classe trabalhadora no final 

dos anos 70, a popularidade de líderes sindicais, a criação das centrais sindicais, em 

especial a CUT (Central Única dos Trabalhadores) no início da década de 80. 

 

O perfil desta liderança sindical foi forjado em nova prática, quer dentro dos 
sindicatos, piquetes, assembleias e passeatas, nas ações de diretas e 
ocupações dos locais de trabalho, nas greves parciais e gerais e diversas 
iniciativas que a luta sindical e política do movimento operário logra construir 
para resistir e lutar em seu cotidiano...  
A década de 1980 foi, então, um período especial das lutas sindicais e sociais: 
um amplo ciclo de greves, locais e gerais, desencadeado pelos operários 
industriais, assalariados rurais, assalariados médios, num amplo e denso 
movimento que se caracterizou pela existência de greves gerais por categoria 
(como as dos Bancários em 1995), greves com ocupação de fábricas (como 
a da General Motors em São José dos Campos em 1985 e a da Companhia 
Siderúrgica Nacional em Volta Redonda em 1989), bem como com o 
desencadeamento de greves gerais de âmbito nacional, como a de março de 
1989, talvez a mais expressiva de todas as greves gerais desta década. 
(ANTUNES et al., 2015) 

 

Durante todo o período do “novo sindicalismo” os sindicatos e a estrutura 

sindical confederativa brasileira continuaram a sobreviver do imposto sindical. Mesmo 

nas décadas de 80 e 90, onde se intensificaram as lutas sindicais e multiplicaram as 

greves, todo alicerce financeiro sempre foi sustentado pelo imposto sindical.  

Ao final da década de 2000, as centrais sindicais passaram a receber verbas 

estatais, oriundas do FAT, acentuando novamente o controle do estado sobre os 

sindicatos. Ao possibilitar que as centrais sindicais também recebessem verbas do 

imposto sindical, o sindicalismo de estado começava a ressuscitar. “O mundo negocial 

e a dependência estatal (política, ideologia e financeira) passaram, também, a fazer 
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parte, ainda mais intensamente, do cotidiano daquele que, no passado recente, havia 

sido positivamente designado como novo sindicalismo.” (ANTUNES et al., 2015) 

Em 2017 entra em vigor a Lei 13.467/2017, que mantem o imposto sindical, 

entretanto torna facultativo seu recolhimento, criando barreiras entre os sindicatos e 

suas bases representadas, dificultando o acesso dos sindicatos aos recursos 

financeiros que deram sustentação, tanto ao sindicalismo de estado como ao novo 

sindicalismo. 

A pergunta de Antunes (et al., 2015) ”Para onde foram os sindicatos?” feita 

em 2015 parece agora ganhar mais força e novas possibilidades de resposta. Novas 

linhas de investigação e novas hipóteses se apresentam a partir da promulgação da 

Lei 13.467/2017. Será o novo sindicalismo, focado na luta de classes e defesa dos 

interesses capaz de recuperar as receitas para autossustentação dos sindicatos ou o 

modelo de sindicalismo de estado, focado nas atividades assistenciais, com dirigentes 

sindicais assumindo o papel de novos gestores, e tendendo ao modelo empresarial 

assistido por práticas de governança que pode contribuir para aproximar novamente 

os sindicatos de suas bases e garantir sua autossustentação? 

  

2.1.4 Função Parafiscal 

 

Função parafiscal, conforme definição de Nascimento (2015, p. 322)  

 

“É o poder legal conferido aos sindicatos para impor contribuições, mesmo a 
pessoas que não são associadas, de modo obrigatório e sem possibilidade 
de recusa.” Esse poder é tido como uma lesão à liberdade sindical individual. 
Permite, inegavelmente, maiores fontes orçamentárias para o 
sindicato.(NASCIMENTO, 2015, p.322)  

 

Entretanto o sindicato pode lançar mão de outros mecanismos substitutivos 

destinados a gerar receitas sindicais, tais como o exercício de atividades econômicas 

cujo superávit das operações seja aplicado à manutenção do sindicato. Entretanto, o 

exercício de atividades econômicas, quase que invariavelmente, conduzem ao 

assistencialismo ou deviam o sindicato de sua finalidade básica de representação e 

defesa de interesses dos representados. Uma forma de conferir um caráter menos 

autoritário às contribuições parafiscais é estabelecê-las por meio de assembleias 

gerais, submetendo a decisão à base representada. 
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Para Merigot (1953, p.51) um dos problemas da parafiscalidade é a 

capacidade de impor contribuições a um público específico por meio de assembleias 

que estabelecem apenas o princípio da criação do encargo, negligenciando os 

detalhes de sua aplicação. Outro problema é a considerável redução das prerrogativas 

do Governo e do Parlamento sobre a criação e destinação dos recursos oriundos de 

contribuições parafiscais. Pode-se apontar como fator crítico a imposição de 

contribuição a uma parcela da população sem que os recursos componham o 

orçamento do Governo, visando submetê-la à fiscalização do legislador. 

 

2.1.5 Função Econômica 

 

Conforme já descrito por Gustavo Hernández (2012) em suas análises sobre 

os impostos sobre a folha de pagamento e seus impactos no mercado de trabalho, 

“há consenso entre os economistas de que altos custos não salariais são um grande 

obstáculo para o mercado de trabalho de duas formas: geração de emprego e 

formalização do emprego” (HERNÁNDEZ, 2012). Esta análise pode se aplicar tanto 

como um dos malefícios do poder da parafiscal dos sindicatos, como também do ponto 

de vista econômico, à medita que tais contribuições são repassadas a preços dos 

produtos, tornam a atividade produtiva pouco competitiva e tem impacto negativo na 

formalização da contratação de mão de obra. A exigência de sindicatos laborais que 

estabelecem em convenções coletivas de trabalho contribuições obrigatórias a serem 

recolhidas pelo empregadores em seu favor, e por outro lado, a inclusão em 

convenção coletiva de trabalho de contribuições que empregadores aplicam a si 

mesmos no sentido de promover a manutenção das entidades sindicais, oneram os 

custos de contratação de mão de obra e tem impacto direto na economia.  

 

Isso levou a propostas para buscar formas de reduzir os custos trabalhistas, 
com a discussão centrada no papel das contribuições para a folha de 
pagamento. Alguns acreditam que esses impostos devem ser reduzidos ou 
mesmo eliminados, a fim de reduzir os custos de negócios e incentivar a 
contratação de um número maior de pessoas.(HERNÁNDEZ, 2012) 

 

Se a contribuição instituída pelo sindicato é atribuída ao empregado, há uma 

redução de sua renda, com consequente redução de consumo. Se a contribuição 

instituída pelo sindicato é atribuída ao empregador, dois movimentos podem ser 

observados, o primeiro com um repasse dos custos aos preços de produtos e serviços 
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gerando efeito inflacionário, o segundo, em mercados de livre concorrência onde há 

maior dificuldade em se repassar custos aos preços, com uma diminuição do quadro 

funcional de forma a compensar a elevação dos encargos e estabelecer o equilíbrio 

do valor da mão de obra sobre os custos de produção. 

 

Do ponto de vista teórico, em um modelo de equilíbrio parcial competitivo, 
espera-se que um aumento nos impostos sobre folha de pagamento pagos 
pelas empresas aumente os custos trabalhistas. Existe um processo de 
fixação de salários e emprego que compensa esses custos mais elevados, 
reduzindo assim o emprego. Por outro lado, se o trabalhador paga o imposto, 
isso implica um declínio nos salários dos trabalhadores, que os trabalhadores 
compensam reduzindo a oferta de trabalho. (HERNÁNDEZ, 2012) 

 

Nascimento (2015, p. 322) enaltece a função econômica dos sindicatos. 

“Sindicato pode exercer funções econômicas. Pode ser acionista de empresas, de 

bancos, desenvolver intensa atividade financeira e colaborar com o Estado”. 

Quando exercem funções assistencialista, geralmente sindicatos assumem 

espaços onde o poder público tem desempenho abaixo da expectativa da base 

representada. Aproveitando o anseio do representado por melhores serviços públicos, 

o sindicato assume esta atribuição, e para fazê-lo geralmente desenvolve a atividade 

econômica, seja montando serviços próprios, seja associando-se a empresas 

comerciais já instituídas no mercado. 

O fomento à atividade econômica também pode ocorrer quando exercendo 

atividades financeiras, o sindicato atua como agente de crédito, minimizando 

burocracia e movimentando a economia com a utilização dos recursos oriundos do 

imposto sindical para empréstimos a sua base de representados. 

 

2.1.6 Função Política 

 

Para Nascimento (2015, p. 322) os sindicatos podem assumir três 

posicionamentos políticos. O primeiro, apolítico, é a oposição ao Estado, típico de 

sindicalismo revolucionário, que prega a destruição do Estado, associando-o ao 

capitalismo. O segundo, também apolítico, aceita o modelo econômico-político do 

capitalismo e do lucro, desde que respeitados os direitos dos trabalhadores, dentre os 

quais o direito de greve e o direito de negociação. O terceiro posicionamento, este 

político, dá-se por mais de uma forma. O Sindicato pode criar partidos políticos, o 
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sindicato por submeter-se a um partido político, ou o sindicato pode financiar 

campanhas políticas de candidatos.  

 

A Organização Internacional do Trabalho, em 1952, na 35ª Reunião, expediu 
Resolução, aprovada por 112 países com 37 abstenções, na qual declara: 
“as relações ou atividades políticas dos sindicatos não devem ser em si 
mesmas de tal natureza que comprometam a continuidade necessária do 
movimento sindical e, por outro lado, não devem ser para os governos um 
pretexto para romper essa mesma continuidade”. (NASCIMENTO, 2015, 
p.323 apud OIT 35ª Reunião) 

 

Nascimento (2015, p. 323) afirma que em alguns países o envolvimento de 

sindicatos com partidos políticos é legalmente proibido. Como exemplo cita Colômbia 

e Venezuela. 

 

Na Colômbia, a lei declara: “aos sindicatos é proibida qualquer ingerência, 
direta ou indireta, na política militante do país”. Na Venezuela, a lei declara: 
“as organizações sindicais do trabalho que formem patrões e trabalhadores 
não poderão federar-se como associações ou partidos políticos nacionais ou 
estrangeiros, nem filiar-se a eles.”(NASCIMENTO, 2015, p.323) 

 

Diferentemente dos países que proíbem o envolvimento de sindicatos com a 

política, em outros o movimento sindical se acertou-se do poder político, integrando-

se e dele participando. Em alguns casos a política é utilizada para atingir os fins 

sindicais, em outros casos o sindicalismo é utilizado para atingir fins políticos. À 

medida que a função política do sindicato se intensifica, provoca reações contrarias 

por parte do Estado, muitas vezes exageradas e fatais, tal como parece ter ocorrido 

no Brasil com a alteração dos critérios para recolhimento do imposto sindical. A 

aproximação dos sindicatos da política o afasta de seus fins naturais de defesa dos 

trabalhadores e da prática da negociação coletiva.  

Um estudo importante, realizado por Corradini (2007), conseguiu quantificar a 

participação de políticos com engajamento ou militância associativa sindical nas 

bancadas parlamentares e no poder executivo entre os anos de 1994 e 2003. Segundo 

Corradini, a primeira constatação e mais geral, é o crescimento constante. 
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No que tange especificamente aos deputados federais, de uma proporção de 
85,6% sem qualquer vínculo desse tipo na legislatura com início em 1979, 
essa parcela reduziu-se (81,3%, em 1983; 70,2%, em 1987; 58,2%, em 1991; 
50,2%, em 1995; 45,7%, em 1999, e, finalmente, 44, 9%, na legislatura com 
início em 2003). Portanto, mais da metade dos deputados federais passou a 
ter algum vínculo com associações ou sindicatos. Como a maior parte dos 
senadores e ministros já ocupou o cargo de Deputado Federal, é possível 
supor que tenha ocorrido algo semelhante com esse grupo. Tomando o 
conjunto dos deputados federais, senadores e ministros do período de 1994 
a 2002, nada menos que 55,3% mantêm vinculações similares.(CORADINI, 
2007) 

 

Segundo Corradini (2007) esse aumento na proporção de políticos com 

alguma vinculação sindical, com movimentos sociais ou de classe decorre do 

acirramento da concorrência no processo eleitoral. O autor afirma que na bibliografia 

internacional, observa-se destacada tendência ao aumento da participação de 

políticos com vinculação a categorias profissionais, com elevado grau de 

escolaridade, vinculadas a determinadas esferas de atividade. Normalmente a 

bibliográfica está centrada nas bases sociais e de carreira.  

No que se refere a políticos ligados a associações-sindicatos de empresários, 

destaca-se o fato de a maior parte não terem meramente um engajamento com as 

entidades ao nível de associados, mas sim uma participação em nível de direção das 

entidades sindicais ou associações. A posição de dirigentes em associações-

sindicatos, em conjunto com outras modalidades de engajamento, pode compor a 

base para criação do capital político deste dirigente de associações-sindicatos 

(CORADINI, 2007). 

 

2.2 TIPOS DE SINDICATOS 

 

Para Nascimento (2015, p. 201) o sindicalismo de categorias, sejam elas 

categorias econômicas ou categorias profissionais, tende a perder espaço para outras 

formas de representação sindical, em especial sindicalismo de grupos. “Há três 

principais formas de grupos representados pelos sindicatos, a categoria, a profissão 

e a empresa, diferentes, superpostos ou não, com maior destaque para um deles em 

um país, menor em outro.” (NASCIMENTO, 2015). A diferença entre sindicato de 

categoria e grupos está em conceber que um sindicato de categoria pode representar 

os diversos grupos com diferentes interesses existentes dentro de uma categoria. 

O conceito jurídico de categoria desenvolveu-se no direito italiano, quando o 

estado agrupou as atividades econômicas em um quadro social para efeito de 
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representação sindical. Nascimento, citando autores diversos apresenta várias 

definições de “categoria”. 

 

 “Categoria profissional é a série não limitada  de indivíduos que, por força da 
sua posição no quadro de atividade produtiva  e do território em que se opera, 
tem comuns a denominação de interesses  da categoria” (Jaeger); é “o 
agrupamento de todos aqueles que têm de modo  estável e contínuo uma 
mesma função em um ciclo de produção dado”  (Sforza); é “uma coletividade 
de indivíduos que realizam uma determinada  função igual no processo de 
produção e que reúnem em vista dos tutelados  interesses comuns derivados 
de tal função” (Olivetti). (NASCIMENTO, 2015, p. 201 apud Jaeger; Sforza; 
Olivetti) 

 

Nascimento (2015) cita Francesco Carnelutti (1936) para deixar ainda mais 

claro o conceito quando explica que “a totalidade dos trabalhadores e dos 

empregadores pertencentes ao mesmo ramo de produção se chama categoria. Todo 

sindicato tem duas dimensões: a categoria e o território”. (NASCIMENTO, 2015, p.201 

apud CARNELUTTI, 1936). 

Desta forma, a “categoria” é preexistente ao sindicato, visto que seu 

regramento pelo poder público antecede a constituição do sindicato que irá 

representá-la. No quadro oficial elaborado pelo governo italiano foram relacionadas 

as atividades econômicas (de empregadores) e de profissionais (de empregados). 

No Brasil, o modelo sindical por categorias está evidenciado na estrutura 

sindical confederativa, cujo regramento imposto pelo Estado dividiu as entidades 

sindicais em atividades econômicas patronais e categorias profissionais de 

trabalhadores. 

Pelo lado dos empregadores, podemos utilizar como exemplo do sistema 

sindical confederativo as 27 federações de indústrias que reúnem mais de 1.250 

sindicatos e 700 mil empresas industriais de todas as unidades federativas do país, 

segundo dados do Portal da Indústria da Confederação Nacional da Indústria. 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2019). Com as 34 federações 

patronais – sendo 27 estaduais e 7 nacionais – e os 1030 sindicatos, a Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) forma o Sistema 

Confederativo da Representação Sindical do Comércio (Sicomércio). 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO DE BENS, 2019). A Confederação 

Nacional do Transporte (CNT) é formada por 26 federações e 4 sindicatos nacionais. 

(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE - CNT, 2019). 
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Pelo lado dos trabalhadores, a estrutura sindical tem a mesma organização. Pode-se 

citar a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) 

atualmente conta com 27 Federações de Trabalhadores na Agricultura (FETAGs) e 

mais de 4.000 Sindicatos de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (STTRs) filiados. 

(CONTAG, 2019). 

 

2.3 REPRESENTAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE 

 

Nascimento (2015, p. 213) faz o questionamento: Que é representação 

sindical? 

 

Representar quer dizer pôr-se à frente de alguém. Representante é aquele 
que atua em nome de outrem, para quem age, defendendo os seus 
interesses. O sindicato é representante.  Determinar a natureza do vínculo 
entre o sindicato e o grupo que representa é questão que comporta mais de 
uma posição. (NASCIMENTO, 2015) 

 

Juridicamente, segundo Nascimento (2015, p.213), representação é uma 

questão de legalidade e representatividade um problema de legitimidade. A 

divergência entre ambas é que um sindicato pode ser o representante legal de um 

grupo econômico ou de trabalhadores, entretanto, se não for reconhecido por suas 

bases como tal, não possuirá representatividade. Embora detentor de poderes legais 

a ele conferidos pelo Estado mediante autorização de funcionamento pela Carta 

Sindical, não será reconhecido pelas bases com legítimo representante. Segundo 

Nascimento, este problema é mais evidente nos sistemas de unicidade sindical, 

quando o Estado concede autorização a apenas um sindicato para representar uma 

categoria econômica ou grupo de trabalhadores em uma determinada região 

geográfica. Os sistemas de unidade espontânea ou de pluralidade, ou seja, aqueles 

em que podem ocorrer vários sindicatos representando uma mesma categoria 

econômica ou grupo de trabalhadores em uma mesma região geográfica oferecem 

maiores possibilidades de aproximação entre sindicatos e suas bases, aproximando 

representação e representatividade.   

Quando aborda as questões de representatividade, Nascimento (2015, p. 213) 

a relaciona ao desenvolvimento e amadurecimento das organizações políticas e 

sociais modernas, na qual o Estado não só reconhece as organizações sindicais, mas 

entra em relações de troca com os grupos organizados que se apresentam como 
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entes exponenciais de comunidades difusas. Neste sentido, representatividade se 

afasta do âmbito jurídico e se aproxima da área da sociologia ou fática. “Um sindicato 

é representativo quando se encarrega, eficazmente, de cuidar dos  interesses dos 

trabalhadores e responde adequadamente às demandas dos seus representados” 

(NASCIMENTO, 2015). 

Assim, representatividade indica a efetividade da ação de tutela, ou seja, é o 

exercício real e efetivo do sindicado das prerrogativas a ele concedidas de representar 

um grupo ou setor econômico. 

Umas das concepções jurídicas da representação sindical, já refutada, é a 

concepção publicista. Sustenta que representar uma categoria não significa o mesmo 

que representar uma entidade ou grupo nem indivíduos unidos por processo 

associativo a esse grupo. 

 

A categoria, por conseguinte — tese hoje rejeitada —, é uma representação 
independente de qualquer manifestação de vontade por parte dos 
representados; não é igual à representação legal, uma vez que esta diz 
respeito ao incapaz. Assim, a “representação sindical da categoria é, na 
verdade, uma delegação legislativa conferindo ao sindicato reconhecido o 
poder de elaborar normas jurídicas que obriguem todos os indivíduos que 
pertençam, em virtude de seu status profissionalis, a determinada categoria”. 
Nesse caso, o poder decorrente dessa delegação legislativa é uma “função 
de direito público, derivada da própria ordem estatal”. Decorre dessa 
premissa a justificação do efeito erga omnes das cláusulas dos convênios 
coletivos. (NASCIMENTO, 2015) 

 

Uma segunda concepção sobre a representação sindical é a teria contratual. 

Nela o sindicato é o resultado do acordo de vontades daqueles que o instituem. “É um 

agrupamento voluntário, como as sociedades e as associações, nascido da troca de 

consentimentos constitutivos dos interessados.”(NASCIMENTO, 2015).  

Uma terceira concepção é a político-institucional, onde a representação 

sindical assemelha-se à representação política, nos moldes do direito público e das 

relações entre comunidades e governantes. 

Existe ainda a teoria da representação de vontades. “Parte de uma noção 

fragmentária do interesse representado. Não é coletivo, mas individual plúrimo.” 

(NASCIMENTO, 2015). Por fim, a concepção institucional, a qual identifica o sindicato 

com a categoria, como se fossem uma mesma realidade. Entretanto existem 

sindicatos que não representam categorias. 
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2.4 A CRISE DA REPRESENTATIVIDADE 

 

Faz-se necessária, de antemão, uma distinção entre crise de 

representatividade política e crise de representatividade sindical. 

Daniel Pereira Andrade (2019), associa a crise de representatividade política 

às sucessivas crises econômicas do capitalismo e do modelo neoliberal. A crise de 

representatividade política pode ser atestada pela crescente falta de confiança em 

governos, parlamentos e partidos, pela alta abstenção em eleições e pela falta de 

representatividade de organizações da sociedade civil, como sindicatos, ongs e mídia. 

“Ela se expressaria também pelo descontentamento crescente com a corrupção, com 

a vigilância e a repressão estatal contra manifestantes, com a “pós-democracia” e com 

a erosão da cidadania.”(ANDRADE, 2019).  

Em momentos de crise do modelo capitalista, quando a renda se achata, a 

inflação se eleva, o desemprego aumenta e os direitos sociais são suprimidos, o 

descrédito na classe política se eleva, distanciando o eleitorado de seus 

representantes, gerando o que se pode chamar de crise de representatividade política. 

Estudo realizado por Martinez Junior (2019) utilizando dados da Controladoria 

Geral da União, do Tribunal Superior Eleitoral e do censo de 2010, procurou identificar 

relação de causalidade entre publicidade de corrupção e absenteísmo eleitoral nas 

eleições municipais de 2012 no Brasil.  

 

As regressões apontaram que quanto maior a educação, menor a abstenção, 
o que é ponto pacífico na literatura existente. Entretanto, em regiões onde a 
educação é maior, a abstenção cresce conforme aumenta o número de 
infrações, ao passo que o oposto se observa nas localidades menos 
escolarizadas. A nossa interpretação para este efeito nos municípios com 
maior média de anos de estudo é devido ao fato de que a corrupção 
desacredita as instituições democráticas, reduzindo a participação dos 
eleitores mais esclarecido.(MARTINEZ JUNIOR, 2019) 

 

Desta forma, a publicidade de corrupção pode ser fator importante na geração 

de crises de representação política, que quando associada a uma crise econômica 

pode agravar ainda mais o problema da representatividade. 

Ao tratar do sindicalismo italiano, Bubbico (2018) afirma que a crise de 

representatividade do sindicalismo se explica pela redução da taxa de sindicalização 

e pela dificuldade de representar as novas formas de emprego produzidas pelas 

transformações no mercado do trabalho nas últimas três décadas. No caso italiano, 



27 
 

novas formas de organização da representação dos trabalhadores menos favorecidos, 

chamados pelo autor de mais precários, que encontram-se fora da esfera do sindicato 

tradicional, e o maior dinamismo dos sindicatos de base extraconfederal (aqueles que 

não estão inseridos no sistema confederativo hierarquizado) na representação dos 

trabalhadores imigrantes são dois elementos que contribuem para crise de 

representação sindical. Um indicador da crise de representatividade sindical italiana é 

o nascimento de outras organizações sindicais (de base, autônomas etc.) na tentativa 

de desafiar o monopólio da representatividade sindical das três confederações 

existentes naquele país. 

A corrupção ou a falta de transparência não são citadas nos estudos de 

Bubbico, e no contexto de sua análise parecem não influenciar na crise de 

representatividade sindical italiana. 

A componente dos serviços oferecidos é característica comum para 

compensar a perda de representados ativos e de arrecadação. 

 

A análise das taxas de sindicalização na Europa, inclusive na Itália, evidencia 
particularmente que a representatividade dos sindicatos é mais forte onde se 
compensa o papel negocial com o oferecimento de serviços individuais aos 
trabalhadores e às pessoas com renda média baixa em relação a diferentes 
temas: inserção no mercado do trabalho, processos trabalhistas, formação 
profissional, suporte pela demanda de aposentadoria e seguro-desemprego, 
obrigações tributárias, lazer, entre outros. (BUBBICO, 2018 apud Feltrin, 
2015) 

 

Francisca Gutiérrez Crocco (2016), ao analisar a representatividade sindical 

no Chile, escreveu que “o declínio da sindicalização foi interpretado como o sinal de 

uma "crise de representatividade" que colocou em questão os direitos adquiridos pelos 

sindicatos no passado”. Afirma que em taxas diferentes, “as organizações sindicais 

assumiram esse diagnóstico e implementaram medidas para reverter o problema.” 

(GUTIÉRREZ CROCCO, 2016). 

 

Na Europa, a questão da extensão e das causas do declínio da sindicalização 
tem sido a questão central no desenvolvimento da produção científica nessa 
área do conhecimento. Na França, o estudo da queda das taxas de 
sindicalização permitiu a institucionalização de uma "sociologia do 
sindicalismo" que não existia até então.(GUTIÉRREZ CROCCO, 2016) 

 

Para esta pesquisa, uma questão central levantada por Gutiérrez Crocco em 

seus estudos pode ser de especial interesse:  
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As práticas dos dirigentes sindicais e os aspectos organizacionais que 
favorecem a desconfiança dos trabalhadores nos sindicatos são raramente 
questionados. A análise das responsabilidades "internas" tem estado 
praticamente ausente do debate sobre a desindicalização.(GUTIÉRREZ 
CROCCO, 2016) 

 

Quando Gutiérrez Crocco diz que “as responsabilidades internas têm mais 

relevância do que os fatores externos para explicar a crescente desconfiança dos 

trabalhadores nos sindicatos.”(2016), poderíamos entender claramente que está 

falando de falta de governança em entidades sindicais. 

No Brasil, a crise de representatividade sindical talvez tenha superado 

qualquer outra já registrada. Os dados sobre a desfiliação de trabalhadores e 

empresas dos sindicatos aos quais estavam vinculados ainda são incipientes dado o 

pouco tempo de vigência da Lei 13.467/2017, mas a considerar a perda de 

arrecadação, podendo ultrapassar segundo dados de sindicatos, federações e 

confederações 90% em algumas entidades. Uma vez que as bases se mantinham 

filiadas aos sindicados por obrigatoriedade legal, e que na ausência desta, quase toda 

base desfiliou-se, não se pode atribuir tamanho impacto somente a ausência de 

serviços assistências que justifiquem a contribuição. A hipótese que procuraremos 

investigar nesta pesquisa é que a ausência de governança no setor sindical elevou o 

nível de desconfiança das bases, que tiveram na Lei 13.467/2017 apenas uma 

oportunidade de externalizar a crise de representatividade que tem como base a 

ausência de princípios de governança. 

 

2.5 MUNDANÇA E IMPACTOS DA LEI 13.467/2017 NOS SINDICATOS PATRONAIS 

 

Uma primeira iniciativa para promover uma reforma sindical e trabalhista 

ocorreu entre 2003 e 2005 por meio da constituição do Fórum Nacional do Trabalho 

(FNT), com participação tripartite, mas que não logrou resultados substantivos. 

Conforme relata Krein (2018), o FNT conseguiu, apesar do forte dissenso, produzir e 

encaminhar uma proposta de reforma sindical ao Congresso, mas o projeto nem 

chegou a tramitar. A elaboração da lei para reconhecimento das Centrais Sindicais foi 

resultado do Fórum Nacional do Trabalho, estabelecendo as bases para o seu 

financiamento em 10% da contribuição sindical obrigatória dos trabalhadores 

representados por sindicatos filiados à Central, incorporando as entidades paralelas 

na estrutura sindical oficial.  
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Durante os anos 2000 não houve uma reforma trabalhista e sindical geral, 

apenas mudanças pontuais e movimentos contraditórios, com avanços e recuos na 

agenda de flexibilização do direitos trabalhistas, tanto no espaço de normatização do 

Estado quanto da negociação coletiva. (KREIN, 2018). 

Segundo Krein, as eleições de 2014 e as crises econômica e política de 2015 

criaram ambiente favorável a flexibilização dos direitos trabalhistas. 

 

Com o impeachment, diversos setores empresariais passaram a defender 
com maior ênfase uma pauta de flexibilização das relações de trabalho. A 
contrarreforma trabalhista ganhou prioridade em relação à previdenciária 
(que continua em tramitação) por ser uma iniciativa legislativa 
infraconstitucional e, portanto, não precisar de quórum qualificado no 
Congresso Nacional. A sua tramitação foi muito veloz e se constituiu em uma 
estratégia do governo para ganhar apoio empresarial e do “mercado”, em um 
contexto no qual Temer sofre um profundo desgaste com os casos de 
corrupção e não consegue entregar as promessas de resolução dos 
problemas econômicos do país. (KREIN, 2018) 

 

Em Novembro de 2017 entra em vigor a Lei 13.467/2017 que promoveu 

profundas modificações na legislação trabalhista brasileira no que se refere a diretos 

trabalhistas, relações entre empregadores e empregados, relações entre sindicatos e 

suas bases, relações contratuais de trabalho, direitos e garantias sociais, dentre várias 

outras áreas. Parece haver poucas publicações oficiais sobre estudos científicos que 

permitam um aprofundamento epistemológico acerca dos impactos da nova 

legislação.  

Lacaz (2019) aponta como um dos aspectos mais perversos da lei 

13.467/2017 a possiblidade de terceirização de todas as atividades de uma empresa 

ou organização, uma vez que, segundo o autor, terceirizados ganham salários 

menores, tem jornadas de trabalho mais longas, menor estabilidade e menos direitos. 

Aponta também a precarização das condições de trabalho, justificando seus 

argumentos em dados sobre acidentes de trabalhos fatais que estatisticamente 

acontecem mais com terceiros. 

Lacaz (2019) alerta ainda para questões sobre jornada de trabalho estendida, 

problemas associados à saúde mental devido a jornadas prolongadas de trabalho, 

mudanças na concessão de férias, com possiblidade de fracionamento, tempo de ida 

e volta ao trabalho, antes computado como jornada de trabalho e que com a mudança 

da legislação agora não são computados.  
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Entretanto, dentre os inúmeros impactos da nova legislação apontados por 

Lacaz (2019), o presente estudo procurará se ater às modificações nas relações entre 

empregadores, empregados e seus respectivos sindicatos. Segundo o autor, a 

interrupção abrupta das contribuições sindicais enfraquece a atuação sindical na 

defesa dos trabalhadores em seus embates contra o poder econômico das empresas. 

Entretanto, o autor é omisso quanto aos sindicatos patronais, atingidos pela nova 

legislação na mesma proporção e intensidade. 

 

A lei trata também da contribuição sindical que, pela CLT, era obrigatória e, 
agora, torna-se opcional, o que enfraquece a sustentação financeira dos 
sindicatos, dificultando a atuação para responder às demandas coletivas dos 
trabalhadores. Se o imposto sindical era herança nefasta da era getulista, sua 
interrupção de forma abrupta, enfraquece a ação sindical no seu embate 
contra as empresas, fortalecendo a própria intenção da lei que advoga, 
canhestramente, o “negociado prevalecendo sobre o legislado”.(LACAZ, 
2019) 
O financiamento sindical foi afetado pelo fim da contribuição sindical 
obrigatória, que era uma demanda de parte importante do movimento 
sindical, mas a sua introdução na contrarreforma tinha como função ajudar a 
ganhar parte da sociedade e do movimento sindical para reduzir as 
resistências às propostas do governo. Por um lado, o fim da contribuição 
sindical é defendido por parte do movimento sindical e da sociedade. Por 
outro, o governo utilizou a inclusão da medida para dividir o movimento 
sindical, sinalizando que poderia negociar a sua retirada e apresentar uma 
alternativa ao financiamento. Ela veio logo após o Supremo ter julgado uma 
ação sobre a contribuição assistencial (vinculada à negociação coletiva), que 
praticamente inviabilizou a sua cobrança pelas entidades sindicais, ao exigir 
autorização prévia do trabalhador para realização do desconto. Portanto, 
duas fontes de financiamento sindical foram fragilizadas no ano de 
2017.(KREIN, 2018) 

 

Tomando por referência o Decreto-Lei N°2.377 de 1940 e Decreto-Lei N° 5.452, 

DE 1° DE MAIO DE 1943, que instituíram o imposto sindical obrigatório, são mais de 

74 anos de atividade sindical dependente do Estado e de uma contribuição obrigatória, 

sem que gestores e diretores de entidades sindicais se preocupassem em estruturar 

o setor e suas entidades de forma a se perpetuarem na atuação em prol dos interesses 

de empregadores e empregados, sem a dependência do Imposto Sindical.  

O imposto sindical, no novo sindicalismo focado nas lutas sindicais nas 

décadas de 80 e 90, aproximaram o dirigente e gestor sindical das característica 

atribuídas por Pedro Paulo Carbone (2000) ao setor público, ao mesmo tempo que o 

distanciou do modelo de gestão da iniciativa privada. 
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Se fosse possível estabelecer um comportamento de sucesso ou de 
sobrevivência pessoal dentro do setor público brasileiro, ele teria pouco a ver 
com atributos como empreendedorismo, capacidade de inovação, ousadia e 
competência técnica. O que se valoriza no homem público é a sua 
capacidade de conciliar interesses, apaziguar conflitos e aparentar aquilo que 
não é.(CARBONE, 2000) 

 

O artigo de Pedro Paulo Carbone analisa alguns elementos da construção 

histórica do perfil do administrador público no Brasil e o significado disto no trabalho. 

Entretanto os mesmos conceitos parecem aplicar-se ao contexto da atividade sindical 

no Brasil após a aprovação da Lei 13.467/2017. A analogia é aplicada considerando-

se que o gestor sindical fazia até final de 2017 a gestão de recursos arrecadados de 

forma compulsória, por meio de um imposto, tal qual o faz o homem público, alvo das 

análises de Carbone. “No Brasil, ajeitar é a regra; empreender, a exceção” 

(CARBONE, 2000). 

A visão de que a prestação de serviços por entidades sindicais é tida como 

assistencialismo e desvia o sindicato de sua atribuição básica de representação e luta 

de classes parece ter impedido o dirigente e gestor sindical de procurar fontes de 

autossustentação da atividade sindical, impondo as entidades sindicais aos impactos 

negativos da Lei 13.467/2017. 

Em janeiro de 2018, entidades que tem parte de sua arrecadação oriunda do 

imposto sindical já começaram a sentir os reflexos da nova lei. Confederações, como 

a CNI (Confederação Nacional da Indústria) e CNC (Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo), que recebiam 5% de toda arrecadação do 

imposto sindical, tiveram queda de 82,2% e 81,2% em suas receitas, respectivamente, 

em comparação ao ano de 2017. Federações, como a Firjan (Federação das 

Industrias do Rio de Janeiro), Fiesp (Federação das Industrias do Estado de São 

Paulo) e Fecomercio-SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do 

Estado de São Paulo), que recebiam 15% de toda arrecadação do imposto sindical, 

tiveram queda de 82,5%, 85,9% e 79,1% respectivamente, em comparação ao ano de 

2017. Os dados são da Secretaria de Relações do Trabalho (STR) do Ministério do 

Trabalho. (MÁXIMO; DI CUNTO, 2018). O valor da queda na arrecadação foi 

calculado considerando que a maior parte do imposto sindical é arrecadada em 31 de 

janeiro, sendo o recolhimento dos meses subsequentes considerados residuais. 

Apesar da comparação considerar períodos diferentes de arrecadação (2017 ano 
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cheio x Jan/Fev 2018) os dados demonstram o impacto da alteração na legislação 

trabalhista na estrutura sindical. 

 

Figura 1 - ARRECADAÇÃO E PERDA DO IMPOSTO SINDICAL 

Fonte: MÁXIMO; DI CUNTO, 2018 Secretaria de Relações do Trabalho (STR) do Ministério 
do Trabalho 

 

Figura 2 - ARRECADAÇÃO IMPOSTO SINDICAL - FEDERAÇÕES ESTADUAIS 

 

Fonte: MÁXIMO; DI CUNTO, 2018 Secretaria de Relações do Trabalho (STR) do Ministério 

do Trabalho 

 

Uma nova forma de pensar a atividade sindical se faz necessária. Novas 

fontes de financiamento passam pela recuperação dos vínculos institucionais entre 

sindicato e base representada. Investigar a contribuição dos mecanismos de 

governança no fortalecimento dos vínculos entre sindicato e suas bases pode oferecer 

uma alternativa para recuperação das receitas e colaborar para autossustentação das 

entidades sindicais, reduzindo os impactos sociais da Lei 13.467/2017. 
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2.6 CONCEITO DE GOVERNANÇA E GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Roderick Arthur William Rhodes (2007, p.1246) afirma que sua visão sobre 

governança está revestida por conceitos de administração pública e políticas públicas, 

definindo-a conforme segue: 

 

1.Interdependência entre as organizações. Governança é mais ampla do que 
o governo, abrangendo agentes não estatais. Altera os limites do significado 
de estado e torna opaca as fronteiras entre os setores público, privado e 
voluntário. 
2. Interações contínuas entre os membros da rede, causada pela 
necessidade de troca de recursos e negociar propósitos compartilhados 
3. Interações “game-like”, enraizadas na confiança e reguladas por regras do 
jogo negociadas e acordadas pelos participantes da rede. 
4. Um grau significativo de autonomia em relação ao Estado. As redes não 
são responsáveis perante o Estado; Elas são auto-organizadas. Embora o 
estado não ocupe uma posição privilegiada, soberana, pode indiretamente e 
de forma imperfeita orientar redes (RHODES, 2007, p.1246 TRADUÇÃO 
NOSSA) 

 

Rhodes (2007) afirma que é muito presente nos dias de hoje referir-se a 

governança como um novo processo de governar, ou uma mudança nas condições 

ou no ordenamento das regras, ou o novo método pelo qual a sociedade é governada. 

 

Em suma, a governança refere-se a governar com e através de redes. Por 
uma questão de clareza, é melhor se a palavra tiver sempre um adjetivo 
qualificativo. Aqui, eu falo de governança em rede. (RHODES, 2007 p.1246 
TRADUÇÃO NOSSA) 

 

Para Rhodes (2007, p. 1244) as redes, ou redes políticas, referem-se ao 

conjunto de vínculos institucionais formais e informais entre atores governamentais e 

outros atores, estruturados em torno de interesses comuns, na formulação e 

implementação de políticas públicas. Estes atores podem incluir profissões, sindicatos 

e grandes empresas. À medida que a rede e o conjunto de atores aumentam, o 

governo assume a tarefa de agregar interesses, gerando um “conjunto de vínculos 

institucionais”. 

O crescimento da governança em redes pode levar ao 'esvaziamento do 

Estado' que significa simplesmente que o crescimento da governança reduziu a 

capacidade do executivo central para atuar com eficácia, tornando-se menos 

dependente de um código de operação de comando e mais dependentes da 

diplomacia. 
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Há pelo menos seis usos distintos de governança, segundo Rhodes (2017, 

p.159): 

• Como estado mínimo; 

• Como governança corporativa; 

• Como a nova gestão pública; 

• Como “bom governo”; 

• Como um sistema de sócio-cibernético; 

• Como redes de auto-organização. 

Como estado mínimo, governança é a face aceitável dos cortes 

orçamentários. Está relacionado com a redução do tamanho do governo e com a 

forma de intervenção pública e uso dos mercados e quase-mercados para entregar 

serviços públicos. 

Como governança corporativa, trata-se do sistema pelo qual os organismos e 

as empresas são dirigidas e controladas. 

Como nova gestão pública, governança pode assumir dois significados: 

Gerencialismo, que se refere à introdução de métodos de gestão do setor privado no 

setor público. Nova economia institucional, que se refere à introdução de estruturas 

de incentivo para prestação de serviços públicos. 

Como bom governo, entende-se alcançar a eficiência dos serviços públicos 

com a aplicação das políticas do Banco Mundial para incentivar a concorrência e 

mercados; privatizar a empresa pública; reformar o serviço público, reduzindo o 

excesso de organizações de apoio; introduzir a disciplina orçamental; descentralizar 

a administração. (RHODES, 2017, p. 162). 

Como sistema sócio-cibernética, governança “pode ser vista como o padrão 

ou estrutura que emerge em um sistema sócio-político como 'comum' resultado ou 

resultado dos esforços de intervenção interação de todos os envolvidos” (RHODES, 

2017, p.162 apud Jan Kooiman, 1993, TRADUÇÃO NOSSA). 

Como redes de auto-organização ou governante sem governo, governança 

não pode ser reduzida a apenas um ator, sendo resultado das interações de vários 

agentes não governamentais e setor privado. Não emerge do governo, mas sim das 

negociações das várias partes afetadas. 

Kjaer (2004, p. 12) define governança como a definição e aplicação das regras 

do jogo. Tais regras precisam ser legitimadas e estáveis. Se as regras são cumpridas 
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através do uso da força bruta ou poder arbitrário, os indivíduos são susceptíveis de 

resistir, seja através de saída ou por meio de ação violenta. A legitimidade é gerada 

quando a aplicação das regras respeita um processo democrático e a eficácia das 

regras produzem resultados tangíveis. “Assim, a legitimidade pode derivar da 

democracia, bem como de eficiência” (KJAER, 2004). 

 

Para resumir, a governança é o gerenciamento das regras do jogo, a fim de 
reforçar a legitimidade do domínio público. Legitimidade pode ser derivada a 
partir da democracia, bem como de eficiência. Em relação à teoria da 
governança em geral, o foco tem sido na eficiência. (KJAER, 2004, p.15 
TRADUÇÃO NOSSA) 

 

Ezzamel e Reed, em artigo intitulado Governança: Um código de várias cores 

(2008, p. 597), afirmam que: 

 

 O termo 'governança' tornou-se onipresente nos discursos contemporâneos, 
práticas e mídia lutando para entrar em acordo com a complexidade, 
incerteza e ambiguidade inerente à vida organizacional cotidiana e os campos 
institucionais em que está inserida. 

 

Os autores enfatizam a existência de uma diversidade de concepções de 

governança, o que oferece reais possibilidades de um entendimento mais 

arredondado das complexidades inerentes as formas e práticas de governança. 

Ezzamel e Reed (2008, p.612) oferecem uma visão geral das três principais 

perspectivas teóricas que sustentam o estudo de estruturas e práticas de governança. 

No campo de estudos de negócios e gestão sugere que 'governança' significa coisas 

muito diferentes para pesquisadores localizados dentro de cada uma dessas 

comunidades epistêmicas. 

 

 De uma perspectiva da TCE (Economia dos Custos de Transação), a 
governança é literalmente sobre 'transações' e 'organizações'; isto é, 
episódios de intercâmbio econômico e os mecanismos formais através dos 
quais eles são mediados e regulamentados. De uma perspectiva de 
governamentalidade, a governança é muito mais amplamente definida como 
os programas de baixo acoplamento e tecnologias através do qual os 
governos se esforçam para regular e controlar rápida expansão populações 
que estão cada vez mais concentradas em centros urbanos. De uma 
perspectiva institucionalista, governança está primariamente preocupada 
com o marco regulatório e normativo mecanismos através dos quais as 
rotinas comportamentais padronizadas sustentam as relações 
institucionalizadas são mantidas e aplicadas.(EZZAMEL; REED, 2008, p.612 
TRADUÇÃO NOSSA) 
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Frey e Benz (2003 p. 92) defendem o uso da governança corporativa para 

coibir escândalos, desvios e fraudes na iniciativa privada. Defendem que a 

governança corporativa pode aprender com a gestão pública, no sentido de que os 

organismos de controle do setor público podem dar novos “insights” sobre como 

implementar a governança das empresas. 

 

Propomos que a governança corporativa pode aprender a partir de quatro 
pilares da governança pública. Primeiro, nós argumentamos que governança 
corporativa pode ganhar com o realinhamento de remuneração dos 
administradores com a prática predominante no setor público, ou seja, a 
remuneração fixa não depende de pagamento por performance. Em segundo 
lugar, nós consideramos as vantagens de contar com a ideia democrática 
básica de divisão do poder na governança corporativa. Em terceiro lugar, 
vamos discutir como regras de sucessão prevalente na esfera política pode 
ser aplicada de modo a elaborar melhores normas de governança. E, em 
quarto lugar, propomos que a governança corporativa pode ser melhorada 
por depender de competição institucionalizada em áreas fundamentais da 
empresa. (FREY; BENZ, 2003 p.93 TRADUÇÃO NOSSA) 

 

Para o IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2015), 

governança corporativa se define como:  

 

O sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, 
conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 
demais partes interessadas. (IBGC, 2015) 

 

Tendo em vista o afastamento entre sindicatos e suas bases de representados 

após a aprovação da Lei 13.467/2017, parece lícito avaliar se a composição das 

estruturas de direção da entidades sindicais, o processo sucessório de suas 

lideranças, a existência e ação de órgãos de fiscalização e controle e o relacionamento 

da entidade com seus associados e partes interessadas possam ter influenciado na 

decisão dos representados em deixar de contribuir com suas respectivas entidades 

representativas de classe, no caso de sindicatos laborais, ou setor econômico, no 

caso de sindicatos patronais. 

Uma nova perspectiva se apresenta para o estudo da crise de 

representatividade, distante dos vínculos gerados pela função assistencialista dos 

sindicatos, uma vez que nem mesmo as atividades assistenciais citadas por Souto Jr. 

(1999) foram capazes de manter os níveis de arrecadação das entidades sindicais 

após a aprovação da lei 13.467/2017.  



37 
 

O mesmo grau de importância deve ser atribuído a uma reflexão sobre a 

observância dos princípios básicos da governança corporativa nas relações entre 

sindicatos e suas bases representadas. A “sua adequada adoção resulta em um clima 

de confiança tanto internamente quanto nas relações com terceiros” (IBGC, 2015). 

A 5° edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do 

IBGC define 4 princípios básicos de governança corporativa: 

 

1- Transparência 
Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 
informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por 
disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho 
econômico-financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive 
intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e 
à otimização do valor da organização. (IBGC, 2015) 

 

A investigação sobre a transparência nas relações entre sindicados e base de 

representados parece ser um campo de investigação adequado e que pode oferecer 

respostas sobre a baixa adesão de representados após o fim do imposto sindical. Um 

aprofundamento sobre as políticas internas de prestação de contas e divulgação de 

resultados aos associados e representados pode ser uma das causas do afastamento 

da base de representados. 

 

1- Equidade 
Caracteriza-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais 
partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos, 
deveres, necessidades, interesses e expectativas.(IBGC, 2015) 

 

Na atividade sindical, pode-se entender que um dos principais stakeholders, 

senão o principal, é o representado. A equidade e seu papel na ruptura das relações 

entre representado e sindicato pode ser interpretada e investigada em termos de 

requisitos estatutários destas organizações. A investigação estatutária permite 

identificar tratamento diferenciado entre representados contribuintes (em dia com 

imposto sindical) e representados não contribuintes (inadimplentes com imposto 

sindical). A existência de dispositivos estatutários que concedam direito a voto em 

processos eleitorais somente a representados pagantes é evidência inequívoca de 

baixa aderência ao princípio da equidade, com possíveis reflexos no afastamento da 

base representada. Há que se pressupor que representados com direito a votar em 

processos eleitorais permaneçam ligados à entidade mesmo após o fim da 
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obrigatoriedade do imposto sindical. Em sentido oposto, pressupõem-se que 

representados impedidos de exercer o voto tendem a afastar-se da entidade.  

 

1- Prestação de Contas (accountability)  
Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo 
claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as 
consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e 
responsabilidade no âmbito dos seus papéis.(IBGC, 2015) 

 

Prestar contas de sua atuação enquanto representante de uma categoria ou 

grupo econômico parece ter papel central na governança de entidades sindicais. 

Investigar os mecanismos pelos quais as entidades sindicais comunicam suas ações 

de representatividade, a periodicidade, a abrangência e os canais de comunicação 

utilizados, são fatores que podem identificar uma baixa ou uma elevada aderência ao 

princípio de accountability, que pode possibilitar uma relação com a manutenção ou 

perda da base de representados nesta nova realidade sindical. 

 

1- Responsabilidade Corporativa 
Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-
financeira das organizações, reduzir as externalidades negativas de seus 
negócios e suas operações e aumentar as positivas, levando em 
consideração, no seu modelo de negócios, os diversos capitais (financeiro, 
manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, reputacional etc.) no 
curto, médio e longo prazos.(IBGC, 2015) 

 

A investigação sobre a existência de planejamento orçamentário, 

devidamente submetido à aprovação de diretoria e assembleia geral, 

acompanhamento periódico das despesas e investimentos realizados versus o 

planejado com os devidos registros em atas de reuniões, revisões orçamentárias, 

existência de planejamento estratégico das ações institucionais para angariação de 

novos sócios, acompanhamento periódico do plano de ação com indicadores de 

desempenho, podem comprovar a aderência da entidade sindical ao princípio da 

responsabilidade corporativa. Investimento em ações assistenciais ou agentes de 

serviços vinculados ao sindicato, cuja fonte de subsistência era unicamente o imposto 

sindical, sem viabilidade financeira ou insustentáveis economicamente são indícios de 

falta de responsabilidade corporativa, podendo ser fator crítico para o encerramento 

da atividade sindical considerando-se o fim da obrigatoriedade do imposto sindical. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Segundo a concepção de Silva e Menezes (2001, p.20), do ponto de vista da 

sua natureza, esta pesquisa se caracteriza como aplicada, uma vez que tem por 

finalidade gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos a problemas 

específicos, envolvendo verdades e interesses específicos de um seguimento. Foi 

motivada pela necessidade prática de não encontrar materiais sistematizados que 

respondessem objetivamente ao problema central, principalmente pelo fato dos 

impactos da alteração da lei 13467/2017 sobre as relações sindicais e suas bases ser 

relativamente recente e haver poucos estudos acerca do tema. Para os sindicatos 

patronais, entender, comprovar ou refutar a importância da governança e do retorno 

ao sindicalismo de estado, assistencialista, na manutenção da base de representados 

e na manutenção de suas receitas é de vital importância para o direcionamento de 

suas ações estratégias de gestão. 

Ainda para atender os critérios de classificação do ponto de vista da forma de 

abordagem do problema, a presente pesquisa caracteriza-se como quantitativa, uma 

vez que para alcançar os objetivos de pesquisa traduziu em números as opiniões e 

informações de forma a classificá-las e analisá-las. Para estes objetivos, foram 

utilizadas técnicas estatísticas para análise dos dados de pesquisa, tais como 

coeficiente de correlação, desvio padrão, percentagem, média, mediana, moda, 

análise de regressão, dentre outras. (SILVA; MENEZES, 2001). 

Conforme definição de Silva e Menezes (2001), esta pesquisa caracteriza-se 

como descritiva, uma vez que buscou, com o máximo possível de detalhes, descrever 

as características da ocorrência e do impacto de um fenômeno, quais sejam, as 

consequências da mudança da Lei 13.467/2017 nas relações entre sindicatos e suas 

bases e as relações com possíveis práticas de governança neste contexto, por meio 

da coleta e análise de dados e o estabelecimento de relações entre estas variáveis.  

Conforme classificação de Fontelles (et al., 2009), quanto a sua finalidade 

esta pesquisa caracteriza-se como aplicada ou tecnológica, quanto a sua natureza é 

observacional, quando sua forma de abordagem é quantitativa descritiva, quanto aos 

objetivos é exploratória, quanto aos procedimento técnicos é bibliográfica e de campo, 
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e quanto ao seu desenvolvimento no tempo é transversal, pois é realizada em um 

curto período de tempo, entre os anos de 2018 e 2019, tendo em vista a publicação 

da Lei 13.467/2017 no apagar das luzes daquele ano. 

 

Figura 3 - TIPOS DE PESQUISA CONFORME SUA CLASSIFICAÇÃO 

 

Fonte: FONTELLES et al., 2009 

 

A pesquisa bibliográfica teve como base material já publicado, tais como lista 

de sindicatos vinculados às Federações do Comércio dos Estados de Santa Catarina 

e Rio Grande do Sul e dados sobre a quantidade de sindicatos registrados no Brasil 

disponibilizados pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia (Brasil, 2019). 

A pesquisa bibliográfica foi utilizada para compor a fundamentação teórica, a partir de 

avaliação de documentos, livros, periódicos, textos, fotos, manuscritos e até mesmo 

material disponibilizado na internet. Este tipo de pesquisa forneceu suporte a todas as 

outras fases do protocolo de pesquisa, auxiliando na definição do tema, do problema 

de pesquisa, dos objetivos, da formulação de hipóteses, da fundamentação, da 

justificativa e da elaboração do relatório final. Ainda segundo Fontelles (et al., 2009) a 

pesquisa de campo: 

 

[...] procura coletar dados que lhe permitam responder aos problemas 
relacionados a grupos, comunidades ou instituições, com o objetivo de 
compreender os mais diferentes aspectos de uma determinada realidade, 
sendo mais frequentemente utilizada pelas áreas das ciências humanas e 
sociais, mediante técnicas observacionais e com a utilização de questionários 
para a coleta de dados. (FONTELLES et al., 2009) 
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Na classificação de Silva e Menezes (2001, p.21 apud GIL, 1991), 

tecnicamente uma pesquisa pode ser caracterizada como bibliográfica e de 

levantamento. 

Esta pesquisa pode ser caracterizada como bibliográfica pois será “elaborada 

a partir de material já publicado, constituído principalmente de livros, artigos de 

periódicos e atualmente com material disponibilizado na Internet.” (SILVA; MENEZES, 

2001) e de levantamento, “pois envolve a interrogação direta das pessoas cujo 

comportamento se deseja conhecer” (SILVA; MENEZES, 2001). 

 

3.1.1 Critérios estatísticos, população e amostragem da pesquisa 

 

Adiante, descreveremos os critérios estatísticos utilizados para caracterização 

da população pesquisada e as técnicas de amostragem utilizadas para esta pesquisa. 

“Uma população é uma coleção de todos os resultados, respostas, medições, 

ou contagens que são de interesse. Uma amostra é um subgrupo de uma população”. 

(LARSON; FARBER, 2010, p. 4). 

Amostra “é um conjunto constituído de indivíduos (famílias ou outras 

organizações), acontecimentos ou outros objetos de estudo que o investigador 

pretende descrever ou para os quais pretende generalizar as suas conclusões ou 

resultados.” (BRITES, 2007 p. 8). 

Os dados amostrais podem ser usados para formar conclusões sobre 

populações, desde que coletados por meio de métodos adequados. Se os dados não 

forem coletados adequadamente e sem critérios técnicos, não terão valor. (LARSON; 

FARBER, 2010). 

No Brasil, até 27 de maio de 2019 existiam 16.929 sindicatos com registro ativo 

na Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia. Deste total, 11.633 sindicatos 

são representantes de Trabalhadores e 5.296 são representantes dos Empregadores. 

A ilustra a população sobre a qual serão aplicados os métodos estatísticos e das quais 

serão extraídos os dados para desenvolvimento desta pesquisa. 
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Figura 4 - POPULAÇÃO PESQUISADA - SINDICATOS COM REGISTRO ATIVO ATÉ 27/05/2019 

Fonte: BRASIL SECRETARIA DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019 

 

Segundo Silva e Menezes (2001 p.32) uma amostra pode ser probabilística 

ou não probabilística. Amostras não probabilísticas podem ser acidentais (compostas 

por acaso, com pessoas que vão aparecendo), por quotas (quando separadas na 

mesma proporção dentre os elementos da população) ou intencionais (quando 

intencionalmente pois representam o “bom julgamento” da população estudada).  

Brites (2007) também divide as técnicas de amostragem em vários tipos: 

 

- Amostragem probabilística - procedimento em que todos os elementos da 
população têm uma probabilidade conhecida e superior a zero de integrar a 
amostra; 
- Amostragem não probabilística: 
- Amostragem intencional - amostragem não probabilística subordinada a 
objetivos específicos do investigador; 
- Amostragem não intencional - amostragem não probabilística regida por 
critérios de conveniência e/ou de disponibilidade dos inquiridos.(BRITES, 
2007) 

 

Com a finalidade de restringir o campo de pesquisa e viabilizar a investigação 

das hipóteses deste estudo, será aplicada a técnica de amostragem não probabilística 

intencional. A aplicação da amostragem não probabilística intencional está 

relacionada ao objetivo de pesquisa, que procura investigar as contribuições da 

governança para reestabelecer os vínculos institucionais entre os sindicatos patronais 

do comércio e suas bases representadas, após a reforma Trabalhista Brasileira da Lei 

13.467/2017. 

Estando claro o objetivo geral deste estudo, podemos afirmar que a população 

estudada se restringe a 5.296 sindicatos patronais devidamente registrados no Brasil 

até Maio de 2019, e que o método de amostragem não probabilística intencional não 

se aplica aos 16.929 sindicatos registrados naquela data, mas apenas aqueles que 

estão enquadrados no objetivo de pesquisa, quais sejam, os sindicatos patronais.  
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A população de 5.296 sindicatos patronais está organizada conforme 

ordenamento do sistema sindical confederativo brasileiro, sendo que 43,12% (2.284) 

da amostra está vinculada a três Confederações. CNI (Confederação Nacional da 

Indústria), composta por 27 federações de indústrias reúnem mais de 1.250 sindicatos 

e 700 mil empresas industriais de todas as unidades federativas do país, segundo 

dados do Portal da Indústria. (CNI, 2019). A CNC (Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo) é composta por 34 federações patronais, 

sendo 27 estaduais e 7 nacionais e 1030 sindicatos, formando o Sistema 

Confederativo da Representação Sindical do Comércio (Sicomércio). (CNC, 2019). A 

Confederação Nacional do Transporte (CNT) é formada por 26 federações e 4 

sindicatos nacionais. (CNT, 2019). 

Do total de 5.296 sindicatos de Empregadores com registro ativo em maio de 

2019, 68,60% (3.633 sindicatos) são urbanos e 31,40% (1.663 sindicatos) são rurais, 

conforme ilustrado na Figura 5.   

 

Figura 5 - SINDICATOS PATRONAIS RUAIS E URBANOS 

 

Fonte: BRASIL SECRETARIA DO TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2019 

 

Na etapa seguinte, aplicando a mesma técnica de amostragem, a amostra 

será restringida aos 68,60% sindicatos urbanos, uma vez que a pesquisa se propõe a 

analisar governança nos sindicatos patronais do comércio, e os sindicatos patronais 

rurais são vinculados à Confederação Nacional da Agricultura (CNA), que não é objeto 

deste estudo. 

Com objetivo de tornar a pesquisa economicamente e cronologicamente 

viável, em uma terceira etapa, intencionalmente e de forma não probabilística, foi 

aplicado o critério de delimitação geográfica da amostra, que foi restringida aos 

sindicatos do comércio filiados às três Federações do Comércio na região Sul do 
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Brasil, Fecomércio SC, Fecomércio PR e Fecomércio RS, uma vez que todas as 

Federações Estaduais são vinculadas à CNC (Confederação Nacional do Comércio 

de Bens, Serviços e Turismo), o que garante similaridade de procedimentos, 

similaridades estatutárias e regulamentares, similaridades na adoção de metodologias 

de gestão, alinhamento de ações e condutas em relação a suas bases. Desta forma, 

as conclusões obtidas pelas análises dos dados provenientes da pesquisa podem ser 

extrapoladas para toda a população. 

Assim, sem prejuízo aos resultados, dada a similaridade entre as entidades 

sindicais estudadas, a mostra foi composta por 230 sindicatos, sendo 70 no estado de 

Santa Catarina, 103 no estado do Rio Grande do Sul e 57 no Estado do Paraná, 

conforme ANEXO 1  ,  ANEXO 2   e ANEXO 3  . 

 

3.1.2 Coleta de dados  

 

Toda pesquisa implica em levantamento de dados, que podem ser oriundos 

de diversas fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas, 

segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 174). Para os autores, o levantamento de dados 

é o primeiro passo de qualquer pesquisa científica e pode ser feito de duas formas:  

1) Por meio de pesquisa documental indireta, quanto são usados dados de 

bibliografia existente, institutos de pesquisa, arquivo particulares, arquivos 

públicos, fontes estatísticas e pesquisa bibliográfica;  

2) Pesquisa documental direta, que se constitui em geral no levantamento 

de dados no local onde os fenômenos ocorrem. A obtenção dos dados pode 

ser realizada através de pesquisa de campo ou pesquisa de laboratório. 

(LAKATOS; MARCONI, 2003, p.186) 

Para Silva e Menezes (2001, p.33), são os objetivos que se pretende alcançar 

com a pesquisa e o universo a ser investigado que irão definir o instrumento adequado 

de coleta de dados. Os instrumentos de coleta de dados tradicionais são: 

 

Observação: quando se utilizam os sentidos na obtenção de dados de 
determinados aspectos da realidade; 
Entrevista: é a obtenção de informações de um entrevistado, sobre 
determinado assunto ou problema; 
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Questionário: é uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas 
por escrito pelo informante. O questionário deve ser objetivo, limitado em 
extensão e estar acompanhado de instruções. As instruções devem 
esclarecer o propósito de sua aplicação, ressaltar a importância da 
colaboração do informante e facilitar o preenchimento. 
Formulário: é uma coleção de questões e anotadas por um entrevistador 
numa situação face a face com a outra pessoa (o informante). (SILVA; 
MENEZES, 2001 p.33) 

 

Este estudo caracteriza-se como documental indireto em sua fase de revisão 

de literatura. Na fase de coleta de dados, foi realizada uma observação direta 

extensiva, segundo critérios de Lakatos e Marconi (2003 p. 201) com utilização de 

questionário. A fase de análise de dados caracterizou-se como quantitativo-descritiva, 

cujos dados coletados deram origem a um estudo de relações de variáveis, em 

especial aquelas que permitem determinar qual o nível de aderência dos sindicados 

desta amostra aos critérios de governança do IBGC e sua relação com as variações 

de arrecadação e de número de representados contribuintes das entidades sindicais 

após a Lei 13.467/2017.  

Um questionário foi elaborado conforme preconizam Lakatos e Marconi (2003, 

p.201), contendo 26 perguntas, divididas em blocos vinculados às hipóteses que se 

pretende comprovar por este estudo. Os questionários foram enviados por meio 

digital, diferentemente da sugestão dos autores de enviar-se por correio ou portador, 

tendo em vista o avanço tecnológico significativo que permite a criação e envio de 

questionários em softwares especializados, agilizando o processo de coleta de dados 

e minimizando os custos de pesquisa. 

 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 
presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário ao 
informante, pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o 
pesquisado devolve-o do mesmo modo. Junto com o questionário deve-se 
enviar uma nota ou carta explicando a natureza da pesquisa, sua importância 
e a necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do 
recebedor, no sentido de que ele preencha e devolva o questionário dentro 
de um prazo razoável.(LAKATOS; MARCONI, 2003, p.201) 

 

Foram utilizadas questões abertas, na qual o usuário pôde expressar sua 

opinião de forma livre, questões fechadas, com duas alternativas, geralmente “sim” e 

“não”, e questões de múltiplas escolhas, que são fechadas, entretanto com uma série 

de respostas possíveis. 
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Os dados foram tabulados utilizando-se instrumentos computacionais que 

darão suporte à elaboração de índices e cálculos estatísticos, elaboração de tabelas, 

quadros e gráficos. Os dados estatísticos serão tratados em software específico 

denominado Minitab, devidamente licenciado pelo pesquisador. 

 

3.1.2.1 Procedimentos da coleta de dados 

 

Nem sempre é possível prever todas as dificuldades e problemas decorrentes 

de uma pesquisa que envolva coleta de dados.(LAKATOS; MARCONI, 2003 p. 165). 

Para investigação dos pressupostos e a confirmação ou refutação das hipóteses 

apresentadas, foram necessárias várias etapas, adiante descritas. A primeira etapa 

consistiu em obter as listas com os nomes das entidades sindicais vinculadas às três 

Federações do Comércio dos Estados delimitados pela região geográfica da amostra, 

quais sejam, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.  

No caso do Estado do Paraná, a lista não estava disponível no website da 

Federação do Comércio deste Estado. A lista foi obtida mediante visitação pessoal, 

agendada por intermédio da Superintendência de Relações Político Institucionais de 

um dos sindicatos filiados à Federação. A lista foi entregue impressa em papel, sendo 

posteriormente digitada para realização das análises necessárias. A lista continha 

além dos dados de identificação, também o telefone e no mínimo 01 endereço de e-

mail de cada sindicato. Apenas 01 sindicato não continha endereço de e-mail, 

entretanto continha telefone, o que não impediu a realização do contato. 

No caso dos Estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, as listas de 

filiados às respectivas Federações foram obtidas nos seus websites, disponibilizadas 

para consulta pública.  

A lista dos filiados à Federação do Comércio de Santa Catarina – Fecomércio 

SC, não possuía endereços de e-mail de nenhum de seus filiados à época da 

realização deste estudo. Vinte e quatro sindicatos listados como filiados à esta 

federação não possuíam telefone em seu cadastro, o que representou 34,28% da 

base cadastral da Fecomércio do estado de Santa Catarina.  

Já no caso da Fecomércio do Rio Grande do Sul, 100% dos sindicatos listados 

como filiados à Federação continham telefone e endereço eletrônico de e-mail, o que 
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possibilitou o envio direto do e-mail das entidades listadas como filiadas, mesmo 

quando não se obtinha êxito na ligação telefônica. 

Para resolver o problema da falta de telefones e endereços de e-mail dos 

filiados à Fecomércio do Estado de SC, optou-se por uma busca na internet utilizando 

os principais softwares buscadores, tais como Google™, Bing™, Yahoo™, tendo 

como palavras chaves de busca o nome completo do sindicato conforme consta na 

lista de sua Federação. 

Com a utilização deste procedimento pôde-se constatar que alguns sindicatos 

que não continham telefone e endereço de e-mail nas listas de suas respectivas 

Federações poderiam ser localizados nos buscadores de internet, entretanto uma 

grande parcela não disponibilizava endereço de e-mail publicamente.  

Para maior eficácia do procedimento de coleta, optou-se então pelo contato 

telefônico, antes de envido do formulário de pesquisa por meio eletrônico.  

Em atendimento ao que preconizam Lakatos e Marconi (2003) o questionário 

foi acompanhado de uma nota “explicando a natureza da pesquisa, sua importância e 

a necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do recebedor, no 

sentido de que ele preencha e devolva o questionário dentro de um prazo razoável.” 

(LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 201). 

A nota foi assinada pelo pesquisador e pelo presidente de um dos sindicatos 

filiados à Federação do Comércio do Estado do Paraná, de forma a conferir 

credibilidade e gerar sentimento de confiança e pertencimento nos respondentes. 

Segundo Lakatos e Marconi (2003), os questionários expedidos pelo 

pesquisador alcançam em média 25% de devolução. 

A Tabela 1 demonstra a devolutiva obtida com a metodologia aplicada a este 

estudo. 
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Tabela 1 - EFETIVIDADE DE RESPOSTAS DA PESQUISA 

 

Fonte: O Autor (2020) 

 

Em termos gerais, utilizando os dois métodos associados, o percentual de 

respondentes foi de 21,1%, portanto bem próximo dos 25% preconizados por Lakatos 

e Marconi (2003) com uso de correspondências enviados por Correios.   

Quando analisados isoladamente os métodos, observou-se que a efetividade 

da pesquisa quando considerado somente o envio por e-mail foi de 4,2% do total de 

119 e-mails enviados. Observou-se também preferência do respondente em fornecer 

as respostas já durante o contato telefônico realizado pela Agende Pesquisa, 

alcançando 18,4% de efetividade. No geral, constatou-se que os entrevistados 

consideram a abertura do questionário como uma atividade a mais em sua rotina diária 

de trabalho, cujo dispêndio de tempo é superior a responder o questionário pelo 

telefone. 

 

3.1.2.1.1 Meio de coleta: 
 

Foram utilizados dois meios de coleta de dados, e-mail e telefone. Quando 

realizada por telefone, a coleta de dados foi padronizada ou estruturada, conforme 

definem Lakatos e Marconi (2003 p.197). O entrevistador seguiu um roteiro 

previamente estabelecido e as perguntas feitas ao indivíduo foram predeterminadas. 

A entrevista foi realizada de acordo com um formulário previamente elaborado (vide 

PARANÁ
SANTA 

CATARINA

RIO 

GRANDE 

DO SUL

TOTAIS

QUANTIDADE DE SINDICATOS CONSTANTES DA 

RELAÇÃO OFICIAL DA FECOMÉRCIO DO ESTADO
57 70 103 230

QUANTIDADE DE LIGAÇÕES TELEFONICAS 

REALIZADAS PELO AGENTE DE PESQUISA
52 46 92 190

QUANTIDADE DE SINDICATOS COM OS QUAIS NÃO 

FOI POSSIVEL CONTATO
5 24 11 40

QUANTIDADE DE E-MAILS ENVIADOS COM LINK DE 

ACESSO PARA RESPOSTA AO QUESTIONÁRIO
39 15 65 119

QUANTIDADE DE RESPOSTAS OBTIDAS COM USO DE 

E-MAILS
1 0 4 5

QUANTIDADE DE RESPOSTAS OBTIDAS NO CONTATO 

DIRETO POR TELEFONE
5 6 24 35

EFETIVIDADE DA PESQUISA POR E-MAIL 2,6% 0,0% 6,2% 4,2%

EFETIVIDADE DA PESQUISA POR TELEFONE 9,6% 13,0% 26,1% 18,4%

EFETIVIDADE TOTAL DA PESQUISA 21,1%
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ANEXO 4 – Questionário) e foi efetuada de preferência com pessoas selecionadas 

cujos nomes constam da lista obtida junto às Federações do Comércio de cada 

Estado. “O pesquisador não é livre para adaptar suas perguntas a determinada 

situação, de alterar a ordem dos tópicos ou de fazer outras perguntas” (LAKATOS; 

MARCONI, 2003). Quando realizada por e-mail, a coleta utilizou um formulário digital 

estruturado na plataforma Google Forms™, cujo link foi enviado no corpo do texto do 

e-mail elaborado em substituição à carta sugerida por Lakatos e Marconi, explicando 

a natureza da pesquisa e como forma de despertar o interesse do recebedor. 

(LAKATOS; MARCONI, 2003 p. 201). Vale destaque à assinatura do patrocinador em 

conjunto à assinatura do pesquisador, ao final do e-mail. O texto do e-mail e o link 

para o formulário constam do ANEXO 5 – Texto de E-MAIL de pesquisa. 

Um pré-teste foi realizado com objetivo de identificar possíveis falhas na 

elaboração das perguntas, interpretações que conduzissem a respostas divergentes 

daquela que se procura investigar, ambiguidades, falhas na formatação do 

questionário na plataforma de pesquisa, necessidade de alteração no modelo de 

respostas passando de questões abertas para múltipla escolha ou binária (sim-não). 

Após a elaboração do questionário, o link com o pré-teste foi encaminhado a 05 

sindicatos do Estado do Paraná, sendo um do setor de hotelaria, um do setor de 

comércio, um do setor imobiliário, um do setor de serviços, um do setor de 

alimentação. Os respondentes do pré-teste foram escolhidos dentre aqueles que 

possuíam telefone no ANEXO 3  RELAÇÃO DE SINDICATOS FILIADOS À 

FECOMÉRCIO DO PARANÁ. Um contato prévio foi realizado pela agente de pesquisa 

informando sobre o pré-teste e sobre os objetivos da pesquisa. Foi constatada 

necessidade de alteração no modelo de resposta de duas questões, passando de 

caixa de seleção para questão aberta. Após realizadas as alterações, o questionário 

foi considerado válido para os propósitos da pesquisa. 

 

3.1.2.1.2 Local de coleta: 
 

Uma vez que foram enviados links por e-mail, o entrevistado poderá 

responder o questionário em qualquer ambiente, à sua escolha e de conformidade 

com sua melhor conveniência. Quando realizada por telefone, foi dada especial 

atenção ao local onde estava alojado o agente de pesquisa. Uma sala foi 

especialmente designada para que o agente de pesquisa pudesse aplicar o 
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questionário ao interlocutor sem interrupções, interferências externas ou 

prolongamento da entrevista para além do tempo identificado como normal e aceitável 

no pré-teste, entre 18 e 20 minutos. A sala designada ao agente de pesquisa foi 

estrategicamente preparada ao lado da sala do pesquisador, de forma que era 

possível ao pesquisador acompanhar o discurso, a entonação e as interações do 

agente de pesquisa com seu interlocutor. 

 

3.1.2.1.3 Forma de registro das respostas: 
 

Quando o questionário foi respondido diretamente pelo link de acesso ao 

formulário que foi enviado por e-mail, as informações foram registradas por escrito e 

armazenadas na base de dados da plataforma digital detentora dos direitos comerciais 

do software Google Forms™, posteriormente exportada para arquivos em formato 

XLS, em planilha eletrônica. Quando colhidos por telefone, os dados foram 

armazenados diretamente em planilha eletrônica. O agente de pesquisa tinha em seu 

poder o formulário idêntico ao Google Forms™ conforme ANEXO 4 – Questionário, o 

qual era lido durante o processo de entrevista e as respostas transcritas diretamente 

para planilha eletrônica em formato XLS. Os dados armazenados em planilha 

eletrônica eram depois transportados para software de tratamento estatístico Minitab 

™ para execução dos cálculos e análise dos dados. 

 

3.1.2.1.4 Quem conduziu as entrevistas: 
 

Os contatos, sejam por telefone ou e-mail, bem como as entrevistas 

realizadas por telefone foram conduzidas por uma Agente de Pesquisas. Conforme a 

Classificação Brasileira de Ocupações - CBO 4241, os Agentes de Pesquisas: 

 

Aplicam questionários e roteiros de pesquisa; No caso do entrevistador social 
são aplicados formulários; efetuam entrevistas de opinião pública; coletam 
preços de bens e serviços; aplicam instrumentos para pesquisa de mercado; 
cadastram informantes; preenchem formulários; realizam entrevistas e 
atividades de campo; verificam a consistência de informações e participam 
do planejamento de atividades de campo., (BRASIL SECRETARIA DO 
TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020)  

 

Apesar da função de Agente de Pesquisa não exigir formação técnica ou nível 

superior, foi selecionada para execução da tarefa uma acadêmica em fase final do 
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curso superior em contabilidade, já realizando estágio em auditoria contábil, que em 

regime de contraturno encarregou-se da coleta de dados desta pesquisa. A Agente 

de Pesquisa foi especialmente treinada para realização do contato telefônico e 

posterior envio do questionário, quando solicitado. 

 

3.1.2.1.5 Duração de tempo da pesquisa: 
 

A fase de coleta de dados com o envio dos links contendo os questionários e 

entrevistas por telefone teve início em 25 de novembro de 2019 e foram concluídas 

em 24 de janeiro de 2020, após os testes de validação do questionário executados 

nos cinco dias úteis antes do início desta fase. A duração da fase de coleta de dados 

que na etapa de projeto desta pesquisa foi estimada em 150 dias, durou efetivamente 

61 dias corridos ou 43 dias úteis, que possibilitou a execução de cinco a seis contatos 

diários, com envio de e-mail ou entrevistas por telefone. O prazo de 150 dias mostrou-

se superestimado, dado o tamanho da amostra, uma vez que o envio de e-mail 

possibilitou que 100% da amostra que continha endereço de e-mail na listagem das 

Federações fosse atingida já nos primeiros cinco dias úteis desta fase, sendo os 

demais dias para acompanhamento de respostas, contatos telefônicos estimulando a 

resposta ou colhendo dados e localização de sindicatos constantes na listagem mas 

que não foram localizados após pesquisas em buscadores de internet. 

 

3.1.2.1.6 Como serão obtidos os documentos: 
 

As listas contendo os nomes dos sindicatos filiados às Federações do 

Comercio dos 03 Estados que delimitam geograficamente a amostra foram obtidas 

conforme descrito no item 3.1.2.1 deste documento. Documentos com dados 

quantitativos de arrecadação sindical em nível nacional foram obtidos em pesquisa 

em websites oficiais do Governo Federal ou publicações na impressa nacional, 

devidamente listados nas referências bibliográficas deste estudo. 

Não foi realizada a investigação documental para comprovação das respostas 

fornecidas pelos entrevistados às questões do questionário de pesquisa. A descrição 

das estruturas de governança nas entidades pesquisadas e a identificação da 

existência de programas de melhores práticas de gestão “poderá ser elaborada a 

partir de materiais que não receberam tratamento analítico.” (SILVA; MENEZES, 
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2001), entretanto partirão sempre da premissa de que as respostas fornecidas pelos 

respondentes são a expressão da verdade sobre os dados e as técnicas de gestão de 

cada uma das entidades pesquisadas que compõem a amostra. 

Conforme já exposto no item 3.1 deste documento, do ponto de vista da forma 

de abordagem do problema a presente pesquisa caracteriza-se como quantitativa, 

traduzindo em números as informações de forma a classificá-las e analisá-las. 

As ponderações de Lakatos e Marconi parecem definir muito bem os limites 

deste estudo quando afirmam que “a mudança das coisas não pode ser 

indefinidamente quantitativa: transformando-se, em determinado momento sofrem 

mudança qualitativa. A quantidade transforma-se em qualidade. (LAKATOS; 

MARCONI, 2003 p. 104). Entretanto, por questões técnicas de delimitação do escopo 

e prazo para realização deste estudo, este ainda não parece ser o momento para se 

empreender uma análise documental que comprove a veracidade das respostas 

fornecidas aos questionamentos realizados.  

Por se tratar de um estudo quantitativo-descritivo, sua principal finalidade é o 

delineamento ou análise das características da aderência dos sindicados aos 

princípios de governança, com isolamento de variáveis obtidas por meio das 

informações obtidas em questionário de pesquisa. Estudos quantitativos descritivos 

tem por objetivo:  

 

“...a coleta sistemática de dados sobre populações, programas, ou amostras 
de populações e programas. Utilizam várias técnicas como entrevistas, 
questionários, formulários etc. e empregam procedimentos de amostragem. 
Subdividem-se em: 
a) estudos de verificação de hipótese - são aqueles estudos quantitativo- 
descritivos que contêm, em seu projeto de pesquisa, hipóteses explícitas que 
devem ser verificadas. Essas hipóteses são derivadas da teoria e, por esse 
motivo, podem consistir em declarações de associações entre duas ou mais 
variáveis, sem referência a uma relação causal entre elas;” (LAKATOS; 
MARCONI, 2003 p.187) 

 

 Desta forma, as respostas fornecidas as questões de 14 a 25 do questionário 

de pesquisa não foram submetidas a métodos qualitativos de análise, uma vez que o 

dispêndio de tempo e recursos financeiros seriam impeditivos à realização deste 

estudo.   
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3.1.2.1.7 Participantes da Pesquisa: 
 

Participaram desta pesquisa gestores, executivos ou diretores das entidades 

sindicais pertencentes à amostra. Algumas entidades pesquisadas na amostra 

possuem diretores eleitos em processo democrático como executivos ou gestores, 

remunerados ou não, que também fizeram parte do público respondente. Em outras 

entidades, a estrutura administrativa contempla executivos ou gestores contratados, 

devidamente remunerados, sendo que nestes casos o questionário foi enviado aos 

executivos. 

A qualificação do entrevistado foi obtida por meio da questão 01 do ANEXO 4 

– Questionário e teve por objetivo identificar o nível hierárquico do respondente, 

pressupondo que quanto maior o nível hierárquico na organização mais precisas e 

fidedignas as respostas e por consequência os dados submetidos a análises 

estatísticas. Tendo em vista que as questões envolvidas com governança são de nível 

estratégico, quando maior o nível hierárquico do respondente maior a confiabilidade 

nas respostas obtidas. As opções oferecidas no questionário constam da Tabela 2. 

Foi dada também a opção ao entrevistado de não identificar sua função. 

 

Tabela 2 - QUALIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO 

BLOCO 01 - QUESTÃO 01 - QUALIFI Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

FUNCIONARIO EM CARGO DA DIREÇÃO OU 
GERENCIA 

 
29 

 
72,50 

 
29 

 
72,50 

FUNCIONARIO EM CARGO OPERACIONAL 5 12,50 34 85,00 

MEMBRO DA DIRETORIA NÃO REMUNERADO 6 15,00 40 100,00 

N= 40       
Fonte: O Autor (2020) 

 

 
 Foram obtidas 40 respostas para esta questão. Observa-se que a grande 

maioria dos respondentes ocupa a função de funcionário em cargo de direção ou 

gerência, com 73% das respostas. 15% são diretores não remunerados. Portanto 88% 

dos respondentes possuem funções cujas questões de governança são íntimas às 

suas atividades no sindicato. 

 

3.1.2.1.8 Caracterização dos objetos pesquisados: 
 

Mesmo na hipótese de haver autorização por parte de algumas entidades 

sindicais em identificar os objetos de pesquisa, optamos por resguardar a 
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confidencialidade das informações e conferir maior liberdade ao entrevistado em suas 

respostas. Para tanto, foram elaborados questionários anônimos, sem identificação 

pessoal do entrevistado. Das organizações serão solicitadas informações sobre 

dimensão, tempo de atuação, arrecadação; número de associados, número de 

representados, localização geográfica, setor que representa, quadro diretor, 

estruturas de governança, sistemas de gestão, quadro técnico, serviços prestados, 

dentre outras de interesse desta pesquisa.  

Ao ressaltar as vantagens e desvantagens do uso de questionário, Lakatos e 

Marconi (2003 p. 202) reforçam que há maior liberdade nas respostas em razão do 

anonimato. 

 

3.1.2.1.9 Equipe envolvida na pesquisa 
 

Esta pesquisa teve envolvimento direto de quatro indivíduos, a saber. Para 

conferir credibilidade, confiabilidade e estimular a participação dos entrevistados, o 

presidente de uma das entidades vinculadas à Federação do Comércio do Estado do 

Paraná prontificou-se a assinar o e-mail em conjunto com o pesquisador.  

Uma agente de pesquisa, devidamente treinada, foi responsável pelo envio 

de e-mails, ligações telefônicas, entrevistas, controle de respostas, ligações de 

reforço, localização de entidades que não continham endereço eletrônico nas listas 

da Federações, download de base de dados de formulários do Google Forms™ para 

planilhas eletrônicas, dentre outras. 

Uma colaboradora voluntária forneceu auxílio na elaboração do questionário 

no Google Forms™, avaliando as perguntas elaboradas pelo pesquisador e 

executando os testes para adequação do questionário, identificando a melhor opção 

entre respostas abertas ou fechadas, informando o pesquisado e ajustando textos das 

questões de forma que fossem perfeitamente inteligíveis ao entrevistado. Duas 

versões foram elaboradas antes da versão oficial utilizada para este estudo. As 

alterações foram relacionadas ao bloqueio de questões para evitar que o entrevistado 

utilizasse texto aberto e relacionadas à redação da questão. 

O pesquisador assumiu a função de acompanhamento da agente de 

pesquisa, análise de dados, cálculos estatísticos, uso de softwares especializados, 

como Minitab™, gráficos, tabelas, interpretação de resultados, análise de consistência 

das hipóteses, conclusões e redação do texto final. 
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3.1.3 Elaboração do questionário de pesquisa 

 

Conforme afirmam Lakatos e Marconi (2003 p.165) questionários podem não 

funcionar. As principais causas apontadas podem ser perguntas subjetivas, mal 

formuladas, ambíguas, de linguagem inacessível; as questões podem causar reações 

equivocadas nos respondentes; a amostra pode ser inviável (grande ou demorada 

demais). Na intenção de evitar os problemas citados, a participação de uma voluntária, 

mestre e docente do ensino superior e pós graduação na revisão e pré-teste do 

questionário foi de vital importância. Sua participação foi descrita no item 3.1.2.1.7 

deste documento. Julgou-se desnecessária a realização de uma pesquisa-piloto, uma 

vez que o pré-teste demonstrou ser satisfatório. 

Ainda segundo Lakatos e Marconi (2003, p. 201), a utilização de questionários 

também oferece vantagens tais como a economia de tempo, economia com viagens, 

coleta de grande quantidade de dados, podendo atingir maior número de pessoas 

simultaneamente, permite atingir uma área geográfica mais ampla, gera economia de 

recursos para treinamento de equipe de campo, obtém resposta mais rápidas e 

precisas, o entrevistado possui mais tempo para responder com clareza e em hora 

mais favorável, há maior liberdade nas respostas em razão do anonimato, um menor 

risco de distorção devido não haver influência do pesquisador nas respostas e uma 

uniformidade na avaliação devido à natureza impessoal do instrumento. 

Na elaboração do questionário foram observadas as recomendações de 

Lakatos e Marconi (2003) quanto a observância de normas precisas, a fim de 

aumentar sua eficácia e validade. Foram considerados os tipos, a ordem, os grupos 

de perguntas e a formulação das mesmas. O assunto foi dividido em cinco blocos, 

procurando explorar informações e dados relevantes à investigação, comprovação ou 

refutação das hipóteses de pesquisa.  

O bloco 01 é composto por apenas uma questão, identificada pelo número 01 

no questionário, cujo objetivo é qualificar o entrevistado, certificando-se da 

competência do respondente para fornecer informações precisas e confiáveis para as 

análises.  

O bloco 02 tem por finalidade atender ao objetivo específico de descrever as 

principais características das entidades delimitadas pela amostra desta pesquisa; É 

composto por 02 questões, identificadas pelos números 02 e 03 no ANEXO 4 – 
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Questionário. A qualificação da entidade sindical é complementada pelos dados 

obtidos diretamente nos endereços eletrônicos “sites” das Federações do Comércio, 

conforme ANEXO 01, ANEXO 02 e ANEXO 03. 

O bloco 03 é composto por 10 questões, identificadas pelos números de 04 a 

13 no ANEXO 4 – Questionário e tem por finalidade Averiguar os impactos da Lei 

13.467/2017 no número de representados contribuintes e nas receitas das entidades 

pesquisadas;, atendendo aos itens “a” dos Objetivos específicos deste estudo. As 

questões 12 e 13 foram inseridas no questionário para atender à necessidade de 

informações da entidade cujo presidente apoiou a realização desta pesquisa e assinou 

correspondência em conjunto com o pesquisador para estimular a coleta de dados. 

Elas não serão analisadas no contexto deste estudo. 

O bloco 04 é composto por 12 questões, identificadas pelos números 14 a 25 

no ANEXO 4 – Questionário, e tem por finalidade Investigar a existência de práticas 

de governança nas entidades pesquisadas tendo por base o Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa);, atendendo ao item “b” dos Objetivos específicos deste estudo.  

O bloco 05 é composto por uma única questão, identificada pelo número 26 

no ANEXO 4 – Questionário, e tem por finalidade Investigar a existência de serviços 

assistenciais divergentes da função básica de representação do sindicato;, atendendo 

ao item “c” dos Objetivos específicos deste estudo.   

Em atendimento ao que preconizam Lakatos e Marconi (2003) o questionário 

foi acompanhado de uma nota, conforme descrito no item 3.1.2.1.1,  “explicando a 

natureza da pesquisa, sua importância e a necessidade de obter respostas, tentando 

despertar o interesse do recebedor, no sentido de que ele preencha e devolva o 

questionário dentro de um prazo razoável.” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p.201). 

 

3.1.4 Limitações Metodológicas 

 

No que tange ao trabalho da agente de pesquisa, durante a fase onde parte 

dos dados foram coletados por meio de entrevista estruturada ou padronizada, 

conforme descrito no item 3.1.2.1.1, a possibilidade de existência de algumas 

limitações metodológicas devem ser consideradas. Tomando por base as 

advertências de Lakatos e Marconi (2003), há de se considerar que pode ter havido 

dificuldade de expressão e comunicação de ambas as partes ou incompreensão por 
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parte do informante do significado de algumas perguntas, o que pode levar a uma 

falsa interpretação. Também foi considerada a possibilidade de a agente de pesquisa 

influenciar consciente ou inconscientemente o respondente. Para minimizar estas 

limitações, a agente de pesquisa foi selecionada dentre uma equipe de atendentes 

que já dominava os assuntos relativos à atividade sindical e foi alocada em uma sala 

interligada à sala do pesquisador, que ouvia o discurso da agente de pesquisa a cada 

ligação realizada. Desta forma foi possível acompanhar a leitura adequada da 

questão, a entonação de voz, as respostas a eventuais questionamentos, dando ao 

pesquisador a garantia de que os dados obtidos expressam a opinião do respondente 

sem a interferência da agente de pesquisa. 

Outra característica desta pesquisa científica que pode ser entendida pelo 

leitor como uma limitação da sua metodologia está relacionada à ausência de uma 

análise documental que comprove a veracidade das informações fornecidas pelos 

respondentes, em especial as 12 questões do bloco 04, identificadas pelos números 

14 a 25 no ANEXO 4 – Questionário, que tem por finalidade Investigar a existência de 

práticas de governança nas entidades pesquisadas tendo por base o Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC (Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa);. Não se buscou neste estudo uma interpretação da 

natureza subjetiva dos fenômenos observados.  

Uma vez enquadrada como uma pesquisa aplicada, observacional, 

quantitativa descritiva, exploratória, bibliográfica, de campo e retrospectiva, conforme 

classificação de Fontelles (et al., 2009), esta pesquisa não teve como base o 

levantamento de documentos, apesar de sua característica bibliográfica lhe aproximar 

da documental. Não foram investigados websites, registros de atas em cartórios, 

estatutos sociais das entidades, regimentos internos, manuais de procedimentos, nem 

qualquer outro documento comprobatório da veracidade das informações coletadas. 

Uma vez perguntado ao respondente se existe um canal de denúncias ou um 

procedimento formal ou documento que proíba o uso de informações privilegiadas por 

parte de diretores e gestores, não foi realizada pesquisa em redes sociais e canais de 

mídia ou websites para comprovação da existência do canal de denúncias, nem tão 

pouco foi solicitado envio do documentos proibindo uso de informações privilegiadas. 

O mesmo exemplo pode ser aplicado a todas as questões do bloco 4 do questionário. 

Aos interessados no aprofundamento deste estudo, recomenda-se a inclusão 

em sua metodologia de características de pesquisa documental e qualitativa, de forma 
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a expandir o campo de pesquisa, adotando como cautela um prazo de execução 

dilatado e que permita as visitas “in loco” necessária a este tipo de análise, o que não 

foi possível neste estudo em decorrência da limitação de tempo imposta ao 

pesquisador. 

No que se refere ao objetivo deste estudo de analisar a adesão dos sindicatos 

limitados pela amostra aos princípios básicos de governança, “é imprescindível 

salientar que cada tipo de organização tem suas peculiaridades em termos de 

governança”(IBGC, 2015 p.14). O Código das Melhores Práticas de Governança do 

IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) foi primariamente desenvolvido 

com foco em empresas, entretanto seus princípios são adaptáveis a outros tipos de 

organização, como por exemplo o terceiro setor, incluindo entidades sindicais. 

Portanto, a definição ou escolha de quais práticas dentre aquelas sugeridas 

pelo Código de Melhores Práticas do IBGC serão utilizadas por este estudo para 

definir o grau de aderência dos sindicatos os princípios de governança também é uma 

adaptação proposta pelo autor, seguindo critérios de eliminação, uma vez que muitas 

das práticas sugeridas pelo Código do IBGC estão voltadas a entidades empresariais, 

sendo que muitas das práticas restringem-se a empresas de capital aberto e outras 

estão relacionadas a estruturas de gestão que não se aplicam a entidades sindicais. 

Assim, eliminando-se as práticas de governança constantes do Código de 

Melhores Práticas do IBGC mas que dificilmente se aplicariam às entidades sindicais, 

coube ao autor identificar e escolher dentre as restantes aquelas que podem ser 

aplicadas a todas as entidades sindicais, independente de porte, número de 

associados, arrecadação financeira ou estrutura administrativa, e vinculá-las aos 

princípios básicos de boa governança, pois os princípios básicos estão por trás de 

todas as práticas do código. 

Conforme define o próprio Código de Boas Práticas de Governança do IBGC  

Este Código não tem o intuito de ser um modelo rígido de boas práticas de 
governança, mas sim uma referência de consulta visando a uma reflexão e 
aplicação em cada caso, sempre levando em conta o arcabouço regulatório 
(compulsório e facultativo) a que a organização está submetida. Não se trata 
de um conjunto de práticas a ser adotado exaustiva e mecanicamente.(IBGC, 
2015 p.18) 

Possivelmente, a subjetividade da associação da prática escolhida para 

análise a um dos quatro princípios básicos, quais sejam a Transparência, Equidade, 

Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa, possa ser entendida como uma 
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limitação metodológica deste estudo, uma vez que a escolha das práticas associadas 

a cada princípio de governança foi uma escolha exclusiva do autor, sem consulta a 

entidades de referência sobre o tema ou sem consulta a um colegiado de notáveis 

que pudessem minimizar a subjetividade na escolha das práticas e sua associação 

aos princípios básicos de governança. 

Quanto às análises estatísticas, segundo Filho e Junior (2009 p.123) ao 

aplicar o Coeficiente de Correlação de Pearson (r), os valores observados precisam 

estar normalmente distribuídos. Ao avaliar a correlação existente entre existência de 

serviços diversos da função do sindicato versus variação na arrecadação e variação 

na base de representados, a normalidade não foi um problema. Da mesma forma 

quando analisada a correlação entre a aderência aos princípios de governança e as 

variações de receitas e de base representada. Em nenhuma das análises a 

normalidade dos dados foi problema, conforme pode ser observado nos capítulos 

4.5.1 a 4.5.4 deste documento.  

A normalidade dos valores observados é especialmente importante em 

amostras pequenas (N<40). Isso porque, a partir do Teorema do Limite Central, é 

sabido que a distribuição das médias amostrais se aproxima da curva normal na 

medida em que o número de observações aumenta, independente do formato da 

distribuição dos dados na população. Entretanto, o número de observações inferior a 

40 (N<40) pode ser considerado uma limitação deste estudo e merece atenção por 

parte do pesquisador e do leitor na interpretação dos resultados. 

O tamanho da amostra (N=29) para as variações de receita e (N=27) para as 

variações na base de representados não é grande o suficiente para fornecer uma 

estimativa precisa da força da correlação. Apesar da pesquisa alcançar 40 

respondentes (N=40) no contexto geral, algumas questões foram deixadas em branco 

ou o respondente informou desconhecer ou não ter autorização para fornecer o dado. 

Isso reduziu o número de observações, minimizando o percentual da variável resposta 

que pode ser explicado pelas variações na preditora. Esta limitação não invalida os 

resultados deste estudo, pois é capaz de oferecer um direcionamento às entidades 

sindicais interessadas no tema, mas exige cautela ao se fazer afirmações a respeito 

do problema central de pesquisa. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Adiante apresentaremos os resultados obtidos para cada bloco de perguntas 

elaboradas no questionário: 

4.1 QUALIFICAÇÃO DA ENTIDADE SINDICAL 

 

A questão 2 do bloco 02 do questionário de pesquisa perguntou ao entrevistado 

há quanto tempo a entidade possui carta sindical autorizando a representação do 

seguimento de atividade. Foram obtidas 40 respostas (N=40) sendo que 21 elementos 

da amostra responderam que possuem carta sindical já há mais de 30 anos, o que 

corresponde a 52,50% da amostra. 25% da amostra possui carta sindical entre 21 e 

30 anos, o que corresponde a 25% da amostra. Observa-se uma longevidade das 

entidades sindicais, podendo-se inferir que a grande maioria possuía uma solidez 

institucional pelo tempo de relacionamento com suas bases representadas. 77,50% 

da amostra possui 21 anos ou mais de representação de suas categorias econômicas. 

Uma vez que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quando trata 

dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, em seu Capítulo II, Art.8, deixa 

expressa a obrigatoriedade de participação dos sindicatos nas negociações coletivas 

de trabalho, conforme já citado no capítulo 2.1.1 desta dissertação, pressupõem-se 

haver ciência por parte das empresas da existência dos respectivos sindicatos.  A 

tabela 3 apresenta a contagem de sindicatos por faixa de tempo que possuem carta 

sindical concedida pelo Governo Federal para representação de suas bases. 

 

Tabela 3 - TEMPO DE DETENÇÃO DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO POR CARTA SINDICAL 

BLOCO 02 – QUESTÃO 02  Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

ACIMA DE 30 ANOS 21 52,50 21 52,50 

ENTRE 05 E 10 ANOS 1 2,50 22 55,00 

ENTRE 11 E 20 ANOS 6 15,00 28 70,00 

ENTRE 21 E 30 ANOS 10 25,00 38 95,00 

NÃO SABE INFOMAR 2 5,00 40 100,00 
N= 40       

 Fonte: O Autor (2020) 

 

A questão 3 do bloco 02 do questionário de pesquisa era sobre quantas 

convenções coletivas de trabalho o sindicato negocia por ano. Foram obtidas 40 

respostas válidas (N=40), sendo que a maior concentração na distribuição das 

respostas é de sindicatos que participam da negociação de apenas 01 convenção 
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coletiva de trabalho, com 35% das respostas, ou 14 sindicatos. A segunda faixa com 

maior concentração de sindicatos assina 5 ou mais convenções coletivas de trabalho, 

com 22,5% da amostra, ou 9 sindicatos. Esta distribuição de frequência pode induzir 

o leitor a suspeitar de que com o advento da nova Lei 13467/2017, sindicatos com 

maior poder econômico podem estar assumindo a função de negociação da 

convenção coletiva de trabalho de outros sindicatos menores que sucumbiram pela 

falta de arrecadação. A suspeita é reforçada pela constatação de que 40 sindicatos 

da população pesquisada de conforme Tabela 1, não foram localizados pelos meios 

de busca já indicados na metodologia deste estudo. As 40 entidades não localizadas 

podem ter sucumbido aos efeitos da Lei 13.467/2017, ou foram unificados, em uma 

espécie de fusão a outros sindicatos. A distribuição de frequência da quantidade de 

convenções coletivas de trabalho por sindicato é demonstrada na Tabela 4. Também 

merece aprofundamento de análise o fato de que um sindicato pode representar uma 

única categoria, mas assinar convenções coletivas de trabalho diferenciadas por suas 

regiões geográficas, como por exemplo um mesmo setor da atividade econômica, mas 

com convenções coletivas diferentes para cada cidade ou grupo de cidades de sua 

base territorial.  

 As inferências sobre a sucumbência de sindicatos e sua fusão a outras 

entidades ainda existentes não são objeto deste estudo e não colaboram para 

oferecer resposta ao problema de pesquisa, razão pela qual sugere-se estudos mais 

aprofundados acerca do tema.  

 

Tabela 4 - QUANTIDADE DE CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO NEGOCIADAS POR 
ENTIDADE 

BLOCO 02 - QUESTÃO 03  Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

2 CONVENÇÕES COLETIVAS DE 
TRABALHO 

 
8 

 
20,00 

 
8 

 
20,00 

3 CONVENÇÕES COLETIVAS DE 
TRABALHO 

 
3 

 
7,50 

 
11 

 
27,50 

4 CONVENÇÕES COLETIVAS DE 
TRABALHO 

 
2 

 
5,00 

 
13 

 
32,50 

5 OU MAIS CONVENÇÕES COLETIVAS DE 
TRABALHO 

 
9 

 
22,50 

 
22 

 
55,00 

APENAS 1 CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO 

 
14 

 
35,00 

 
36 

 
90,00 

NÃO SABE INFORMAR 4 10,00 40 100,00 

N= 40       
Fonte: O Autor (2020) 
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Neste estudo, o número de convenções coletivas de trabalho e o tempo de 

detenção da carta sindical tem por finalidade atender ao objetivo específico de 

descrever as principais características das entidades delimitadas pela amostra desta 

pesquisa e remeter o leitor a uma visão mais ampla sobre os sindicatos afetados pela 

Lei 13.467/2017. 

 

4.2 IMPACTOS DA LEI 13.467/2017 NO NÚMERO DE REPRESENTADOS 

CONTRIBUINTES E NAS RECEITAS DAS ENTIDADES PESQUISADAS 

 

Dados atualizados não oficiais divulgados pela mídia especializada dão conta 

de que a arrecadação do imposto sindical caiu 96% em dois anos, de 2017 para 2019, 

passando de 3,64 bilhões de Reais para 128,3 milhões de Reais. Para os sindicatos 

patronais, a arrecadação caiu de R$ 560,7 milhões em 2017 para R$146,6 milhões 

em 2018 e R$64,5 milhões em 2019, uma redução de 88,50% nos últimos dois anos 

segundo dados do website PODER360 (FERRARI, 2020). Os dados oficiais do 

Governo Federal sobre a arrecadação do imposto sindical apresentam-se 

indisponíveis nas bases de dados de consulta online. O Portal do Trabalho e Emprego 

http://www3.mte.gov.br/geral/estatisticas.asp, na aba de relações do trabalho, 

contribuição sindical, a informação de retorno é que o recurso que você está 

procurando pode ter sido removido, ter o nome alterado ou estar temporariamente 

indisponível. O Portal de Informações sobre Relações do Trabalho 

http://relacoesdotrabalho.mte.gov.br/pentaho/api/repos/:public:SRT:srt_principal.xacti

on/generatedContent, apresenta informações estatísticas atualizadas sobre 

distribuição territorial, perfil de entidades sindicais, perfil da direção das entidades 

sindicais, vinculação a federações, dentre outras, conforme Figura 6. 

 

http://www3.mte.gov.br/geral/estatisticas.asp
http://relacoesdotrabalho.mte.gov.br/pentaho/api/repos/:public:SRT:srt_principal.xaction/generatedContent
http://relacoesdotrabalho.mte.gov.br/pentaho/api/repos/:public:SRT:srt_principal.xaction/generatedContent
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Fonte: (BRASIL, 2020) Ministério do Trabalho. Portal de Informações sobre Relações do Trabalho 

 

Entretanto, até nosso último acesso realizado em 06 de março de 2020, as 

13h41, as informações relativas à arrecadação dos sindicatos encontravam-se 

disponível somente até o ano de 2017, conforme a Figura 7, que para efeitos 

comparativos em termos de redução em percentual da arrecadação com os dados 

colhidos por esta pesquisa é irrelevante, visto que a Lei 13.467/2017 entrou em vigor 

em 11 de novembro de 2017, portanto seus efeitos foram observados nos anos de 

2018, 2019 e no ano corrente de 2020. 

Considerando a metodologia empregada neste estudo, não foi identificada 

nenhuma fonte oficial do Governo Federal que contenha dados sobre o número de 

representados contribuintes por sindicato, motivo pelo qual os dados levantados por 

esta pesquisa podem ser de especial relevância ao leitor. 

 

Figura 7 - ARRECADAÇÃO ANUAL DAS ENTIDADES SINDICAIS - BRASIL 

 

Fonte: (BRASIL, 2020) Ministério do Trabalho. Portal de Informações sobre Relações do Trabalho 

 
Figura 6 - DISTRIBUIÇÃO TERRITORIAL DOS SINDICATOS 
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Neste estudo,Averiguar os impactos da Lei 13.467/2017 no número de 

representados contribuintes e nas receitas das entidades pesquisadas; foram 

analisados mediante a coleta de dados realizada por 10 questões, identificadas pelos 

números de 04 a 13 no bloco 3 do ANEXO 4 – Questionário e tem por finalidade 

atender ao item “a” dos Objetivos específicos. 

A questão 04 perguntava quantas empresas ao todo são representadas pelo 

sindicato (qual o tamanho da base de representados). A base de representados inclui 

todas as empresas cuja atividade econômica principal é representada pelo sindicato, 

independente da empresa estar contribuindo ou não com o sindicato. Caso o 

respondente não soubesse a informação ou não tivesse autorização para informar, 

duas opções lhe foram dadas para fornecer este tipo de resposta. Quanto ao uso do 

formulário digital, a questão foi aberta para digitação no número correspondente ao 

tamanho da base. Quando obtida por telefone, a resposta foi anotada na planilha de 

respostas pela agente de pesquisa. 

Trinta e oito respondentes informaram o tamanho de suas bases de 

representados (N=38). Dois respondentes não tinham autorização para informar ou 

não sabiam da informação. A média de empresas representadas por sindicato é de 

3.387 empresas. O sindicato com menor base de representados informou ter 80 

empresas em sua base, e o maior sindicato em número de empresas representadas 

informou ter 21.700 empresas em sua base. No total, os 38 sindicatos que informaram 

o tamanho de suas bases representam 128.701 empresas.  

 

Tabela 5 - TAMANHO DA BASE NO MOMENTO DA PESQUISA 

Variável N N* Média 
EP 

Média DesvPad Soma Mínimo Q1 Mediana Q3 

BLOCO 03 - QUESTÃO 04 - BASE 38 2 3387 817 5039 128701 80 529 1650 3000 

Variável Máximo 

BLOCO 03 - QUESTÃO 04 - BASE 21700 
 Fonte: O Autor (2020) 
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Figura 8 - GRÁFICOS BASE REPRESENTADA 

 

 Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise do histograma da base de representados demonstra que em sua 

grande maioria os sindicatos têm até 2.500 empresas, com 24 ocorrências nesta faixa, 

o que representa 63,15% da amostra. A mesma constatação pode ser observada no 

gráfico de valores individuais. O gráfico Boxplot da base representada aponta a 

existência cinco outliers, sendo os dois mais expressivos na faixa entre 20.000 e 

21.700 empresas em sua base. Os outliers causam grande influência na média de 

empresas por sindicato. Uma melhor representação pode ser obtida pela Mediana, 

com 1.650 representados por sindicato. 

 

4.2.1 Representados contribuintes antes da aprovação da Lei 13.467/2017 

 

O sindicato cumpre funções de representação, conforme afirma 

NASCIMENTO (2015) já citado na revisão de literatura. Segundo o autor, essa é a 

sua atribuição natural. Organização Internacional do Trabalho (Convenção n. 98, 

Artigo 4°) reafirma a condição dos sindicatos como legítimos representantes de suas 

categorias econômicas, conforme demonstrado anteriormente. Desta forma, este 
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trabalho faz distinção do representado em duas categorias. Representado é toda 

empresa cujo Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) estiver coberto pela 

Carta Sindical. Representado Contribuinte é aquele que além de atender a condição 

anterior, realiza contribuições financeiras ao sindicato. 

A questão 5 do bloco 3 do questionário de pesquisa teve por objetivo 

quantificar as empresas da base representada que contribuíam com o sindicato antes 

da contribuição se tornar facultativa com a Lei 13.467/2017. Da mesma forma foram 

dadas como opções as respostas de sabe informar ou não pode informar, utilizada 

por 10 respondentes (N*=10). 

Trinta respondentes informaram a quantidade de representados contribuintes 

antes da Lei 13.467/2017 entrar em vigor, (N=30). Em média, cada sindicato possuía 

599 representados contribuintes antes da Lei entrar em vigor. No total, os 30 

sindicatos da amostra possuíam 17.966 representados contribuintes. O Sindicato com 

menor número de representados contribuintes possuía 30 contribuintes, e no extremo 

oposto, o sindicato com maior número de contribuintes possuía 4.340 contribuintes. 

Estes dados serão relevantes para o cálculo da perda de base de representados 

contribuintes que será demonstrada no capítulo 4.2.3. A próxima tabela demonstra os 

resultados obtido pela coleta de dados. 

 

Tabela 6 - REPRESENTADOS CONTRIBUINTES ANTES DA LEI 13.467/2017 

Variável N N* Média 
EP 

Média DesvPad Soma Mínimo Q1 Mediana Q3 

BLOCO 03 - QUESTÃO 05 - ANTES 30 10 599 165 901 17966 30 152 335 550 

Variável Máximo 

BLOCO 03 - QUESTÃO 05 - ANTES 4340 
Fonte: O Autor (2020) 

 

Na análise gráfica da Figura 9, pode-se observar no histograma que a maior 

frequência de representados contribuintes encontra-se na faixa até 500 contribuintes, 

com 21 sindicados enquadrados nesta faixa o que representa 70% da amostra. A 

mesma constatação é observada no gráfico de valores individuais. Observa-se 

também a ausência de sindicatos com quantidade de representados contribuintes na 

faixa entre 1.500 e 3.000 contribuintes e 3.500 a 4.000 contribuintes. 

Três outliers foram identificados no gráfico Boxplot, tendo em ordem 

decrescente respectivamente 4.340, 3.000 e 1.200 representados contribuintes cada 

um dos sindicatos. A existência dos outliers interfere fortemente na média de 
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representados contribuintes por sindicato. Uma melhor representação pode ser obtida 

pela Mediana, com 335 representados contribuintes por sindicato. 

 

Figura 9 - GRÁFICOS DE REPRESENTADOS CONTRIBUINTES ANTES DA LEI 13.467/2017 

 

 Fonte: O Autor (2020) 

 

4.2.2 Representados contribuintes após a aprovação da Lei 13467/2017 

 

A questão 6 do bloco 3 teve por objetivo identificar quantas empresas 

contribuem com o sindicato hoje. Ou seja, sendo a pesquisa realizada entre novembro 

de 2019 e janeiro 2020, qual o tamanho da base de representados contribuintes 

depois de ter transcorridos dois anos da aprovação da Lei 13.467/2017 que tornou 

facultativa a contribuição sindical? Oito respondentes (N*=8) responderam que não 

sabem informar ou não podem informar.  
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Tabela 7 - BASE DE REPRESENTADOS CONTRIBUINTES 2 ANOS APÓS PUBLICAÇÃO DA LEI 

Variável N N* Média EP Média DesvPad Soma Mínimo Q1 Mediana 

BLOCO 03 - QUESTÃO 06 – 
DEPOIS 

 
32 

 
8 

 
180,9 

 
53,8 

 
304,4 

 
5788,0 

 
0,0 

 
3,0 

 
90,0 

Variável Q3 Máximo 

BLOCO 03 - QUESTÃO 06 – 
DEPOIS 

 
196,0 

 
1500,0 

 Fonte: O Autor (2020) 

 

Trinta e dois respondentes informaram a quantidade de representados 

contribuintes após dois anos passados da Lei 13.467/2017 entrar em vigor, (N=32). 

Em média, cada sindicato possuía 180,9 representados contribuintes dois anos após 

a Lei entrar em vigor. No total, os 32 sindicatos da amostra possuíam 5.788 

representados contribuintes. O Sindicato com maior redução de representados 

contribuintes perdeu toda sua base, não tendo nenhuma empresa efetuando as 

contribuições sindicais, e no extremo oposto, o sindicato com maior número de 

contribuintes possuía 1.500 contribuintes. Da mesma forma, estes dados serão 

usados para o cálculo da perda de base de representados contribuintes que será 

demonstrada no capítulo 4.2.3. A próxima tabela demonstrará os resultados obtidos 

pela coleta de dados. 

 

Figura 10 - GRÁFICOS DE REPRESENTADOS CONTRIBUINTES 2 ANOS APÓS PUBLICAÇÃO DA 
LEI 

 
 Fonte: O Autor (2020) 
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Na análise gráfica da Figura 10, pode-se observar no histograma que a maior 

frequência de representados contribuintes encontra-se na faixa até 200 contribuintes, 

com 24 sindicados enquadrados nesta faixa o que representa 75% da amostra. A 

mesma constatação é observada no gráfico de valores individuais. Observa-se 

também a ausência de sindicatos com quantidade de representados contribuintes na 

faixa entre 800 e 1.400 contribuintes. 

Três outliers foram identificados no gráfico Boxplot, tendo em ordem 

decrescente respectivamente 1.500, 750 e 651 representados contribuintes cada um 

dos sindicatos. A existência dos outliers interfere fortemente na média de 

representados contribuintes por sindicato. Uma melhor representação pode ser obtida 

pela Mediana, com 90 representados contribuintes por sindicato. 

 

4.2.3 Análise da perda de base de contribuintes após a aprovação da Lei 13.467/2017 

 

O cálculo dos efeitos da Lei 13.467/2017 sobre a base de representados 

contribuintes foi realizado tendo por base o número de representados contribuintes 

informados pelos sindicatos antes da aprovação da Lei 13467/2017 e o número de 

representados contribuintes dois anos após a aprovação da mesma, conforme 

demonstrado nos capítulos 4.2.1 e 4.2.2 deste estudo. 

 A perda absoluta de base de representados contribuintes (PA) para cada 

sindicato é o resultado da subtração do número de representados contribuintes antes 

da aprovação da referida Lei (Questão 05), do número de representados contribuintes 

na data da pesquisa, dois anos após aprovada a Lei. (Questão 06).  

 Então: PA = Questão 05 – Questão 06 

 A perda de base contribuinte em percentual é o resultado da divisão da perda 

absoluta (PA) pelo total de representados contribuintes antes da aprovação da Lei 

13.467/2017 (Questão 05), multiplicado por 100. 

 Caso o respondente tenha informado não saber ou não ter autorização para 

informar os dados da questão 05 ou questão 06 ou ambos, a perda absoluta e em 

percentual de representados contribuintes foi considerada como dado faltante, 

reduzindo o tamanho da amostra estudada. Os resultados dos cálculos estão 

demonstrados na próxima tabela.  
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Excluídos os elementos faltantes, obteve-se uma amostra de 27 sindicatos 

cuja redução absoluta e em percentual da base de representados contribuintes foi 

possível de se calcular (N=27), conforme demonstrado na Tabela 9. Não foi possível 

realizar o cálculo da redução da base contribuinte em 13 sindicatos da amostra 

(N*=13). Na média, a perda de base de representados contribuintes foi de 74,14% 

para a amostra de 27 sindicatos estudados. Em outros termos, 74,14% das empresas 

que antes contribuíam com as entidades sindicais, que são seus representantes legais 

perante outros agentes públicos e privados e negociam as convenções coletivas de 

trabalho, que interferem diretamente em seus custos de mão de obra, deixaram de 

contribuir passados dois anos aprovação da Lei 13.467/2017. Entretanto, importante 

ressaltar que um sindicato informou não ter perdido nenhum de seus representados 

contribuintes, o que influi fortemente na média. Utilizando a Mediana como critério de 

análise, a perda de representados contribuintes foi de 83,33% para os sindicatos 

filiados à Fecomércio nos três estados do Sul do Brasil, após a aprovação da Lei 

13.467/2017. 

 

Tabela 8 - EFEITOS DA LEI 13.467/2017 SOBRE AS BASES DE REPRESENTADOS 
CONTRIBUINTES 

 

 Fonte: O Autor (2020) 

CODINOME DO 

SINDICATO

BLOCO 03 - 

QUESTÃO 04 - BASE 

REPRESENTADOS

BLOCO 03 - 

QUESTÃO 05 - 

REPRESENTADOS 

CONTRIBUINTES 

ANTES DA LEI

BLOCO 03 - 

QUESTÃO 06 - 

REPRESENTADOS 

CONTRIBUINTES 

DEPOIS DA LEI

PERDA ABSOLUTA 

DE 

REPRESENTADOS 

CONTRIBUINTES

PERDA DE BASE 

CONTR. PERCENT

SINDICATO 01 3000 1500 1500 50,00%

SINDICATO 02 1500 750

SINDICATO 03

SINDICATO 04 700 350 0 350 100,00%

SINDICATO 05 21700 4340 651 3689 85,00%

SINDICATO 06 20000 30 2 28 93,33%

SINDICATO 07 1400 500 100 400 80,00%

SINDICATO 08 7500 375 375 0 0,00%

SINDICATO 09 3000

SINDICATO 10 160 160

SINDICATO 11 1800 60 6 54 90,00%

SINDICATO 12 3000 750 120 630 84,00%

SINDICATO 13 996 300 150 150 50,00%

SINDICATO 14 300 50 0 50 100,00%

SINDICATO 15 2500 700 50 650 92,86%

SINDICATO 16 300 50 0 50 100,00%

SINDICATO 17 500 450

SINDICATO 18 400 320 80 240 75,00%

SINDICATO 19 4500 1100 135 965 87,73%

SINDICATO 20 2000 1200 200 1000 83,33%

SINDICATO 21 1400 800 400 400 50,00%

SINDICATO 22 1500 300 100 200 66,67%

SINDICATO 23 2000 500 100 400 80,00%

SINDICATO 24 1300 11

SINDICATO 25 2700 400 15 385 96,25%

SINDICATO 26 3031 480 184 296 61,67%

SINDICATO 27 800 80 50 30 37,50%

SINDICATO 28 320 320 224 96 30,00%

SINDICATO 29 3000 126 58 68 53,97%

SINDICATO 30 2000 200 20 180 90,00%

SINDICATO 31 250

SINDICATO 32 1500 375

SINDICATO 33 280 270

SINDICATO 34 6645 300 0 300 100,00%

SINDICATO 35 2800

SINDICATO 36 539 365 130 235 64,38%

SINDICATO 37 2300 90 0 90 100,00%

SINDICATO 38 13000

SINDICATO 39 11000 0

SINDICATO 40 80 2
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Tabela 9 - ANÁLISE DA PERDA DE REPRESENTADOS CONTRIBUINTES 

Variável N N* Média 
EP 

Média DesvPad Soma Mínimo Q1 Mediana 

PERDA DE BASE CONTR. 
PERCENT 

27 13 0,7414 0,0490 0,2546 20,0169 0,0000 0,5397 0,8333 

Variável Q3 Máximo 

PERDA DE BASE CONTR. 
PERCENT 

0,9333 1,0000 

 Fonte: O Autor (2020) 

 

Na análise gráfica da Figura 11, pode-se observar no histograma que a maior 

frequência de perda em percentual de representados contribuintes encontra-se na 

faixa de 80,01% e 100% de perda de suas bases, com 6 sindicados enquadrados 

nesta faixa entre 80,01% e 90% de perda e 10 sindicatos com perdas de 90,01% e 

100% de suas bases de representados. Portanto, mais da metade, 59,26% dos 

sindicatos da amostra estudada perderam entre 80,01% e 100% de sua base de 

representados contribuintes. A mesma constatação é observada no gráfico de valores 

individuais. Um sindicato informou não ter perdido nenhum representado contribuinte, 

o que representa 3,7% da amostra. Os cálculos demonstram também que nenhum 

sindicato informou ter perdas de representados contribuintes na faixa entre 0,01% e 

30% e na faixa de 40,01% a 50%. 

 

Figura 11 - GRÁFICOS DA PERDA DE REPRESENTADOS CONTRINTES 

 

 

 Fonte: O Autor (2020) 



72 
 

Não foram identificados outliers no gráfico Boxplot. A existência dos outliers 

interfere fortemente na média de representados contribuintes por sindicato.  

 

4.2.4 Impacto no quadro funcional dos sindicados após a Lei 13.467/2017 

 

Para analisarmos os impactos da Lei 13.467/2017 que tornou facultativa a 

contribuição sindical, foram elaboradas duas questões a serem respondidas pelos 

entrevistados. Questão 7: quantos funcionários tinha o sindicato antes da contribuição 

se tornar facultativa com a Lei 13467/2017? Questão 8: Quantos funcionários tem o 

sindicato hoje? Foram dadas as opções para o respondente assinalar que não sabe 

informar e que não pode informar. Nenhum respondente assinalou estas opções 

(N*=0). O cálculo da redução no quadro funcional foi obtido subtraindo-se o número 

de funcionários informados na questão 8 do número de funcionários informados na 

questão 7. Resultados negativos representam redução de funcionários. Resultados 

positivos representam aumento do quadro funcional, mesmo com redução da base de 

representados contribuintes. 

Foram obtidas 40 respostas (N*=40). No total, os sindicatos da amostra 

empregavam 215 funcionários antes da aprovação da Lei 13.467/2017. Dois anos 

após a aprovação da Lei, os mesmos 40 sindicatos empregavam 164 funcionários, 

uma perda absoluta de 51 postos de trabalho no período, que representa 23,72% de 

redução de postos de trabalho. Na média, os sindicatos tinham 5,38 funcionários antes 

da aprovação da Lei. Dois anos depois a média caiu para 4,1 funcionários por 

sindicato. Antes da aprovação da Lei, cada sindicato tinha no mínimo um funcionário. 

Após a aprovação da Lei, observa-se que há sindicatos sem nenhum funcionário. 

 

Tabela 10 - VARIAÇÕES NO QUADRO FUNCIONAL DE SINDICATOS APÓS APROVAÇÃO DA LEI 
13.467/2017 

Variável N N* Média 
EP 

Média DesvPad Soma Mínimo Q1 

QUADRO FUNCIONAL ANTES DA LEI 40 0 5,38 1,05 6,65 215,00 1,00 2,00 

QUADRO FUNCIONAL DEPOIS DA LEI 40 0 4,100 0,979 6,193 164,000 0,000 1,000 

PERDA ABSOLUTA DE 
FUNCIONÁRIOS 

 
40 

0 -
1,275 

0,338 2,136 -51,000 -10,000 -
2,000 

Variável Mediana Q3 Máximo 

QUADRO FUNCIONAL ANTES DA LEI 3,00 6,75 35,00 

QUADRO FUNCIONAL DEPOIS DA LEI 2,000 4,000 35,000 

PERDA ABSOLUTA DE 
FUNCIONÁRIOS 

-0,500 0,000 1,000 

 Fonte: O Autor (2020) 
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No limite máximo, o número de funcionários empregados nos sindicatos da 

amostra antes da aprovação da Lei foi de 35 pessoas, sendo que este limite se 

manteve após dois anos da aprovação da Lei. 

 

Figura 12 - GRÁFICO DE REDUÇÃO DE QUADRO FUNCIONAL APÓS A LEI 13.467/2017 

 

 Fonte: O Autor (2020) 

 

A análise gráfica permite identificar as mudanças de quantidade de 

empregados por faixa. Observa-se uma redução nas faixas entre 06 e 10 funcionários, 

entre 16 e 20 funcionários, e entre 21 e 25 funcionários. Ao mesmo tempo, observa-

se uma elevação da quantidade de funcionários nas faixas entre 0 e 5 funcionários, 

11 e 15 funcionários. 

 

4.2.5 Impacto na arrecadação dos sindicatos após a aprovação da Lei 13.467/2017 

 

Ainda em atendimento ao objetivo específico de averiguar os impactos da Lei 

13.467/2017 nas receitas das entidades pesquisadas, perguntou-se aos entrevistados 

e foi inserido no questionário de pesquisa 03 questões para obtenção dos dados. A 

questão 9 perguntou qual foi a redução, em percentual, das receitas do Sindicato após 

a contribuição se tornar facultativa, com a Lei 13.467/2017. A questão 10 solicita 

informação de qual era a receita anual do sindicato antes da contribuição se tornar 

facultativa, com a Lei 13467/2017. A questão 11 perguntou qual a receita anual do 

sindicato hoje. Para tranquilidade do informante foram dadas as opções de responder 
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que não sabe informar ou não pode informar. Foram elaboradas 03 questões com o 

objetivo de obter uma única informação, que é a redução em percentual das receitas 

dos sindicatos após a aprovação da Lei 13.467/2017. Inicialmente pretendia-se obter 

a informação sobre as receitas totais dos sindicatos da amostra antes e depois da 

aprovação da Lei, de forma que seria possível analisar a contribuição média por 

representados contribuinte. Partindo desta análise, imaginou-se haver uma 

possibilidade de os outliers possuírem características diferenciadas que os levaram a 

uma condição de arrecadação média superior à média dos demais sindicatos, 

podendo contribuir para as estratégias de gestão e subsistência dos demais 

sindicatos. Entretanto, durante a fase de pré-teste do questionário de pesquisa, 

constatou-se a resistência dos respondentes em informar as receitas dos sindicatos. 

Por este motivo, foi incluída a questão 9, perguntando a redução das receitas em 

termos percentuais, dando a opção ao respondente de não informar valores absolutos. 

Esta decisão não impacta nos objetivos deste estudo e não tem tão pouco interfere 

no esclarecimento do problema de pesquisa e investigação das hipóteses. 

A metodologia de cálculo empregada para se apurar o percentual de redução 

das receitas dos sindicatos se deu por etapas: 

1) Eleger como informação prioritária e de maior confiabilidade a resposta da 

questão 9, onde o respondente informa a redução em percentual. 

2) Calcular a redução das receitas em percentual (RRP) quando o 

respondente além da redução em percentual (questão 9), informou 

também as receitas antes (questão 10) e depois (questão 11) da 

aprovação da Lei 13.467/2017.  

RRP=(Q10-Q11)/Q10 

3) Quanto o respondente informou os valores de redução das receitas nas 

questões 10 e 11, mas não informou a redução em percentual, considerou-

se valido o resultado do cálculo em percentual da etapa 2, acima. 

4) Proceder ajustes onde possível nas respostas onde foram constatados os 

problemas descritos no capítulo 3.1.3 da metodologia de pesquisa 

alertados por Lakatos e Marconi ( 2003). 

Os dados originais, conforme informados pelos respondentes encontram-se 

consolidados na Tabela 11, onde os dados foram estatisticamente tratados por uma 

contagem individual de variáveis no software Minitab™ para melhor apresentação. 
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É possível observar que apenas 02 respondentes necessitaram de ajustes em 

suas respostas, entretanto sem prejuízo às análises propostas. 

 

Tabela 11 - DADOS ORIGINAIS DE REDUÇÃO DE RECEITAS EM PERCENTUAL SEM AJUSTES – 
QUESTÃO 9 

REDUÇÃO EM PERCENTUAL 
Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

0 1 2,50 1 2,50 

0,2 1 2,50 2 5,00 

0,23 1 2,50 3 7,50 

0,25 1 2,50 4 10,00 

0,3 2 5,00 6 15,00 

0,5 4 10,00 10 25,00 

0,6 1 2,50 11 27,50 

0,64 1 2,50 12 30,00 

0,7 1 2,50 13 32,50 

0,75 1 2,50 14 35,00 

0,8 2 5,00 16 40,00 

0,83 1 2,50 17 42,50 

0,9 5 12,50 22 55,00 

0,97 1 2,50 23 57,50 

1 4 10,00 27 67,50 

60 A 70% 1 2,50 28 70,00 

Mínima, pois o gasto com correio é alto e a entrada de 
valores de contribuição pequeno 

1 2,50 29 72,50 

NÃO SABE INFORMAR 3 7,50 32 80,00 

NÃO TEM AUTORIZAÇÃO PARA INFORMAR 8 20,00 40 100,00 

N= 40       

 Fonte: O Autor (2020) 

 

Observa-se que um elemento da amostra respondeu que a redução da 

arrecadação foi de 60% a 70%. Neste caso foi atribuído o ponto médio de 65% para 

este elemento da amostra.  

Observa-se também que um respondente informou que a redução foi, em 

suas palavras “Mínima, pois o gasto com correio é alto e a entrada de valores de 

contribuição, pequena.” Neste caso a resposta foi ajustada para NÃO SABE 

INFORMAR.  

Os valores receitas antes e depois da Lei 13.467/2017 informados nas 

questões 10 e 11 estão demonstrados na Tabela 12. 
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Tabela 12 - RECEITAS ANTES E DEPOIS DA LEI 13.467/2017 

RECEITA ANTES DA LEI Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

140000 1 2,50 1 2,50 

18000 1 2,50 2 5,00 

27150 1 2,50 3 7,50 

30000 1 2,50 4 10,00 

350000 1 2,50 5 12,50 

NÃO SABE INFORMAR 4 10,00 9 22,50 

NÃO TEM AUTORIZAÇÃO PARA 
INFORMAR 

31 77,50 40 100,00 

N= 40       

RECEITA DEPOIS DA LEI Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

0 3 7,50 3 7,50 

100000 1 2,50 4 10,00 

120000 1 2,50 5 12,50 

19500 1 2,50 6 15,00 

3000 1 2,50 7 17,50 

40000 1 2,50 8 20,00 

55000 1 2,50 9 22,50 

NÃO SABE INFORMAR 3 7,50 12 30,00 

NÃO TEM AUTORIZAÇÃO PARA 
INFORMAR 

28 70,00 40 100,00 

N= 40       
 Fonte: O Autor (2020) 

 

Um respondente informou os valores das receitas antes e depois da 

aprovação da Lei 13.467/2017, correspondentes às questões 10 e 11, mas não 

informou a redução em percentual, de forma que a redução foi obtida pela etapa 2 do 

processo descrito acima. 

Desta forma, obteve-se uma amostra da redução das receitas dos sindicatos 

em percentual com 29 elementos (N=29), sendo que 10 (N*=10) respondentes 

disseram não poder ou não saber informar as receitas ou a redução em percentual, e 

um respondente (N*=1) forneceu resposta com inconsistência metodológica que foi 

igualada a não saber informar. A estatística descritiva das reduções de receitas em 

percentual encontra-se na Tabela 13. 

 

Tabela 13 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA REDUÇÃO DE RECEITAS EM PERCENTUAL E 
AJUSTADA 

Variável 
Contagem 

Total N N* Percentual PerAcum Média 
EP 

Média DesvPad 

REDUÇÃO EM 
PERCENTUAL 
AJUSTADA 

 
 

40 

 
 

29 

 
 

11 

 
 

72,5 

 
 

72,5 

 
 

0,6697 

 
 

0,0537 

 
 

0,2894 

Variável Soma Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo Moda 
N de 

Moda 
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REDUÇÃO EM 
PERCENTUAL 
AJUSTADA 

 
 

19,4200 

 
 

0,0000 

 
 

0,5000 

 
 

0,7500 

 
 

0,9000 

 
 

1,0000 

 
 

0,9 

 
 

6 

 Fonte: O Autor (2020) 

 

Na análise da estatística descritiva da amostra de redução de receitas pode-

se observar que, em média, a redução nas receitas dos sindicatos desta amostra foi 

de 66,97%.  Entretanto, é importante observar que alguns sindicatos informaram ter 

perdido 100% de sua arrecadação, apresentando-se bem próximo da média. Observa-

se também que há informação de perda de 0% (zero porcento) de receitas, valor 

distante da média observada e que requer atenção.  

Utilizando a Mediana como critério de análise, a perda de receitas em 

percentual foi de 75% para os sindicatos filiados à Fecomércio nos três estados do 

Sul do Brasil após a aprovação da Lei 13.467/2017. 

A análise gráfica da perda de receitas dos sindicatos da amostra pesquisada 

na Figura 13, permite uma melhor visualização da quantidade de sindicatos por faixa 

de redução das receitas. 

Figura 13 - GRÁFICOS DE PERDA DE RECEITA APÓS LEI 13.467/2017 

EM PERCENTUAL 

 

 
 Fonte: O Autor (2020) 
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Comparando o histograma à Tabela 13 observa-se que apenas um sindicato 

informou não ter registrado nenhuma redução em suas receitas (0%), o que afeta 

fortemente a média das reduções já demonstrada. A identificação das causas desta 

ocorrência poderiam ser alvo de uma investigação qualitativa, entretanto esta 

investigação não contribui para responder ao problema de pesquisa deste estudo, 

motivo pelo qual não será alvo de investigação. Sugere-se aos interessados uma 

investigação mais profundada envolvendo pesquisa documental e visita “in loco”. 

A maior frequência de perda de arrecadação, em percentual, encontra-se na 

faixa entre 90% e 100%, o que corresponde a 37,93% da amostra. 48,27% da amostra 

perderam entre 80% e 100% de suas receitas. O gráfico Boxplot não apresentou 

outliers na amostra. 

 

4.3 ADERÊNCIA DAS ENTIDADES PESQUISADAS AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DE 

GOVERNANÇA CORPORATIVA  

 

Este capítulo é de especial importância para responder à questão principal 

que motivou a realização deste estudo. Quais as contribuições da governança para 

reestabelecer os vínculos institucionais entre os sindicatos patronais do comércio e 

suas bases representadas, após a reforma Trabalhista Brasileira da Lei 13.467/2017? 

Portanto, o objetivo geral desta investigação não poderia ser diferente, senão 

analisar as contribuições da governança para reestabelecer os vínculos institucionais 

entre os sindicatos patronais e suas bases representadas. Na busca pela resposta ao 

problema que se apresenta, é necessário investigar a existência de práticas de 

governança nas entidades pesquisadas. Tem-se por base o Código das Melhores 

Práticas de Governança Corporativa do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa). Investigar a existência de práticas de governança, por si não responde 

ao problema de pesquisa. Faz-se necessário investigar a existência de uma relação 

entre as variações nas receitas e no número de representados contribuintes das 

entidades sindicais com a aderência destas entidades a princípios de governança. 

Neste capítulo, será analisado a aderência das entidades sindicais ao Código 

de Melhores Práticas de Governança do IBGC. Nos capítulos seguintes, a relação 

entre a aderência ao código e as variações nas receitas e na base de representados 

contribuintes. 
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Se governança é o gerenciamento das regras do jogo, a fim de reforçar a 

legitimidade do domínio público, e se a legitimidade pode ser derivada da democracia, 

bem como da eficiência, conforme define Kjaer (2004), então o estudo da governança 

como alternativa para que os sindicatos sejam reconhecidos por suas bases como 

seus legítimos representantes parece fazer todo sentido. 

 Ainda sob a luz de Kjaer (2004), se a legitimidade é gerada quando a 

aplicação das regras respeita um processo democrático e a eficácia das regras 

produzem resultados tangíveis, ter regras claras e um processo democrático e 

transparente dentro das instituições sindicais deveria alçá-los à condição de legítimos 

representantes de suas categorias, de forma a minimizar a perda de representados 

contribuinte e consequentemente de receitas no momento em que a contribuição e 

adesão à entidade passam a ser voluntárias.  

Segundo o IBGC, “os princípios básicos de governança corporativa permeiam, 

em maior ou menor grau, todas as práticas do Código, e sua adequada adoção resulta 

em um clima de confiança tanto internamente quanto nas relações com terceiros.” 

(IBGC, 2015). 

Tomando por base as afirmações do IBGC, foram definidas três práticas para 

cada princípio de governança e questionado ao sindicato se aquela prática é realizada 

na entidade sindical. Conforme está explicitado nas limitações metodológicas deste 

estudo, capítulo 3.1.4, assume-se a resposta conferida pelo entrevistado como 

expressão da verdade, não sendo empregados métodos qualitativos e busca 

documental com fins comprobatórios. 

O IBGC define Equidade como “tratamento justo e isonômico de todos os sócios 

e demais partes in- teressadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos, 

deveres, necessidades, interesses e expectativas.” (IBGC, 2015). 

Para verificação da aderência das entidades sindicais ao princípio da Equidade, 

foram elaboradas as questões de 14 a 16, investigando se o sindicato possuía um 

Código de Ética, formalmente redigido e validado pela diretoria, divulgado aos 

colaboradores, como forma de balizar as relações entre colaboradores, diretoria e 

partes interessadas. Se o estatuto social da entidade é aberto, permitindo que 

qualquer representado possa constituir chapa eleitoral e candidatar-se à presidência 

e cargos diretivos, independentemente de estar em dia com as contribuições sindicais. 

E por último, se existe procedimento formal ou documento proibindo o uso de 



80 
 

informações privilegiadas ou canal de denúncia para apuração de queixas desta 

natureza. 

Para verificação da aderência das entidades sindicais ao princípio da 

Transparência, definido pelo IBGC como: 

 

“... desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações que 
sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de 
leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao desempenho econômico-
financeiro, contemplando também os demais fatores (inclusive intangíveis) 
que norteiam a ação gerencial e que conduzem à preservação e à otimização 
do valor da organização.”(IBGC, 2015) 

 

Foram elaboradas as questões de 17 a 19, investigando se os balancetes 

financeiros e relatórios de atividades são divulgados publicamente, por meio de 

website ou envio direto aos representados que os solicitarem. Se as Atas de Reuniões 

são divulgadas publicamente, em websites ou qualquer ou qualquer outro meio que 

possibilite a consultas de representados pagantes e não pagantes. Por último, se o 

Sindicato possui auditoria externa independente, para auditar das movimentações 

financeiras e contábeis. 

 O princípio básico de Prestação de Contas (accountability), é definido pelo 

IBGC como: 

“Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo 
claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as 
consequências de seus atos e omissões e atuando com diligência e 
responsabilidade no âmbito dos seus papéis.’(IBGC, 2015) 

  

Para verificação da aderência dos sindicatos ao princípio de Prestação de 

Contas foram elaboradas as questões de 20 a 22, perguntando ao entrevistado se 

existe procedimento implementado para avaliação regular da Diretoria e do 

desempenho de diretores e demais lideranças da organização pela base 

representada. Perguntou-se também se a entidade sindical possui comitês internos 

de auditoria, com autonomia para verificação de processos internos, movimentações 

financeiras e fiscais da entidade. Por último, se a entidade possui algum modelo de 

relatório anual de prestação de contas às partes interessadas, que inclua impactos 

das atividades sindicais na sociedade e no meio ambiente. 

 O princípio básico de Responsabilidade Corporativa, é definido pelo IBGC 

como: 
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“... zelar pela viabilidade econômico-financeira das organizações, reduzir as 
externalidades negativas de seus negócios e suas operações e aumentar as 
positivas, levando em consideração, no seu modelo de negócios, os diversos 
capitais (financeiro, manufaturado, intelectual, humano, social, ambiental, 
reputacional etc.) no curto, médio e longo prazos”.(IBGC, 2015) 

  

Para avaliação da aderência dos sindicatos pertencentes à amostra ao princípio 

de Responsabilidade Corporativa, foram elaboradas as questões de 23 a 25, que 

perguntaram ao entrevistado se a entidade possui um Planejamento Estratégico com 

metas de crescimento, metas de produção, política de atuação, missão e visão. Se a 

entidade realiza Análise de Risco do negócio, com monitoramento das suas forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças. Por último, se os orçamentos para o ano 

subsequente são aprovados em assembleia geral, com detalhamento da destinação 

dos recursos. A próxima tabela monstra os resultados obtidos para cada questão. 

 

Tabela 14 - ADERÊNCIA DOS SINDICATOS AOS PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 
DO IBGC 

QUESTÃO 14 - EQUIDADE -  Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

NÃO 16 40,00 16 40,00 

NÃO SABE INFORMAR 2 5,00 18 45,00 

SIM 22 55,00 40 100,00 

N= 40       

QUESTÃO 15 - EQUIDADE -  Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

NÃO 24 60,00 24 60,00 

NÃO SABE INFORMAR 3 7,50 27 67,50 

SIM 13 32,50 40 100,00 

N= 40       

QUESTÃO 16 - EQUIDADE -  Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

NÃO 24 60,00 24 60,00 

NÃO SABE INFORMAR 2 5,00 26 65,00 

SIM 14 35,00 40 100,00 

N= 40       

QUESTÃO 17 - TRANSPARÊNCIA -  Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

NÃO 23 57,50 23 57,50 

NÃO SABE INFORMAR 1 2,50 24 60,00 

SIM 16 40,00 40 100,00 

N= 40       

QUESTÃO 18 - TRANSPARÊNCIA -  Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

NÃO 17 42,50 17 42,50 

NÃO SABE INFORMAR 2 5,00 19 47,50 

SIM 21 52,50 40 100,00 

N= 40       

QUESTÃO 19 - TRANSPARÊNCIA -  Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

NÃO 28 70,00 28 70,00 

NÃO SABE INFORMAR 1 2,50 29 72,50 

SIM 11 27,50 40 100,00 

N= 40       

QUESTÃO 20 - PRESTAÇÃO DE 
CONTAS Contagem Percentual FreqAcum 

           
PerAcum 

NÃO 27 67,50 27 67,50 
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NÃO SABE INFORMAR 1 2,50 28 70,00 

SIM 12 30,00 40 100,00 

N= 40       

QUESTÃO 21 -PRESTAÇÃO DE 
CONTAS Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

NÃO 26 65,00 26 65,00 

NÃO SABE INFORMAR 2 5,00 28 70,00 

SIM 12 30,00 40 100,00 

N= 40       

QUESTÃO 22 - PRESTAÇÃO DE 
CONTAS Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

NÃO 16 40,00 16 40,00 

NÃO SABE INFORMAR 2 5,00 18 45,00 

SIM 22 55,00 40 100,00 

N= 40       

QUESTÃO 23 - 
RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

NÃO 15 37,50 15 37,50 

NÃO SABE INFORMAR 1 2,50 16 40,00 

SIM 24 60,00 40 100,00 

N= 40       

QUESTÃO 24 - 
RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

NÃO 18 45,00 18 45,00 

NÃO SABE INFORMAR 1 2,50 19 47,50 

SIM 21 52,50 40 100,00 

N= 40       

QUESTÃO 25 - 
RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

NÃO 11 27,50 11 27,50 

NÃO SABE INFORMAR 1 2,50 12 30,00 

SIM 28 70,00 40 100,00 

N= 40       
Fonte: O Autor (2020) 

 

 

 Para obter o percentual de aderência de cada entidade sindical aos princípios 

do Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC, contou-se o número de 

respostas SIM e NÃO. A razão entre o número de SIM e o total de critérios avaliados 

demonstra em percentual a aderência da entidade ao código. Por este critério, um 

sindicato só está 100% aderente aos princípios de governança corporativa se obtiver 

12 respostas SIM nas questões numeradas de 14 a 25, conforme Tabela 15. 

 O respondente também poderia assinalar a opção informando que não sabe 

informar. As respostas individuais de cada sindicato podem ser consultadas no Anexo 

6. 

 



83 
 

Tabela 15 - ADERÊNCIA AOS PRINCIPIOS DE GOVERNANÇA DO IBGC 

Variável N N* Percentual Média 
EP 

Média DesvPad 

PERCENTUAL DE 
ADERÊNCIA A EQUIDADE 

40 0 100 0,4083 0,0513 0,3246 

PERCENTUAL DE 
ADERÊNCIA A 
TRANSPARENCIA 

40 0 100 0,4000 0,0550 0,3476 

PERCENTUAL DE 
ADERÊNCIA A 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

40 0 100 0,3833 0,0554 0,3504 

PERCENTUAL DE 
ADERÊNCIA A 
RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA 

40 0 100 0,6083 0,0607 0,3841 

Variável Mínimo Q1 Mediana Máximo Moda 
N de 

Moda 

PERCENTUAL DE 
ADERÊNCIA A EQUIDADE 

0,0000 0,0000 0,3333 1,0000 0,666667 15 

PERCENTUAL DE 
ADERÊNCIA A 
TRANSPARENCIA 

0,0000 0,0000 0,3333 1,0000 0 13 

PERCENTUAL DE 
ADERÊNCIA A 
PRESTAÇÃO DE CONTAS 

0,0000 0,0000 0,3333 1,0000 0 14 

PERCENTUAL DE 
ADERÊNCIA A 
RESPONSABILIDADE 
CORPORATIVA 

0,0000 0,3333 0,6667 1,0000 1 15 

 Fonte: O Autor (2020) 

 

A tabela demonstra o resultado da aderência das entidades sindicais a cada 

um dos princípios de Governança Corporativa. O percentual médio de aderência da 

amostra pesquisada ao princípio de Equidade foi de 40,83%. Para o princípio de 

Transparência, o percentual médio de aderência ao princípio foi de 40%. Para o 

princípio de Prestação de Contas 38,33% e para Responsabilidade Corporativa 

60,83%. 

Considerando os critérios metodológicos empregados neste estudo e 

analisando a Mediana, podemos concluir que a cada três requisitos para o princípio 

de Equidade, apenas um é atendido pelos sindicatos. O mesmo vale para os princípios 

de Transparência e Prestação de Contas. Já para o princípio de Responsabilidade 

Corporativa, a cada três requisitos, dois são atendidos. 

Dos 40 sindicatos pesquisados (N=40), 12 tem aderência Zero ao princípio de 

Equidade, o que corresponde a 30% da amostra, 13 tem aderência Zero ao princípio 

de Transparência, o que corresponde a 32,50% da amostra, 14 tem aderência Zero 

ao princípio de Prestação de Contas, o que corresponde a 35% da amostra, 8 tem 
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aderência Zero ao princípio de Responsabilidade Corporativa, o que corresponde a 

20% da amostra. 

No extremo oposto, apenas três sindicatos demonstraram ter 100% de 

aderência ao princípio de Equidade, o que corresponde a 7,5% da amostra. Apenas 

cinco sindicatos demonstraram ter 100% de aderência ao princípio de Transparência, 

o que corresponde a 12,5% da amostra. Apenas cinco sindicatos demonstraram ter 

100% de aderência ao princípio de Prestação de Contas, o que corresponde a 12,5% 

da amostra. Já para o princípio de Responsabilidade Corporativa, 15 sindicatos 

demonstraram ter 100% de aderência a este princípio de governança, o que 

corresponde a 37,5% da amostra. 

Utilizando os critérios deste estudo, o princípio de governança corporativa a 

que os sindicatos possuem menor percentual de adesão é PRESTAÇÃO DE 

CONTAS. O segundo princípio de governança com menor adesão é 

TRANSPARÊNCIA, seguido por EQUIDADE e RESPONSABILIADE CORPORATIVA. 

 

Tabela 16 - CONTAGEM DE VARIÁVEIS DE PERCENTUAIS DE ADERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DE 
GOVERNANÇA 

PERCENTUAL 
DE ADERÊNCIA 

A EQUIDADE Contagem Percentual 

PERCENTUAL 
DE ADERÊNCIA 

A TRANSPAR Contagem Percentual 

0,00000 12 30,00 0,00000 13 32,50 

0,33333 10 25,00 0,33333 11 27,50 

0,66667 15 37,50 0,66667 11 27,50 

1,00000 3 7,50 1,00000 5 12,50 

N= 40   N= 40   

PERCENTUAL 
DE ADERÊNCIA 

A PRESTAÇÃ Contagem Percentual 

PERCENTUAL 
DE ADERÊNCIA 

A RESPONSA Contagem Percentual 

0,00000 14 35,00 0,00000 8 20,00 

0,33333 11 27,50 0,33333 6 15,00 

0,66667 10 25,00 0,66667 11 27,50 

1,00000 5 12,50 1,00000 15 37,50 

N= 40   N= 40   
 Fonte: O Autor (2020) 

 

A Figura 14 demonstra graficamente a frequência de distribuição dos 

percentuais de adesão dos sindicatos aos princípios de governança, conforme já 

exposto acima. 

 

 

 



85 
 

Figura 14 - HISTOGRAMAS DA ADERÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA 

 

 
 Fonte: O Autor (2020) 

 

 Uma vez concluídas as análises sobre a aderência dos sindicatos a cada um 

dos princípios de Governança individualmente, utilizamos a mesma metodologia, 

entretanto considerando as respostas das 12 questões, para determinar a adesão 

geral aos princípios de governança por entidade pesquisada. 

 A média de adesão aos princípios de governança pelos sindicatos pesquisados 

na amostra, considerando os 12 critérios estabelecidos neste estudo e descritos nas 

questões de 14 a 25, é de 45%. A média de 45% de aderência pode ser considerada 

uma boa estimativa para toda a população, uma vez que não foram observados 

outliers e a média se aproximou significativamente da mediana. 

 

Tabela 17 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DE PERCENTUAL GERAL DE ADERÊNCIA AO CÓDIGO 

Variável 
Contagem 

Total N N* Percentual PerAcum Média 
EP 

Média DesvPad 

PERCENTUAL DE 
ADERÊNCIA AO CÓDI 

40 40 0 100 100 0,4500 0,0418 0,2641 

Variável Soma Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo Moda 
N de 

Moda 

PERCENTUAL DE 
ADERÊNCIA AO CÓDI 

18,0000 0,0000 0,2500 0,5000 0,6667 0,9167 0,583333 6 

 Fonte: O Autor (2020) 
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Tabela 18 - CONTRAGEM DE VARIÁVEIS DISCRETAS PERCENTUAL GERAL DE ADERÊNCIA AO 
CÓDIGO 

PERCENTUAL DE ADERÊNCIA 
AO CÓDIGO Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

0,000000 3 7,50 3 7,50 

0,083333 3 7,50 6 15,00 

0,166667 2 5,00 8 20,00 

0,250000 4 10,00 12 30,00 

0,333333 5 12,50 17 42,50 

0,416667 2 5,00 19 47,50 

0,500000 4 10,00 23 57,50 

0,583333 6 15,00 29 72,50 

0,666667 4 10,00 33 82,50 

0,750000 4 10,00 37 92,50 

0,916667 3 7,50 40 100,00 

N= 40       
 Fonte: O Autor (2020) 

  

A Figura 15 e a Tabela 18 demonstram a frequência dos percentuais de 

aderência dos sindicatos da mostra aos princípios de governança, quando 

considerados todas as 12 questões de análise. 

 

Figura 15 - GRÁFICOS DE PERCENTUAL DE ADERÊNCIA GERAL AOS PRINCÍPIOS DE 
GOVERNANÇA 

 

 
 Fonte: O Autor (2020) 
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4.4 SERVIÇOS ASSISTENCIAIS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA 

BASE REPRESENTADA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DOS 

SINDICATOS 

 

Este capítulo destina-se a investigar e descrever a existência de serviços 

assistenciais divergentes da função básica de representação do sindicato. A relação 

destes serviços com a manutenção de receitas e base de representados contribuintes 

será analisada nos capítulos 4.5.1 e 4.5.2. 

Para esta investigação foi utilizado o bloco 05 do questionário de pesquisa, 

composto por uma única questão, identificadas pelo número 26 no ANEXO 4 – 

Questionário, atendendo ao item “c” dos Objetivos específicos deste estudo.   

A investigação sobre os serviços assistenciais oferecidos propiciará as 

condições para investigar a existência de uma relação entre as variações nas receitas 

e no número de representados contribuintes das entidades sindicais com a prestação 

de serviços assistenciais divergentes da função básica de sindicatos. 

Este capítulo vem de encontro à pergunta de Antunes (et al., 2015) ”Para onde 

foram os sindicatos?” feita em 2015. A linha de investigação e as hipóteses deste 

estudo se apresentam como alternativa para a resposta à pergunta de Antunes (et al., 

2015). A partir deste capítulo, procurou-se avaliar se o modelo de sindicalismo de 

estado, focado nas atividades assistenciais, com dirigentes sindicais assumindo o 

papel de novos gestores, e tendendo ao modelo empresarial assistido por práticas de 

governança pode contribuir para aproximar novamente os sindicatos de suas bases e 

garantir sua autossustentação. Se refutada esta hipótese, reforçar-se-á a necessidade 

de investigação sobre a capacidade do novo sindicalismo, focado na luta de classes 

e defesa dos interesses para recuperação das receitas para autossustentação dos 

sindicatos. 

Para investigação da existência de serviços assistências foram dadas 12 

opções de serviços ao respondente para serem assinaladas como múltipla escolha. 

Uma questão aberta foi disponibilizada para que o respondente pudesse informar 

sobre outros serviços além dos já pré-determinados.  

A Tabela 19 demonstra a quantidade de respostas obtidas e a frequência com 

que cada serviço é ofertado pelos sindicatos. O gráfico da Figura 16 ilustra de forma 

ordenada os serviços ofertados com maior frequência pelos sindicatos. 
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Tabela 19 - CONTAGEM DE VARIÁVEIS DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERECIDOS POR 
SINDICATOS DA AMOSTRA 

SERVIÇOS OFERECIDOS COM MAIS 
FREQUENCIA PELOS SINDICATOS Contagem Percentual FreqAcum PerAcum 

ASSISTENCIA SOCIAL E ENCAMINHAMENTOS A 
SERVIÇOS DE SAÚDE 

3 2,27 3 2,27 

BUREAU DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO 1 0,76 4 3,03 

CERTIFICADO DIGITAL 2 1,52 6 4,55 

CLINÍCAS 1 0,76 7 5,30 

CLUBE DE DESCONTOS PARA COMPRAS EM 
REDE CREDENCIADA 

11 8,33 18 13,64 

CONVÊNIO COM ESCOLAS 1 0,76 19 14,39 

CONVÊNIOS DIVERSOS 1 0,76 20 15,15 

CURSOS DE CAPACITAÇÃO GRATUITOS EM 
ESTRUTURA PROPRIA OU TERCERIZADO 

14 10,61 34 25,76 

CURSOS TECNICOS E PROFICIONALIZANTES 
GRATUITOS EM ESTRUTURA PROPRIA OU 

TERCERIZA 

12 9,09 46 34,85 

FACULDADES 1 0,76 47 35,61 

GESTÃO DE MÍDIA E SITES 1 0,76 48 36,36 

LABORATÓRIOS 1 0,76 49 37,12 

NENHUM 2 1,52 51 38,64 

OFERECEM ESPAÇO PARA REUNIOES E 
ESPAÇO PARA LAZER, MAS COM UM VALOR 

COBRADO A PA 

1 0,76 52 39,39 

PARCERIA SANTADER (COM TAXAS 
DIFERENCIADAS) 

1 0,76 53 40,15 

PESQUISAS SOBRE O MERCADO, SOBRE O 
SETOR ECONOMICO OU SOBRE TENDÊNCIAS 

3 2,27 56 42,42 

PLANO DE TELEFONIA 3 2,27 59 44,70 

POSSUEM SERVIÇO SOCIAL FAMILIAR 1 0,76 60 45,45 

SAÚDE OCUPACIONAL 1 0,76 61 46,21 

SEDE CAMPESTRE OU ESTRUTURA DE LAZER 
GRATUITA AO REPRESENTADO 

3 2,27 64 48,48 

SEGURANÇA PRIVADA 1 0,76 65 49,24 

SERVIÇO MÉDICO TERCERIZADO MEDIANTE 
CONVENIO  COM PLANOS DE SAÚDE 

23 17,42 88 66,67 

SERVIÇO ODONTOLÓCICO TERCERIZADO 
MEDIANTE CONVENIO  COM PLANOS DE 

SAÚDE 

19 14,39 107 81,06 

SERVIÇOS JURICOS GRATUITOS, PRÓPRIO OU 
MEDIANTE CONVÊNIO COM TERCEIROS 

24 18,18 131 99,24 

TODOS OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO 
SESC, E TAMBEM DESCONTOS EM SERVIÇOS 

DE TELEFO 

1 0,76 132 100,00 

N= 132       

 Fonte: O Autor (2020) 
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Sessenta por cento (60%) dos sindicatos da amostra estudada oferecem 

serviços jurídicos gratuitos, próprio ou mediante convênio com terceiros, ofertado por 

24 sindicatos, sendo este o serviço mais frequentemente ofertado. Cinquenta e sete 

virgula cinco por cento (57,5%) dos sindicatos oferecem serviço médico terceirizado 

mediante convênio com planos de saúde, ofertado por 23 sindicados, sendo este o 

segundo serviço mais frequentemente ofertado. O terceiro serviço mais ofertado, com 

47,50% dos sindicatos da amostra é o serviço odontológico terceirizado mediante 

convênio com planos de saúde, ofertado por 19 sindicatos. A amostra contou com 40 

respondentes, sendo observadas 132 respostas (N=132), uma vez que cada sindicato 

pode ofertar mais de um serviço assistencial divergente da sua função básica de 

representação da categoria econômica descrita em sua carta sindical. 

 

Figura 16 - GRÁFICO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELOS SINDICATOS 

 

 Fonte: O Autor (2020) 
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Tabela 20 - CONTAGEM DE VARIÁVEIS DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS OFERTADOS POR 
SINDICATO 

QUANTIDADE DE 
SERVIÇOS 
OFERECIDOS 

QUANTIDADE 
DE SINDICATOS Percentual FreqAcum PerAcum 

0 3 7,50 3 7,50 

1 9 22,50 12 30,00 

2 3 7,50 15 37,50 

3 5 12,50 20 50,00 

4 6 15,00 26 65,00 

5 10 25,00 36 90,00 

7 3 7,50 39 97,50 

8 1 2,50 40 100,00 

N= 40       
 Fonte: O Autor (2020) 

 

A última tabela demonstra a distribuição da frequência da quantidade de 

serviços ofertados pelo sindicato. Três sindicatos não oferecem nenhum serviço aos 

associados diferente de sua função básica de representação, o que representa 7,5% 

da amostra estudada. Dez sindicatos oferecem cinco serviços diferentes da função 

básica de representação, sendo esta quantidade de serviços que ocorre com maior 

frequência na amostra estudada, com 25% da amostra estudada. A entidade sindical 

com maior quantidade de serviços oferecidos tem oito serviços diferentes à disposição 

dos seus representados, além da sua atividade básica de representação da categoria, 

o que representa 2,5% da amostra estudada. 

 

Tabela 21 - ESTATÍSTICA DESCRITIVA DA QUANTIDADE DE SERVIÇOS OFERTADOS POR 
SINDICATO 

Variável 
Contagem 

Total N N* Percentual PerAcum Média 
EP 

Média DesvPad 

QUANTIDADE DE 
SERVIÇOS 
OFERECIDOS 

40 40 0 100 100 3,325 0,340 2,153 

Variável Soma Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 

QUANTIDADE DE 
SERVIÇOS 
OFERECIDOS 

133,000 0,000 1,000 3,500 5,000 8,000 

 Fonte: O Autor (2020) 

 

Em média, cada sindicato da amostra oferece entre três e quatro serviços 

assistenciais divergentes de sua função básica de representação. O próximo gráfico 

ilustra a frequência da quantidade de serviços ofertados por sindicato. 
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Figura 17 - HISTOGRAMA DA QUANTIDADE DE SERVIÇOS OFERTADOS POR SINDICATO 

 
Fonte: O Autor (2020) 

 

4.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS DE CORRELAÇÃO ENTRE VARIÁVEIS 

 

A partir deste capítulo será tentado oferecer respostas à questão principal que 

motivou este estudo e analisar se as entidades com maior aderência aos princípios 

de governança tiveram oscilações negativas menores em suas bases de 

representados contribuintes e em suas arrecadações, no intento de avaliar a 

contribuição da governança para manter os vínculos institucionais entre os sindicatos 

patronais do comércio e suas bases representadas, após a Reforma Trabalhista 

Brasileira da Lei 13.467/2017. 

Todo esforço empreendido até este ponto, além de fornecer informações 

importantes sobre os reflexos da nova legislação nos sindicatos patronais vinculados 

às Federações do Comércio da região Sul do Brasil, teve por finalidade a obtenção e 

preparação dos dados que permitiram realizar as análises estatísticas necessárias 

para alcançar aqueles que foram reputados por serem os dois objetivos específicos 

de maior significância neste estudo. 

• Investigar a existência de uma relação entre as variações nas receitas e no 

número de representados contribuintes das entidades sindicais com a 

aderência destas entidades a princípios de governança; 

• Investigar a existência de uma relação entre as variações nas receitas e no 

número de representados contribuintes das entidades sindicais com a 



92 
 

prestação de serviços assistenciais divergentes da função básica de 

sindicatos. 

Este estudo vai ao encontro das afirmação de Francisca Gutiérrez Crocco 

(2016) sobre as práticas dos dirigentes sindicais e os aspectos organizacionais 

favorecerem a desconfiança dos trabalhadores nos sindicatos e sobre ambos serem 

raramente questionados. “A análise das responsabilidades "internas" tem estado 

praticamente ausente do debate sobre a desindicalização”.(GUTIÉRREZ CROCCO, 

2016). Este estudo, em grande parte, inclui as responsabilidades internas no debate 

sobre a perda da base de representados contribuintes e perda de arrecadação das 

entidades sindicais, que são em si o que quantifica a desindicalização.  

Quando Gutiérrez Crocco afirma que “as responsabilidades internas têm mais 

relevância do que os fatores externos para explicar a crescente desconfiança dos 

trabalhadores nos sindicatos” (GUTIÉRREZ CROCCO, 2016), pode-se interpretar que 

as responsabilidades internas, as práticas de dirigentes e os aspectos organizacionais 

citados por Gutiérrez Crocco estão contidos nas práticas de Equidade, Transparência, 

Prestação de Contas e Responsabilidade Corporativa, que são os princípios básicos 

de Governança. 

Este estudo contribuirá também para ampliar as discussões acerca das 

afirmações de Gutiérrez Crocco, uma vez que a crise de representatividade é comum 

aos sindicatos de trabalhadores e patronais. Uma vez comprovado não haver relação 

entre governança e manutenção de base de contribuintes e arrecadação, então as 

responsabilidades internas e apenas o olhar para dentro das organizações, por si, 

podem não explicar a crise observada no setor sindical. 

Os itens 4.5.1até 4.5.4 deste estudo dedicam-se a analisar e demonstrar o 

quanto as variações de receitas e número de representados contribuintes são 

influenciados pela existência de serviços assistenciais e aderência aos princípios 

básicos de governança do IBGC. 

 

4.5.1 Correlação entre variações nas receitas e quantidade de serviços assistenciais 

ofertados pelos sindicatos 

Para comprovação da hipótese de que o assistencialismo não é capaz de 

manter os vínculos institucionais com as bases representadas e, portanto, não 

garantem a manutenção da contribuição sindical, foi realizado o cálculo da correlação 

entre a variável dependente (resposta) PERCENTUAL DE REDUÇÃO DAS 
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RECEITAS e a variável independente (preditora) QUANTIDADE DE SERVIÇOS 

ASSISTENCIAIS OFERTADOS pelos sindicatos. Observa-se que a relação entre a 

perda de receitas, expressa em percentual, e a quantidade de serviços assistenciais 

ofertados pelos sindicatos não é estatisticamente significativa, com p=0,460. O valor 

de “p” estabelece o grau de dependência da variável resposta (receitas) dadas as 

variações na quantidade de serviços oferecidos, que é a variável preditora. 

Estatisticamente, valores de “p” próximos de 0,5 permitem concluir que as variações 

da preditora não influenciam nas variações dos resultados.  

Apenas 2,04% das variações nas receitas dos sindicatos podem ser explicadas 

pela quantidade de serviços assistenciais ofertados pelos sindicatos. O coeficiente de 

determinação (R²) é a medida de ajustamento de um modelo estatístico linear e varia 

entre 0 e 1, indicando em percentual o quanto o modelo consegue explicar os valores 

observados.  

 

Outra forma de interpretar o coeficiente de correlação é em termos de ρˆ²=R², 
denominado coeficiente de determinação ou de explicação. Quando 
multiplicado por 100, o ρˆ²=R² fornece a percentagem da variação em Y 
(variável dependente), que pode ser explicada pela variação em X (variável 
independente), ou seja, o quanto de variação é comum às duas 
variáveis.(LIRA; NETO, 2006) 

 

A regressão linear das variáveis perda de arrecadação e quantidade de 

serviços assistenciais oferecidos resultou em um R-quadrado = 2,04%. Esta 

constatação pode ser fator preponderante na linha de gestão de muitos sindicatos 

após a aprovação da Lei 13.467/2017, desmistificando o senso comum de que a oferta 

de serviços pode ser a solução para a manutenção das receitas de contribuição 

sindical das entidades. 
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Figura 18 - REGRESSÃO DA VARIÁVEL PERDA DE RECEITAS vs VARIÁVEL QUANTIDADE DE 
SERVIÇOS OFERTADOS 

 
 Fonte: O Autor (2020) 

 

O coeficiente de correlação linear entre o percentual de perda de receita dos 

sindicatos estudados na amostra e a quantidade de serviços oferecidos pelos mesmos 

sindicados é de -0,14. Quanto mais próximo de um, maior a relação positiva entre as 

variáveis. Quanto mais próximo de -1, maior a relação negativa entre as variáveis. 

Graficamente, é possível observar uma relação negativa entre as variáveis, o que 

significa que quanto maior o número de serviços oferecidos, menor a perda de 

arrecadação em percentual, entretanto, a relação negativa entre estas duas variáveis 

não é estatisticamente significativa. 
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Figura 19 - LINHA REGRESSÃO DA VARIÁVEL PERDA DE RECEITAS vs VARIÁVEL 
QUANTIDADE DE SERVIÇOS OFERTADOS 

 
 

 
 Fonte: O Autor (2020) 
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Figura 20 - RELATÓRIO REGRESSÃO DA VARIÁVEL PERDA DE RECEITAS vs VARIÁVEL 
QUANTIDADE DE SERVIÇOS OFERTADOS 

 
 Fonte: O Autor (2020) 

 

4.5.2  Correlação entre variações na base representada e oferta de serviços 

assistenciais divergentes da função básica do sindicato. 

 

Ainda sobre a segunda hipótese, de que o assistencialismo não é capaz de 

manter os vínculos institucionais com as bases representadas e, portanto, não 

garantem a manutenção da contribuição sindical, os estudos sugerem com base na 

amostra pesquisada que a relação entre a perda da base representada e a oferta de 

serviços assistenciais divergentes da função básica dos sindicatos não é 

estatisticamente significativa, com p=0,698. O valor de “p” estabelece o grau de 

dependência da variável resposta (perda da base representada) dadas as variações 

na quantidade de serviços oferecidos, que é a variável preditora. Estatisticamente, 

valores de “p” próximos de 0,5 nos permitem concluir que as variações da preditora 

não influenciam nas variações dos resultados.  
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Figura 21 - REGRESSÃO VARIÁVEL BASE REPRESENTADOS CONTRIBUINTES vs QUANTIDADE 
SERVIÇOS OFERECIDOS 

 
 Fonte: O Autor (2020) 

 

Apenas 0,61% das variações na base de representados da amostra de 

sindicatos estudada podem ser explicadas pelas variações nas ofertas de serviços 

assistenciais. A regressão linear das variáveis perda de base representada e 

quantidade de serviços assistenciais oferecidos resultou em um R-quadrado = 0,61%. 

Assim, o estudo da amostra sugere que a oferta de serviços assistenciais não 

apresenta contribuições para manutenção de base de representados contribuintes nas 

entidades sindicais. 
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Figura 22 - GRÁFICO LINHA REGRESSÃO VARIÁVEL BASE REPRESENTADOS CONTRIBUINTES 
vs QUANTIDADE SERVIÇOS OFERECIDOS 

 
 

 
 Fonte: O Autor (2020) 
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Figura 23 - RELATÓRIO REGRESSÃO VARIÁVEL BASE REPRESENTADOS CONTRIBUINTES vs 
QUANTIDADE SERVIÇOS OFERECIDOS 

 
 Fonte: O Autor (2020) 

 

4.5.3 Correlação entre variações na base representada e percentual de aderência ao 

Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC pelos 

sindicatos. 

 

Para alcançar o objetivo geral deste estudo de analisar as contribuições da 

governança para reestabelecer os vínculos institucionais entre os sindicatos patronais 

do comércio e suas bases representadas, após a reforma Trabalhista Brasileira da Lei 

13.467/2017, primeiramente foi estabelecida uma metodologia que permitisse 

averiguar o grau de aderência das entidades sindicais ao Código das Melhores 

Práticas de Governança do IBGC, conforme já explicitado no capítulo 4.4 deste 

estudo, e que teve por base as respostas obtidas nas questões de 14 a 25 do ANEXO 

4 – Questionário. Os resultados estão apresentados na próxima tabela, juntamente 

com a perda de receita e perda de base contribuinte, expressas em percentual. 
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Tabela 22 - TABELA DE ADERÊNCIA AO CÓDIGO DE MELHORES PRÁTICAS DO IBGC 

CODINOME 
DA ENTIDADE 

CONTAGEM 
DE SIM 

CONTAGEM 
DE NÃO 

NÃO SABE 
INFORMAR 

TOTAL PERCENTUAL 
DE 
ADERÊNCIA 
AO CÓDI 

PERDA 
RECEITA 
PERCENT 
AJUSTAD 

PERDA DE 
BASE 
CONTR. 
PERCENT 

SINDICATO 
01 

11 1 0 12 0,916667 * 0,50000 

SINDICATO 
02 

4 8 0 12 0,333333 0,20 * 

SINDICATO 
03 

1 11 0 12 0,083333 0,90 * 

SINDICATO 
04 

7 5 0 12 0,583333 1,00 1,00000 

SINDICATO 
05 

3 9 0 12 0,250000 0,80 0,85000 

SINDICATO 
06 

6 6 0 12 0,500000 0,50 0,93333 

SINDICATO 
07 

11 0 1 12 0,916667 0,65 0,80000 

SINDICATO 
08 

9 3 0 12 0,750000 0,30 0,00000 

SINDICATO 
09 

8 3 1 12 0,666667 0,90 * 

SINDICATO 
10 

2 8 2 12 0,166667 * * 

SINDICATO 
11 

3 9 0 12 0,250000 * 0,90000 

SINDICATO 
12 

6 6 0 12 0,500000 0,90 0,84000 

SINDICATO 
13 

7 5 0 12 0,583333 0,50 0,50000 

SINDICATO 
14 

7 4 1 12 0,583333 1,00 1,00000 

SINDICATO 
15 

4 8 0 12 0,333333 0,23 0,92857 

SINDICATO 
16 

8 3 1 12 0,666667 1,00 1,00000 

SINDICATO 
17 

6 6 0 12 0,500000 * * 

SINDICATO 
18 

11 1 0 12 0,916667 0,64 0,75000 

SINDICATO 
19 

8 4 0 12 0,666667 0,97 0,87727 

SINDICATO 
20 

9 3 0 12 0,750000 0,50 0,83333 

SINDICATO 
21 

3 9 0 12 0,250000 0,60 0,50000 

SINDICATO 
22 

7 5 0 12 0,583333 0,90 0,66667 

SINDICATO 
23 

4 8 0 12 0,333333 0,50 0,80000 

SINDICATO 
24 

7 5 0 12 0,583333 * * 

SINDICATO 
25 

4 8 0 12 0,333333 0,30 0,96250 

SINDICATO 
26 

3 9 0 12 0,250000 0,83 0,61667 

SINDICATO 
27 

0 12 0 12 0,000000 0,80 0,37500 

SINDICATO 
28 

7 5 0 12 0,583333 0,00 0,30000 

SINDICATO 
29 

0 11 1 12 0,000000 0,70 0,53968 

SINDICATO 
30 

4 8 0 12 0,333333 * 0,90000 

SINDICATO 
31 

8 4 0 12 0,666667 * * 

SINDICATO 
32 

2 6 4 12 0,166667 0,75 * 

SINDICATO 
33 

0 11 1 12 0,000000 0,90 * 

SINDICATO 
34 

9 3 0 12 0,750000 1,00 1,00000 



101 
 

SINDICATO 
35 

6 5 1 12 0,500000 * * 

SINDICATO 
36 

5 7 0 12 0,416667 * 0,64384 

SINDICATO 
37 

5 1 6 12 0,416667 * 1,00000 

SINDICATO 
38 

1 11 0 12 0,083333 * * 

SINDICATO 
39 

9 3 0 12 0,750000 0,25 * 

SINDICATO 
40 

1 11 0 12 0,083333 0,90 * 

 Fonte: O Autor (2020) 

 

Para comprovar ou refutar a segunda hipótese deste estudo, de que a falta de 

estruturas de governança impactou negativamente na manutenção dos vínculos 

institucionais e na sustentabilidade financeira das entidades sindicais após as 

mudanças ocorridas na legislação trabalhista pela Lei 13.467/2017, faz-se necessário 

averiguar se as variações de receitas e de base de representados contribuintes 

possuem alguma relação estatística com o grau de aderência dos sindicatos aos 

princípios básicos do Código de Melhores Práticas do IBGC, conforme modelo 

estabelecido no capítulo 4.3 deste estudo. A Figura 24 demonstra o resultado desta 

análise. 

 

Figura 24 - REGRESSÃO DE BASE CONTRIBUINTE vs ADERÊNCIA AO CÓDIGO IBGC 

 

 Fonte: O Autor (2020) 
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Os cálculos sugerem, com base na amostra pesquisada, que a relação entre 

as variações na base de representados contribuintes e o percentual de aderência ao 

Código de Melhores Práticas do IBGC não é estatisticamente significativa, com 

coeficiente de correlação de Pearson p=0,844. O valor de “p” estabelece o grau de 

dependência da variável resposta (base de representados contribuintes) dados os 

diferentes percentuais de aderência aos princípios de Governança, que é a variável 

preditora. Estatisticamente, valores de “p” próximos de 0,5 nos permitem concluir que 

as variações da preditora tem pouca influência nas variações dos resultados. 

Apensa 0,16% das variações na base de representados contribuinte podem ser 

explicadas pelo grau de aderência ao Código de Melhores Práticas de Governança do 

IBGC, conforme se observa pelo coeficiente de determinação R²=0,16%. 

 

Figura 25 - GRÁFICO LINHA REGRESSÃO VARIÁVEL BASE REPRESENTADOS CONTRIBUINTES 
vs VARIÁVEL ADESÃO AO CÓDIGO GOVERNANÇA 

 

Fonte: O Autor (2020) 
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 Fonte: O Autor (2020) 

 

O coeficiente de correlação linear entre o percentual de perda de base de 

representados contribuintes e o percentual de aderência aos princípios de governança 

pelos mesmos sindicados é de 0,04. Quanto mais próximo de 1, maior a relação 

positiva entre as variáveis. Quanto mais próximo de -1, maior a relação negativa entre 

as variáveis. Graficamente, é possível observar uma relação positiva entre as 

variáveis, o que significa que quanto maior a aderência dos sindicatos ao Código de 

Melhores Práticas e aos princípios de governança, maior a perda de arrecadação em 

percentual, entretanto, a relação positiva entre estas duas variáveis não é 

estatisticamente significativa. 
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Figura 26 - RELATÓRIO DA REGRESSÃO DA VARIÁVEL BASE REPRESENTADOS 
CONTRIBUINTES vs VARIÁVEL ADESÃO AO CÓDIGO GOVERNANÇA 

 
 Fonte: O Autor (2020) 

 

4.5.4 Correlação entre variações de receitas dos sindicatos após a Lei 13.467/2017 e 

percentual de aderência ao Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa do IBGC. 

 

Por fim, será analisado a correlação entre a variável dependente (resposta) 

PERCENTUAL DE REDUÇÃO DAS RECEITAS e a variável independente (preditora) 

PERCENTUAL DE ADERENCIA AO CÓDIGO DE MELHORES PRÁTICAS pelos 

sindicatos. Observa-se que a relação entre a perda de receitas, expressa em 

percentual, e o percentual de adesão ao Código de Melhores Práticas de Governança 

pelos sindicatos não é estatisticamente significativa, com p=0,554. O valor de “p” 

estabelece o grau de dependência da variável resposta (receitas) dadas as variações 

na quantidade de serviços oferecidos, que é a variável preditora. Estatisticamente, 

valores de “p” próximos de 0,5 permitem concluir que as variações da preditora não 

influenciam nas variações dos resultados.  

Apenas 1,31% das variações nas receitas dos sindicatos podem ser explicadas 

pelo percentual de adesão ao Código de Melhores Práticas de Governança pelos 
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sindicatos. O coeficiente de determinação (R²) é a medida de ajustamento de um 

modelo estatístico linear e varia entre 0 e 1, indicando em percentual o quanto o 

modelo consegue explicar os valores observados.  

A regressão linear das variáveis perda de arrecadação e quantidade de 

serviços assistenciais oferecidos resultou em um R-quadrado = 1,31%.  

 

Figura 27 - REGRESSÃO VARIÁVEL PERDA RECEITA vs VARIÁVEL ADERÊNCIA AO CÓDIGO DE 
GOVERNANÇA 

 
 Fonte: O Autor (2020) 

 

O coeficiente de correlação linear entre o percentual de perda de receita dos 

sindicatos estudados na amostra e o percentual de adesão aos princípios de 

governança pelos mesmos sindicados é de -0,11. Quanto mais próximo de 1, maior a 

relação positiva entre as variáveis. Quanto mais próximo de -1, maior a relação 

negativa entre as variáveis. Graficamente, é possível observar uma relação negativa 

entre as variáveis, o que significa que quanto maior a aderência aos princípios de 

governança, menor a perda de arrecadação em percentual, entretanto, a relação 

negativa entre estas duas variáveis não é estatisticamente significativa. 
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Figura 28 - GRÁFICO LINHA REGRESSÃO VARIÁVEL PERDA RECEITA vs VARIÁVEL 
ADERÊNCIA AO CÓDIGO DE GOVERNANÇA 

 

 
 Fonte: O Autor (2020) 
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Figura 29 - RELATÓRIO REGRESSÃO VARIÁVEL PERDA RECEITA vs VARIÁVEL ADERÊNCIA AO 
CÓDIGO DE GOVERNANÇA 

 
 Fonte: O Autor (2020) 
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5 CONCLUSÕES 

O Brasil vive uma crise antes jamais vista nas relações entre sindicatos e suas 

bases representadas desde a legalização da atividade sindical com a edição do 

Decreto-lei 19.770 de 1931 no governo de Getúlio Vargas. O direito de representação, 

conferido por força de Lei aos sindicatos, conforme demonstra Nascimento (2015, 

p.213), não é mais suficiente para manter suas bases de representados. Com a 

publicação da Lei 13.467/2017 em novembro de 2017, o que se observou foi uma 

perda de representatividade sem precedentes, explicitada pelos números da redução 

de receitas, consequência da queda no número de representados contribuintes das 

entidades sindicais. Sindicatos continuaram a ser representantes legais de um grupo 

econômico ou de trabalhadores, entretanto, deixaram de ser legitimamente 

reconhecidos por suas bases como tal.  

Identificar as causas desta crise de representatividade para ser crucial para a 

sobrevivência das entidades sindicais, pois é pela identificação das causas que se 

poderá encontrar um novo caminho para a atividade sindical.  

Para Gutiérrez Crocco (2016) o problema de representatividade é interno e 

vinculado a práticas dos dirigentes sindicais e aos aspectos organizacionais que 

favorecem a desconfiança de suas bases.  

Ao entender os problemas internos e as práticas dos dirigentes sindicais 

citadas por Gutiérrez Crocco como problemas de governança, e a manutenção das 

bases de representados contribuintes e da receitas dos sindicatos como um 

termômetro da representatividade, então este estudo poderá contribuir para 

aprofundar o conhecimento sobre a crise de representatividade, uma vez que tem com 

questão central a investigação das contribuições da governança para reestabelecer 

os vínculos institucionais entre os sindicatos patronais do comércio e suas bases 

representadas, após a reforma Trabalhista Brasileira da Lei 13.467/2017.  

A Reforma Trabalhista de 2017 criou uma condição “sine qua non” para 

observação e estudo da representatividade sindical, pois repentinamente retirou a 

obrigatoriedade de contribuição financeira do representado com as entidades 

sindicais, restando entre eles somente a formalidade da representação legal. 

Averiguar os impactos da Lei 13.467/2017 no número de representados 

contribuintes e nas receitas das entidades pesquisadas foi um dos objetivos 

específicos deste estudo, item “a” do capítulo 1.3.2. 
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No que se refere ao número de representados contribuintes, os resultados 

deste estudo demonstraram que em média, 74,14% das empresas que antes 

contribuíam com as entidades sindicais deixaram de contribuir, passados dois anos 

aprovação da Lei 13.467/2017 que tornou facultativa a contribuição sindical, apesar 

dos sindicatos continuarem sendo seus representantes legais perante outros agentes 

públicos e privados e negociarem as convenções coletivas de trabalho. Se utilizada a 

Mediana como critério de análise, a fim de reduzir os impactos de outliers na amostra, 

a perda de representados contribuintes foi de 83,33%.   

No que se refere ao impacto nas receitas dos sindicatos, em média, as 

reduções de receitas dos sindicatos desta amostra foi de 66,97%. Alguns sindicatos 

informaram ter perdido 100% de sua arrecadação. Observou-se também que há 

informação de perda de 0% (zero porcento) de receitas, valor distante da média 

observada e que requer atenção. Utilizando a Mediana como critério de análise para 

amenizar os efeitos dos outliers, a perda de receitas em percentual foi de 75% 

considerando a amostra estudada dos sindicatos filiados à Fecomércio nos três 

estados do Sul do Brasil após a aprovação da Lei 13.467/2017. 

Para elucidar a importância da governança na manutenção das bases de 

representados contribuintes e as receitas dos sindicatos, primeiramente foi necessário 

investigar a existência de práticas de governança nas entidades pesquisadas tendo 

por base o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC 

(Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), sendo este também um dos objetivos 

específicos deste estudo, item “b” do capítulo 1.3.2. 

Os critérios utilizados para mensuração da adesão dos sindicatos aos 

princípios de governança consistiram em extrair do Código de Melhores Práticas de 

Governança, três questões para cada um dos princípios e investigar por meio de 

questionários a existência da prática nas entidades sindicais, consideradas as 

limitações metodológicas já descritas e a subjetividade do processo de escolha. 

Considerando-se a metodologia adotada e suas limitações, obteve-se um 

percentual médio de aderência da amostra pesquisada ao princípio de Equidade da 

ordem de 40,83%. Para o princípio de Transparência, o percentual médio de 

aderência ao princípio foi de 40%. Para o princípio de Prestação de Contas 38,33% e 

para Responsabilidade Corporativa 60,83%. 
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A média de adesão aos princípios de governança pelos sindicatos 

pesquisados na amostra, considerando os 12 critérios estabelecidos neste estudo e 

descritos nas questões de 14 a 25, foi de 45%.  

Independente da subjetividade existente na associação das práticas de 

governança utilizadas neste estudo a cada um dos princípios básicos de governança, 

as análises estatísticas levaram em consideração a aderência global dos sindicatos 

às 12 práticas selecionadas para cálculo das regressões lineares. Desta forma, 

mesmo que alguma prática possa ser melhor interpretada se associada a um princípio 

diverso, no contexto global da análise o índice de correlação não sofrera interferência.  

Antunes (et al., 2015) nos oferece duas alternativas para a crise de 

representatividade. Uma voltada ao novo sindicalismo, focado na luta de classes e na 

defesa dos interesses das bases representadas. Outra focada no sindicalismo de 

estado, voltada atividades assistenciais, com dirigentes sindicais assumindo o papel 

de novos gestores, e tendendo ao modelo empresarial assistido por práticas de 

governança, como alternativa para manutenção das bases de representados. 

Bubbico (2018), ao citar Feltrin (2015) afirma que a representatividade dos 

sindicatos é mais forte onde se compensa o papel negocial com o oferecimento de 

serviços individuais compensando a renda média baixa e oferecendo serviços de 

recolocação profissional, serviços jurídicos, cursos de formação, lazer, dentre outros. 

Neste sentido, o item “c” do capítulo 1.3.2 deste estudo teve como objetivo 

específico investigar a existência de serviços assistenciais divergentes da função 

básica de representação do sindicato. Para esta investigação foi utilizado 

questionários de pesquisa onde uma única questão apresentou 12 alternativas de 

serviços ao respondente e uma questão aberta possibilitou ao entrevistado informar 

quaisquer outros serviços existentes na entidade, não previsto na questão principal.  

Os resultados demonstraram que de uma amostra de 40 sindicatos, apenas 

três não oferecem nenhum serviço aos associados, o que representa 7,5% da amostra 

estudada. Todos os demais sindicatos, 92,5% da amostra, compensam o papel 

negocial com o oferecimento de serviços individuais, conforme sugere Bubbico (2018). 

A quantidade de serviços que ocorre com maior frequência é cinco serviços. Essa 

quantidade é ofertada por 10 sindicatos, sendo esta quantidade de serviços que 

ocorre com maior frequência, com 25% da amostra estudada. A entidade sindical com 

maior quantidade de serviços oferecidos tem oito serviços diferentes, o que representa 

2,5% da amostra estudada. Assim, pode-se concluir que a oferta de serviços 
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diferentes da atividade básica de representação está amplamente difundida entre os 

sindicatos estudados na amostra.  

Comprovada a ampla oferta de serviços assistenciais, fez-se necessário 

investigar a existência de uma relação entre as variações nas receitas e no número 

de representados contribuintes das entidades sindicais com a prestação de serviços 

assistenciais divergentes da função básica de sindicatos, conforme item “e” dos 

objetivos específicos. 

Consideradas as limitações metodológicas apresentadas no capítulo 3.1.4, 

nossos estudos sugerem que apenas 2,04% das variações nas receitas dos sindicatos 

podem ser explicadas pela quantidade de serviços assistenciais ofertados pelos 

sindicatos. O tamanho da amostra, (n=29) não é grande o suficiente para oferecer 

uma estimativa precisa da força de correlação. Para obtenção de uma estimativa mais 

precisa, sugere-se um teste com grandes quantidades de amostras, normalmente com 

40 ou mais, o que não foi possível neste estudo. 

Ainda sem desprezar as limitações metodológicas apresentadas no capítulo 

3.1.4, observou-se que apenas 0,61% das variações na base de representados da 

amostra de sindicatos estudada podem ser explicadas pelas variações nas ofertas de 

serviços assistenciais. A regressão linear das variáveis resultou em um R-quadrado = 

0,61%. Assim, o estudo da amostra sugere que a oferta de serviços assistenciais não 

apresenta contribuições para manutenção de base de representados contribuintes nas 

entidades sindicais. Também neste caso o tamanho da amostra (n=27) não é grande 

o suficiente para uma estimativa precisão da relação. Para estimativas mais precisas 

sugere-se que sejam utilizadas amostras maiores, normalmente com n>40, o que não 

foi possível neste estudo. 

Os resultados contribuem para indicar um novo direcionamento nos estudos 

sobre representatividade e sua relação com a prestação de serviços assistenciais 

divergentes da natureza básica do sindicato de representação. Os resultados obtidos 

sugerem que novos testes com amostras estatisticamente significativas tem a 

possibilidade de conduzir a resultados divergentes dos argumentos defendidos por 

Bubbico (2018) e Antunes (et al., 2015). 

Finalmente, em cumprimento ao que se propôs como objetivo específico “d” 

do capítulo 1.3.2,  e de extrema relevância para estes estudos, foram realizados os 

testes para investigação da existência de uma relação entre as variações nas receitas, 

cuja metodologia foi descrita no capítulo 4.2.3, e no número de representados 
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contribuintes das entidades sindicais, cuja metodologia foi descrita no capitulo 4.2.5, 

com a aderência destas entidades a princípios de governança, cuja metodologia foi 

descrita no capítulo 4.3. 

Os cálculos sugerem, com base na amostra pesquisada, que a relação entre 

as variações na base de representados contribuintes e o percentual de aderência ao 

Código de Melhores Práticas do IBGC não é estatisticamente significativa, com 

coeficiente de correlação de Pearson p=0,844. Apensa 0,16% das variações na base 

de representados contribuinte podem ser explicadas pelo grau de aderência ao 

Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC, conforme se observa pelo 

coeficiente de determinação R²=0,16%. O tamanho da amostra (n=27) não é grande 

o suficiente para uma estimativa precisão da relação. Para estimativas mais precisas 

sugere-se que sejam utilizadas amostras maiores, normalmente com n>40, o que não 

foi possível neste estudo. O coeficiente de correlação linear entre o percentual de 

perda de base de representados contribuintes e o percentual de aderência aos 

princípios de governança foi de 0,04. Quanto mais próximo de 1, maior a relação 

positiva entre as variáveis. Quanto mais próximo de -1, maior a relação negativa entre 

as variáveis.  

Portanto, consideradas as limitações metodológicas do capítulo 3.1.4 e 

ressalvado o tamanho da amostra, os resultados sugerem não haver correlação entre 

a aderência dos sindicatos aos princípios básicos de governança corporativa, 

conforme Código de Melhores Práticas de Governança do IBGC, e as variações na 

quantidade de representados contribuintes com os sindicatos da amostra estudada. 

Pelo lado das receitas, observa-se que a relação entre a perda de receitas, 

expressa em percentual, e o percentual de adesão ao Código de Melhores Práticas 

de Governança pelos sindicatos não é estatisticamente significativa, com p=0,554. 

O coeficiente de correlação linear entre o percentual de perda de receita dos 

sindicatos estudados na amostra e o percentual de adesão aos princípios de 

governança pelos mesmos sindicados é de -0,11. O sinal negativo na correlação 

indica que quanto maior a adesão dos sindicatos aos princípios de governança, menor 

a perda de arrecadação das entidades, entretanto, o modelo postula que quanto mais 

próximo de 1, maior a relação positiva entre as variáveis. Quanto mais próximo de -1, 

maior a relação negativa entre as variáveis. Desta forma, o coeficiente de correlação 

de -0,11 indica que a correlação entre a perda de receitas nos sindicatos e o 
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percentual de aderência aos princípios de governança não é estatisticamente 

significativo. 

Apenas 1,31% do percentual de perda nas arrecadações dos sindicatos podem 

ser explicadas pelo percentual de adesão ao Código de Melhores Práticas de 

Governança pelos sindicatos. O coeficiente de determinação (R²) é a medida de 

ajustamento de um modelo estatístico linear e varia entre 0 e 1, indicando em 

percentual o quanto o modelo consegue explicar os valores observados. A regressão 

linear das variáveis perda de arrecadação e quantidade de serviços assistenciais 

oferecidos resultou em um R-quadrado = 1,31%.  

O tamanho da amostra, (n=29) não é grande o suficiente para oferecer uma 

estimativa precisa da força de correlação. Para obtenção de uma estimativa mais 

precisa, sugere-se um teste com grandes quantidades de amostras, normalmente com 

40 ou mais, o que não foi possível neste estudo. 

Entretanto, na análise visual do gráfico de linha ajustada para o modelo linear 

de regressão da perda de receita versus aderência ao Código de Melhores Práticas 

de Governança, percebe-se a leve inclinação negativa da linha, sugerindo que quanto 

maior a adesão aos princípios de governança, menor a perda de receita das entidades 

sindicais, tal como sustenta Gutiérrez Crocco (2016), apesar da mesma observação 

não se sustentar no tocante a base de representados contribuintes. 

Os resultados sugerem que a hipótese inicial de que o assistencialismo não é 

capaz de manter os vínculos institucionais com as bases representadas e, portanto, 

não garantem a manutenção da contribuição sindical pode ser verdadeira, entretanto 

as limitações metodológicas, em especial as relativas ao tamanho da amostra 

estudada devem ser consideradas e sugere-se que novos estudos sejam realizados 

com objetivo de obter dados com maior robustez estatística para afirmações mais 

contundentes da pouca influências dos serviços assistenciais na manutenção das 

bases de representados contribuintes. 

Uma segunda hipótese pressupôs que a baixa aderência dos sindicatos aos 

princípios de governança impactou negativamente na manutenção dos vínculos 

institucionais e na sustentabilidade financeira das entidades sindicais após as 

mudanças legislativas trabalhistas ocorridas. Os resultados desta pesquisa apontam 

que existe uma baixa aderência das entidades sindicais aos princípios de governança, 

conforme modelo de análise proposto neste estudo, em média de apenas 45%. 

Entretanto, esta hipótese não se comprovou na análise gráfica da regressão linear 
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entre perda de receitas e adesão aos princípios de governança que, apesar das 

limitações metodológicas, indicaram que uma adesão maior aos princípios de 

governança pode indicar uma perda menor nas receitas das entidades.  

A perda de arrecadação e a necessidade de alteração nas relações entre 

sindicatos e suas bases decorrentes das alterações ocorridas na legislação trabalhista 

em 2017 pela Lei 13.467/2017 e em 2019 pela Medida Provisória 873, impuseram 

uma nova realidade para as entidades sindicais e seus gestores, cuja cultura foi 

moldada até então pela dependência do imposto sindical. A repentina mudança na 

realidade das relações entre sindicatos e suas bases e impôs a seus gestores a 

necessidade de encontrar alternativas para subsistência das entidades sindicais. A 

urgência em promover as mudanças levou gestores a tomada de decisões movidas 

pelo “feeling”, intuitivamente, com poucos estudos científicos que pudessem orientar 

a tomada de decisões. Neste contexto, este estudo pode tornar-se importante por 

oferece contribuições de forma prática para a gestão das entidades sindicais. 

A replicação deste modelo com uma amostra de maior significância estatística 

pode ser de grande valia para o planejamento e para as decisões estratégicas das 

entidades sindicais.   

Uma vez que a presente pesquisa teve um olhar introspectivo, direcionada a 

questões internas de governança e serviços assistenciais, novas pesquisas voltadas 

a investigar os fatores externos, tais como a opinião dos empresários, suas 

motivações, insatisfações e anseios acerca dos sindicatos e suas atividades poderia 

ser uma alternativa para continuidade dos estudos acerca do tema. 
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ANEXO 1  RELAÇÃO DE SINDICATOS FILIADOS À FECOMÉRCIO 

DO RIO GRANDE DO SUL 

Agentes Autônomos do Comércio 
Sindicato dos Agentes Lotéricos, Correspondentes Bancários, Comissários e Consignatários do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sincoergs Presidente: Marco Antônio Kalikowski Executivo: Cinara da Silveira Franke 
Endereço: Av. Assis Brasil, 1791 sala 602 - Passo D`Areia 
Fone/fax: (51) 3228.0026 / (51) 3228-2106 
CEP: 91010-005 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: sincoergs@sincoergs.com.br 
Site: http://www.sincoergs.com.br 
 
 
Sindicato das Empresas Prestadoras de Serviços Eletro-Eletrônicos do Estado do Rio Grande 
do Sul 
Nome Fantasia: Sindat-RS 
Presidente: Rogério Fonseca 
Executivo: Tânia Regina Dorneles de Oliveira 
Endereço: Professor Annes Dias, 154 sala 405 - Centro 
Fone/fax: (51) 3286.2026 / 28 
CEP: 90020-090 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS E-mail: sindatrs@sindatrs.com.br Site: http://www.sindatrs.com.br 
 
 
Sindicato das Empresas de Garagens, Estacionamento e de Limpeza e Conservação de 
Veículos do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sindepark-RS Presidente: Francisco Squeff Nora Executivo: Mara Soares 
Endereço: Praça Osvaldo Cruz, 15  salas 2209/2210 - 22º andar 
Edifício Coliseu - Bairro Centro Histórico 
Fone/fax: (51) 3224.5952 
CEP: 90030-160 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS E-mail: adm@sindepark-rs.com.br Site: http://www.sindepark-rs.com.br 
 
 
Sindicato dos Despachantes do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sindergs Presidente: Silério Käfer Executivo: Zoffi Lerner 
Endereço: Av. Senador Salgado Filho, 359 – 1.º Andar – sala 101 – C 
Fone/fax: (51) 3223.7571 
CEP: 90010-221 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS E-mail: sindergs@sindergs.com.br Site: http://www.sindergs.com.br 
 
 
Sindicato dos Centros de Habilitação de Condutores e Auto e Moto Escolas do Estado do Rio 
Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sindicfc-RS Presidente: Edson Luis da Cunha Executivo: Josiane Lopes Moraes 
Endereço: Largo Visconde do Cairú,12 - sala 502 - Centro 
Fone/fax: (51) 3224-7566 / (51) 3224-6495 
CEP: 90030-110 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS E-mail: secretaria@sindicfc.com.br Site: http://www.sindicfc-rs.com.br 
 
 
Sindicato dos Centros de Remoção e Depósito de Veículos do Estado do RS 
Nome Fantasia: Sindicrd Presidente: Daniel Miguelito de Lima Executivo: 
Endereço: Av. João Corrêa, 991 sala 302 
Fone/fax: (51) 3592.1277 
CEP: 93020-690 
Cidade/Estado: São Leopoldo / RS 
E-mail: sindcrd@hotmail.com;sindcrd@globo.com 
Site: 
 
 
Sindicato Intermunicipal dos Estabelecimentos de Educação Infantil do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sindicreches-RS 
Presidente: Carina Becker Köche 
Executivo: Vanderlei de Souza 
Endereço: Rua Vitório Francisco Giordani, 115 
Fone/fax: (51) 3276.2355/ (51) 98595.4734 
CEP: 91220490 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
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E-mail: secretaria@sindicreches.com.br 
Site: http://www.sindicreches.com.br 
 
 
Sindicato dos Leiloeiros Oficiais do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sindilei-RS 
Presidente: Neila Rosane Ribeiro dos Santos 
Executivo: 
Endereço: Rua Dom Pedro, 548 - A 
Fone/fax: (51) 3261-8676 
CEP: 93265-141 
Cidade/Estado: Esteio / RS 
E-mail: contato@sindileirs.com.br 
Site: http://www.sindileirs.com.br 
 
 
Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sindiler-RS Presidente: Jarbas Luff Knorr Executivo: Denise Nunes 
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 1221 
Fone/fax: (53) 3028.1400 
CEP: 96020-220 
Cidade/Estado: Pelotas / RS 
E-mail: sindiler-rs@hotmail.com 
Site: 
 
 
Sindicato das Empresas de Locação de Bens Móveis do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sindloc-RS Presidente: Adriano Rogério Goettems Executivo: Alexandra Ávila da Rosa 
Endereço: Rua Augusto Severo, 49 - Bairro São João. 
Fone/fax: (51) 3343.2422 
CEP: 90240-480 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: atendimento@sindlocrs.com.br;adm@sindlocrs.com.br 
Site: http://www.sindlocrs.com.br 
 
 
Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil Factoring do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sinfac-RS 
Presidente: Márcio Henrique Vincenti Aguilar 
Executivo: Bruna Ramos 
Endereço: Rua Sport Club São José, nº 53  Sala 302 Passo D'Areia 
Fone/fax: (51) 3341.3998 
CEP: 91030-510 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS E-mail: sinfacrs@sinfacrs.com.br Site: http://www.sinfacrs.com.br 
 
 
Sindicato das Empresas de Representação Comercial e dos Representantes Comerciais 
Autônomos da Região Nordeste do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sirecom Nordeste-RS Presidente: Emerson José da Paixão Executivo: Verônica Gomes 
Endereço: Rua Marquês do Herval, 1425 salas 501 e 502Fone/fax: (54) 3028-6223 
CEP: 95020-261 
Cidade/Estado: Caxias do Sul / RS E-mail: sirecom@sirecom.com.br Site: http://www.sirecom.com.br 
 
 
Sindicato dos Representantes Comerciais de Santa Maria 
Nome Fantasia: Sirecom Centro-RS Presidente: Elvio Morceli Palma Executivo: Ana Helena Albrecht 
Endereço: Rua Ângelo Uglione, 1667 sala 201- Centro 
Fone/fax: (55) 3222.4940 
CEP: 97010-570 
Cidade/Estado: Santa Maria / RS E-mail: sirecon@terra.com.br Site: 
 
 
Sindicato das Empresas de Representação Comercial e dos Representantes Comerciais Autônomos da Região Sul do Rio 
Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sirecom Sul 
Presidente: Hildo Luiz Cossio 
Executivo: Tayná Vaz Cossio 
Endereço: Rua XV de Novembro, 607 sala 86 
Fone/fax: (53) 981004405 
CEP: 96015-000 
Cidade/Estado: Pelotas / RS 
E-mail: sirecomsulrs@gmail.com 
Site: http://sirecom.sicomercio.org.br/ 
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Sindicato dos Representantes Comerciais de Uruguaiana 
Nome Fantasia: Sirecom Uruguaiana Presidente: Liones Bittencourt Executivo: 
Endereço: Rua Bento Martins, 3756 
Fone/fax: (55) 3412.1141 
CEP: 97510-002 
Cidade/Estado: Uruguaiana / RS 
E-mail: sirecomuruguaiana@bol.com.br 
Site: 
 
 
Sindicato dos Representantes Comerciais de Lajeado 
Nome Fantasia: Sirecom Vale do Taquari 
Presidente: Valdir Appelt 
Executivo: 
Endereço: Rua Sergipe, 322 - Bairro Universitário 
Fone/fax: (51) 3714.5090 
CEP: 95914-018 
Cidade/Estado: Lajeado / RS 
E-mail: sirecomlajeado@yahoo.com.br 
Site: 
 
 
Sindicato das Empresas de Representação Comercial e dos Representantes Comerciais Autônomos da Região dos Vinhedos 
do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sirecom Vinhedos-RS Presidente: Elvio Renato Ranzi Executivo: 
Endereço: Rua 10 de Novembro, 595  sala 201 
Fone/fax: (54) 3453-1858 
CEP: 95700-000 
Cidade/Estado: Bento Gonçalves / RS 
E-mail: sirecombg@terra.com.br 
Site: http://www.sirecomvinhedos.com.br 
Comércio Atacadista 
 
 
Sindicato Intermunicipal do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios e de Produtos Químicos para Lavoura do Estado do 
RS 
Nome Fantasia: SINDIAGRO Presidente: Vicente Roberto Barbiero Executivo: Alceu E. Menegol 
Endereço: Rua Lagoa Vermelha, 51 - Bairro Vera Cruz 
Fone/fax: (54) 3312-0185 
CEP: 99040-130 
Cidade/Estado: Passo Fundo / RS E-mail: menegol@acergs.com.br Site: 
 
 
Sindicato do Comércio Atacadista de Álcool e Bebidas em Geral no Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sindiatacadista de Álcool e Bebidas 
Presidente: Luiz Fernando de Oliveira Executivo: Clarice Ramos Mielezarski Endereço: Júlio de Castilhos, 440 - 15º andar 

Fone/fax: (51) 3214.7400 
CEP: 90030-130 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: secretaria@sindiatacadistas.com.br 
Site: http://www.sindiatacadistas.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre 

Nome Fantasia: Sindiatacadista de Gêneros Alimentícios 
Presidente: Carlos Cezar Schneider Executivo: Clarice Ramos Mielezarski Endereço: Júlio de Castilhos, 440 - 15º andar 

Fone/fax: (51) 3214.7400 
CEP: 90030-130 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: secretaria@sindiatacadistas.com.br 
Site: http://www.sindiatacadistas.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Atacadista de Louças, Tintas e Ferragens de Porto Alegre 

Nome Fantasia: Sindiatacadista de Louças e Ferragens 
Presidente: Leonardo Ely Schreiner Executivo: Clarice Ramos Mielezarski Endereço: Júlio de Castilhos, 440 - 15º andar 

Fone/fax: (51) 3214.7400 
CEP: 90030-130 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: secretaria@sindiatacadistas.com.br 
Site: http://www.sindiatacadistas.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Atacadista de Madeiras de Porto Alegre 

Nome Fantasia: Sindiatacadista de Madeiras 
Presidente: Levino Luiz Crestani 

mailto:Fone/fax:%20(54)%203453-1858CEP:%2095700-000Cidade/Estado:%20Bento%20Gonçalves%20/%20RSE-mail:%20sirecombg@terra.com.brSite:%20http://www.sirecomvinhedos.com.br
mailto:Fone/fax:%20(54)%203453-1858CEP:%2095700-000Cidade/Estado:%20Bento%20Gonçalves%20/%20RSE-mail:%20sirecombg@terra.com.brSite:%20http://www.sirecomvinhedos.com.br
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Executivo: Clarice Ramos Mielezarski 
Endereço: Júlio de Castilhos, 440 - 15º andar 

Fone/fax: (51) 3214.7400 
CEP: 90030-130 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: secretaria@sindiatacadistas.com.br 
Site: http://www.sindiatacadistas.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Atacadista de Produtos Químicos Para a Indústria e Lavoura e de 
Drogas e Medicamentos de Porto Alegre 

Nome Fantasia: Sindiatacadista de Produtos Químicos e Medicamento 
Presidente: Denis Pizzato 
Executivo: Clarice Ramos Mielezarski 
Endereço: Júlio de Castilhos, 440 - 15º andar 

Fone/fax: (51) 3214.7400 
CEP: 90030-130 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: secretaria@sindiatacadistas.com.br 
Site: http://www.sindiatacadistas.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Atacadista de Tecidos, Vestuário e Armarinho de Porto Alegre 

Nome Fantasia: Sindiatacadista de Tecidos e Vestuário 
Presidente: Daniel Vicente Michielin Nunes Executivo: Clarice Ramos Mielezarski Endereço: Júlio de Castilhos, 440 - 15º 
andar 

Fone/fax: (51) 3214.7400 
CEP: 90030-130 

Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: secretaria@sindiatacadistas.com.br 
Site: http://www.sindiatacadistas.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Atacadista do Estado do Rio Grande do Sul 

Nome Fantasia: Sindiatacadista RS Presidente: Zildo De Marchi Executivo: Clarice Ramos Mielezarski 
Endereço: Júlio de Castilhos, 440 - 15º andar 

Fone/fax: (51) 3214.7400 
CEP: 90030-130 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: sindiatacadistas@sindiatacadistas.com.br 
Site: http://www.sindiatacadistas.com.br 
Comércio Varejista 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Veículos e de Peças e Acessórios para Veículos no Estado do Rio Grande do Sul 

Nome Fantasia: Sincopeças-RS Presidente: Gerson Nunes Lopes Executivo: Ana Paula Groth 
Endereço: Av. Paraná, 2435 - Bairro São Geraldo 

Fone/fax: (51) 3222.5577 
CEP: 90240-602 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: sincopecas-rs@sincopecas-rs.com.br 
Site: http://www.sincopecas-rs.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio de Vendedores Ambulantes e Comércio Varejista de Feirantes no 
Estado do Rio Grande do Sul 

Nome Fantasia: Sindicato Vendedores Ambulantes e Feirantes do RS 
Presidente: Luiz Alberto Sieben Silva 
Executivo: Antonio Leopoldino da Fonseca 
Endereço: Voluntários da Pátria, 527 - 5º andar - Sala 51 
Fone/fax: (51) 99186.0932 
CEP: 90030-003 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS E-mail: luizsieben@gmail.com Site: 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Alegrete 

Nome Fantasia: Sindilojas Alegrete e Manoel Viana 
Presidente: Roberto Segabinazzi Executivo: Luciano Paz Endereço: General Sampaio, 1054 

Fone/fax: (55) 3422.1950 
CEP: 97541-260 
Cidade/Estado: Alegrete / RS 
E-mail: sindilojasalegrete@gmail.com 
Site:http://sindilojas-alegrete-e-manoel-viana.sicomercio.org.br/ 
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Sindicato do Comércio Varejista do Alto Uruguai Gaúcho 
Nome Fantasia: Sindilojas Alto Uruguai Gaúcho 

Presidente: José Gelso Miola Executivo: Valdecir Dionísio Ril Endereço: Nelson Ehlers, 148 - 3º andar 
Fone/fax: (54) 3321.3720 

CEP: 99700-000 
Cidade/Estado: Erechim / RS 
E-mail: sindilojas@sindilojasaltouruguai.com.br 
Site: http://www.sindilojasaltouruguai.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Bagé 

Nome Fantasia: Sindilojas Bagé 
Presidente: Nerildo Garcia Lacerda 
Executivo: Maria de Fátima Rodrigues Jacinto 
Endereço: General Netto, 19 - 8º andar - Ed. Ibajé - Centro 

Fone/fax: (53) 3242.5063 
CEP: 96400-380 
Cidade/Estado: Bagé / RS 
E-mail: sindilojasbage@hotmail.com.br 
Site: http://sindilojas-bage.sicomercio.org.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Caçapava do Sul 

Nome Fantasia: Sindilojas Caçapava do Sul Presidente: Otile Eugênio Casanova Executivo: Carlos Joel Farias 
Cáceres 
Endereço: Av. Coronel Coriolano Castro, 1170 - sala 301 

Fone/fax: (55) 3281.2077 
CEP: 96570-000 
Cidade/Estado: Caçapava do Sul / RS 
E-mail: sindilojas@farrapo.com.br 
Site: http://sindicato.fecomercio-rs.org.br/cacapavasul/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Cachoeirinha 

Nome Fantasia: Sindilojas Cachoeirinha 
Presidente: Celso Nunes 
Executivo: Elizabeth Nunes 
Endereço: Flores da Cunha, 1320 - sala 808 

Fone/fax: (51) 3470.6402 
CEP: 94910-002 

Cidade/Estado: Cachoeirinha / RS 
E-mail: sindilojas@sindilojascachoeirinha.com.br 
Site: http://www.sindilojascachoeirinha.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Canguçu 

Nome Fantasia: Sindilojas Canguçu Presidente: Carlos Alberto Moraes Executivo: Daniela Ochoa 
Endereço: Rua Silva Tavares, 1411 - Piso Térreo - Centro 
Fone/fax: (53) 3252.3434 
CEP: 96600-000 
Cidade/Estado: Canguçu / RS 
E-mail: sindilojascgu@yahoo.com.br 
Site: 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Canoas 
Nome Fantasia: Sindilojas Canoas Presidente: Denério Rosales Neumann Executivo: Edson Vieira Medeiros 
Endereço: Gonçalves Dias, 67 - sala 401 e 405 
Fone/fax: (51) 3472.3789 
CEP: 92010-050 
Cidade/Estado: Canoas / RS 
E-mail: sindilojas@sindilojascanoas.com.br 
Site: http://sindilojascanoas.com.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho 

Nome Fantasia: Sindilojas Carazinho Presidente: Erselino Achylles Zottis Executivo: 
Endereço: Rua Venâncio Aires, 612 - 2º andar 

Fone/fax: (54) 3331.2972 / (54) 3329.5220 
CEP: 99500-000 
Cidade/Estado: Carazinho / RS 
E-mail: sindi.varejista@wavetec.com.br 
Site: http://sindivarejista-carazinho.sicomercio.org.br/ 
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Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul 
Nome Fantasia: Sindilojas Caxias do Sul Presidente: Idalice Teresinha Manchini Executivo: Lisandra De Bona 

Endereço: Rua Sinimbu, 1415 - 8º andar 
Fone/fax: (54) 4009.5555 

CEP: 95020-002 
Cidade/Estado: Caxias do Sul / RS 
E-mail: sindilojas@sindilojascaxias.com.br 
Site: http://www.sindilojascaxias.com.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Três Passos 

Nome Fantasia: Sindilojas Celeiro Presidente: Antonio Afonso Granich Executivo: Claudete Winck 
Endereço: Rua Estivalet Pires, 83 - sala 01 - Centro 

Fone/fax: (55) 3522.2322 
CEP: 98600-000 
Cidade/Estado: Três Passos / RS 
E-mail: executivosindilojasceleiro@gmail.com 
Site: http://sindilojasceleiro.sicomercio.org.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Sobradinho 

Nome Fantasia: Sindilojas Centro Serra Presidente: Vianei Cezar Pasa Executivo: Flaviana dos Santos 
Endereço: Rua Romano C. Pasa, 12 

Fone/fax: (51) 3742.1497 
CEP: 96900-000 
Cidade/Estado: Sobradinho / RS 
E-mail: comercialsindilojassho@gmail.com 
Site: http://sindilojas-sho.sicomercio.org.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Camaquã 

Nome Fantasia: Sindilojas Costa Doce Presidente: José Otávio Gavlinski Moraes Executivo: 
Endereço: Av. Sete de Setembro, 239 - Centro 

Fone/fax: (51) 3671.5465 
CEP: 96180-000 

Cidade/Estado: Camaquã / RS 
E-mail: sindilojas@sindilojascostadoce.com.br 
Site: http://www.sindilojascostadoce.com.br/ 
 
 
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Cruz Alta 

Nome Fantasia: Sindilojas Cruz Alta Presidente: João Antônio Harb Gobbo Executivo: Luana Martins Pereira 
Endereço: Rua Pinheiro Machado, 1349 - Centro 

Fone/fax: (55) 3322.6977 
CEP: 98010-750 
Cidade/Estado: Cruz Alta / RS 
E-mail: sindilojascruzalta@yahoo.com.br 
Site: http://sindilojascruzalta.sicomercio.org.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Farroupilha 

Nome Fantasia: Sindilojas Farroupilha Presidente: Sérgio Luiz Rossi Executivo: Paulo Andrade da Silva 
Endereço: Rua Nataly Valentini, 75 - Centro 

Fone/fax: (54) 3268.1888 
CEP: 95170-500 
Cidade/Estado: Farroupilha / RS 
E-mail: sindilojas@sindilojas.far.br 
Site: http://www.sindilojas-farroupilha-rs.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Frederico Westphalen 

Nome Fantasia: Sindilojas Frederico Westphalen 
Presidente: Jamel Younes 
Executivo: Larissa da Silva Lopes 
Endereço: Rua do Comércio, 1013 sala 01 

Fone/fax: (55) 3744.8193 
CEP: 98400-000 
Cidade/Estado: Frederico Westphalen / RS E-mail: sindilojasfw@sindilojasfw.com.br Site: http://www.sindilojasfw.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Jaguarão 

Nome Fantasia: Sindilojas Fronteira Sul Presidente: José Fernando Martins Mendes Executivo: Larissa Bitar Duarte 
Endereço: Rua XV de Novembro, 211 

Fone/fax: (53) 3261.2400 
CEP: 96300-000 
Cidade/Estado: Jaguarão / RS 
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E-mail: sindilojasjaguarao@bol.com.br 
Site: http://sindicato.fecomercio-rs.org.br/jaguarao/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Gravataí 

Nome Fantasia: Sindilojas Gravataí Presidente: José Nivaldo da Rosa Executivo: Rodrigo Silveira da Silva 
Endereço: Adolfo Inácio Barcelos, 336 - Centro 

Fone/fax: (51) 3488.4586 
CEP: 94010-200 
Cidade/Estado: Gravataí / RS 
E-mail: sindilojas@sindilojasgravatai.com.br 
Site: http://www.sindilojasgravatai.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Guaíba 

Nome Fantasia: Sindilojas Guaíba Presidente: Ezequiel Roldão Moraes Executivo: 
Endereço: Rua Sergipe, 55 - Bairro Parque 35 

Fone/fax: (51) 3480-2600 
CEP: 92500-000 
Cidade/Estado: Guaíba / RS 
E-mail: zelita@cdlguaiba.com.br / cdlguaiba@cdlguaiba.com.br 
Site: http://sindilojas-guaiba.sicomercio.org.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Lagoa Vermelha 

Nome Fantasia: Sindilojas Regional Lagoa Presidente: Reinaldo Antônio Girardi Executivo: Roselaine Ferro 
Endereço: Afonso Pena, 414 - sala 104 - Edifício Villa Vicenzza 

Fone/fax: (54) 3358.2955 
CEP: 95300-000 
Cidade/Estado: Lagoa Vermelha / RS E-mail: sindilojaslv@hotmail.com Site: 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Osório 

Nome Fantasia: Sindilojas Litoral Centro Presidente: Joel Vieira Dadda Executivo: Sérgio Noronha dos Santos 
Endereço: Rua João Sarmento, 249 - sala 03 

Fone/fax: (51) 3601 2528 
CEP: 95520-000 
Cidade/Estado: Osório / RS 
E-mail: sindilojaslitoralcentro@gmail.com 
Site: http://sindilojas-osorio.sicomercio.org.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Santana do Livramento 

Nome Fantasia: Sindilojas Livramento Presidente: Sergio Renato Silveira de Oliveira Executivo: Aída Pinheiro 
Melo 
Endereço: Rua Duque de Caxias, 1491 

Fone/fax: (55) 3242.3650 
CEP: 97573-507 
Cidade/Estado: Santana do Livramento / RS 
E-mail:  sindilojaslvto@gmail.com 
Site: http://www.sindilojaslivramento.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Santo Ângelo 

Nome Fantasia: Sindilojas Missões 
Presidente: Gilberto Aiolfi 
Executivo: Juan Carlo da Rocha Chaves 
Endereço: Av. Venâncio Aires, 1615 

Fone/fax: (55) 3312.2116 
CEP: 98801-660 
Cidade/Estado: Santo Ângelo / RS 
E-mail: secretaria@sindilojasmissoes.com.br 
Site: http://www.sindilojasmissoes.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Montenegro 

Nome Fantasia: Sindilojas Montenegro Presidente: José Lotário Stoffel Executivo: Márcia Scherer 
Endereço: Rua Capitão Porfírio, 1531 – Centro 

Fone/fax: (51) 3632.3900 / (51) 3632.3905 / (51) 99714-3159 
CEP: 95780-000 
Cidade/Estado: Montenegro / RS 
E-mail: sindicato@sindilojasmontenegro.com.br 
Site: http://www.sindilojasmontenegro.com.br 
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Sindicato do Comércio Varejista de Tapejara 
Nome Fantasia: Sindilojas Nordeste Gaúcho 

Presidente: Sirinei Panizzon 
Executivo: Tatiane da Rosa 
Endereço: Rua Independência, 279 Edifício Comercial Veneza sala 302 

Fone/fax: (54) 3344.0178 
CEP: 99950-000 
Cidade/Estado: Tapejara / RS 
E-mail: sindilojas.ne.gaucho@gmail.com 
Site: http://sindilojasnordestegaucho.sicomercio.org.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Ijuí 
Nome Fantasia: Sindilojas Noroeste Presidente: Bruno Alberto Hass Executivo: Ana Paula Menezes 
Endereço: Rua XV de Novembro, 275 - sala 703 

Fone/fax: (55) 3332.7455 
CEP: 98700-000 
Cidade/Estado: Ijuí / RS 
E-mail: sindilojasnoroeste@gmail.com;financeiro@sindilojasijui.com.br 
Site: http://www.sindilojasijui.com.br 
Sindicato do Comércio Varejista de Nova Prata 
 
Nome Fantasia: Sindilojas Nova Prata Presidente: Jair Luiz Guadagnin Executivo: Ariovaldo Carvalho Ribeiro 
Endereço: Av. Cônego Peres, 612 - sala 107 - Centro 

Fone/fax: (54) 3242.2822 
CEP: 95320-000 
Cidade/Estado: Nova Prata / RS 
E-mail: sindilojas@sindilojasnp.com.br 
Site: http://www.sindilojasnp.com.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Novo Hamburgo 
Nome Fantasia: Sindilojas Novo Hamburgo Presidente: Remi Carlos Scheffler Executivo: Carla Feller 
Endereço: Rua Lima e Silva, 123 - Centro 
Fone/fax: (51) 3524.5555 
CEP: 93510-030 
Cidade/Estado: Novo Hamburgo / RS E-mail: sindilojas@sindilojasnh.com.br Site: http://www.sindilojasnh.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Palmeira das Missões 
Nome Fantasia: Sindilojas Palmeira das Missões 
Presidente: Gilda Lúcia Zandoná 
Executivo: Samili Fortes Dalla Nora Scapini 
Endereço: Av. Independência, 1270 - sala 202 
Fone/fax: (55) 3742.2252 
CEP: 98300-000 
Cidade/Estado: Palmeira das Missões / RS 
E-mail: sindilojaspalmeira@hotmail.com 
Site: http://sindicato.fecomercio-rs.org.br/palmeira/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo 
Nome Fantasia: Sindilojas Passo Fundo Presidente: Jefferson Luiz Kura Executivo: Janice Hermann 
Endereço: Bento Gonçalves, 190 - 9º andar 
Fone/fax: (54) 3313.6333 
CEP: 99010-010 
Cidade/Estado: Passo Fundo / RS 
E-mail: gerencia@sindilojas-pf.com.br 
Site:http://www.sindilojas-pf.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Pelotas 
Nome Fantasia: Sindilojas Pelotas Presidente: Gilmar Tadeu Bazanella Executivo: Jadir Garcia Escobar 
Endereço: Rua Andrade Neves, 2077 - 5º andar 
Fone/fax: (53) 3227.1646 
CEP: 96020-080 
Cidade/Estado: Pelotas / RS 
E-mail: sindilojaspelotas@hotmail.com 
Site: http://www.sindilojaspelotas.com.br 
 
 
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre 
Nome Fantasia: Sindilojas Porto Alegre Presidente: Paulo Roberto Diehl Kruse Executivo: Alexandre da Costa Peixoto 
Endereço: Rua dos Andradas 1234 - 22º andar 
Fone/fax: (51) 3025.8303/(51) 3025.8300 
CEP: 90020-008 
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Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: diretoria@sindilojaspoa.com.br 
Site: http://www.sindilojaspoa.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Quaraí 
Nome Fantasia: Sindilojas Quaraí Presidente: Marcone Correa Rodrigues Executivo: 
Endereço: Baltazar Brum, 617 8 andar 
Fone/fax: (55) 3423.1661 
CEP: 97560-000 
Cidade/Estado: Quaraí / RS 
E-mail: aci.spcquarai@gmail.com 
Site: 
 
 
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Santa Maria 
Nome Fantasia: Sindilojas Região Centro Presidente: Ademir José da Costa Executivo: Lidiane Ferreira dos Santos 
Endereço: Rua Roque Calage, 08 -  4º andar 
Fone/fax: (55) 3028.4634 
CEP: 97010-580 
Cidade/Estado: Santa Maria / RS 
E-mail: gerencia@sindilojas-sm.com.br / secretaria@sindilojas-sm.com.br 
Site: http://www.sindilojas-sm.com.br 
 
 
Sindicato dos Lojistas da Região das Hortênsias 
Nome Fantasia: Sindilojas Região das Hortênsias 
Presidente: Guido José Thiele 
Executivo: Nilvio Luiz Castanheiro da Silva Filho 
Endereço: Rua Garibaldi, 476 - sala 02A e 03A - Centro 
Fone/fax: (54) 3286.9288 
CEP: 95670-000 
Cidade/Estado: Gramado / RS 
E-mail: contato@sindilojashortensias.com.br 
Site: http://www.sindilojashortensias.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Bento Gonçalves 
Nome Fantasia: Sindilojas Regional Bento 
Presidente: Daniel Amadio 
Executivo: Valério Pompermayer 
Endereço: Julio de Castilhos, 79 - Sobreloja 
Fone/fax: (54) 3055.2030 
CEP: 95700-000 
Cidade/Estado: Bento Gonçalves / RS 
E-mail: sindilojasbg@sindilojasbg.com.br 
Site: http://www.sindilojasbg.com.br 
 
 
Sindicato dos Lojistas do Comércio de Rio Grande 
Nome Fantasia: Sindilojas Rio Grande Presidente: Cleber Jacobs Executivo: 
Endereço: Rua Andradas, 187  sala 01 Centro - Rio Grande 
Fone/fax: (53) 3231.2800 
CEP: 96200-030 
Cidade/Estado: Rio Grande / RS E-mail: sindilojas@vetorial.net Site: 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de São Luiz Gonzaga 
Nome Fantasia: Sindilojas Rota das Missões Presidente: Nelson Keiber Faleiro Executivo: Araci dos Santos Trindade 
Endereço: Rua São João, 1553 
Fone/fax: (55) 3352.1831 
CEP: 97800-000 
Cidade/Estado: São Luiz Gonzaga / RS 
E-mail: sindilojas@gmail.com 
Site: http://sindilojas-slg.sicomercio.org.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Santa Rosa 
Nome Fantasia: Sindilojas Santa Rosa Presidente: Leonides Freddi Executivo: Elzevir José Correia Filho 
Endereço: Rua Armando Roos Haag, 36 
Fone/fax: (55) 3512.6380 
CEP: 98900-000 
Cidade/Estado: Santa Rosa / RS 
E-mail: sindilojas@sindilojas-santarosa.com.br 
Site: http://www.sindilojas-santarosa.com.br 
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Sindicato do Comércio Varejista de Santiago 
Nome Fantasia: Sindilojas Santiago Presidente: Aldacir José Callegaro Executivo: João Carlos Machado 
Endereço: Rua Pinheiro Machado, 2232 
Fone/fax: (55) 3249-9100 
CEP: 97700-000 
Cidade/Estado: Santiago / RS 
E-mail: ces@ces-santiago.com.br 
Site: 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de São Borja 
Nome Fantasia: Sindilojas São Borja 
Presidente: Ibrahim Mahmud 
Executivo: Vania Maria Lima Alves Cardozo 
Endereço: Rua General Marques, 728 loja 08 
Fone/fax: (55) 3431.8224 
CEP: 97670-000 
Cidade/Estado: São Borja / RS 
E-mail: sindilojassb@gmail.com;executiva.sindisb@gmail.com 
Site: http://sindilojassaoborja.sicomercio.org.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de São Francisco de Assis 
Nome Fantasia: Sindilojas São Francisco de Assis 
Presidente: Sérgio Martins Oliveira 
Executivo: Larissa Prates 
Endereço: Rua Pinheiro Rocha, 926 -  Sala 01 - Centro 
Fone/fax: (55) 3252.1228 
CEP: 97610-000 
Cidade/Estado: São Francisco de Assis / RS 
E-mail: cdlsfa@hotmail.com 
Site: 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de São Gabriel 
Nome Fantasia: Sindilojas São Gabriel Presidente: Aljaci Leojani Domingues Britto Executivo: Suelen Britto Retamal 
Endereço: Av. Júlio de Castilhos, 56 
Fone/fax: (55)3232.3060 
CEP: 97300-000 
Cidade/Estado: São Gabriel / RS 
E-mail: sindilojassaogabriel@hotmail.com 
Site: http://sindicato.fecomercio-rs.org.br/saogabriel/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de São Leopoldo 
Nome Fantasia: Sindilojas São Leopoldo 
Presidente: Walter Seewald 
Executivo: Roselaine de Vargas Machado 
Endereço: Rua José Bonifácio, 1009  Centro 
Fone/fax: (51) 3592.2646 
CEP: 93010-180 
Cidade/Estado: São Leopoldo / RS E-mail: sindileo@sindileo.com.br Site: http://www.sindileo.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de São Sepé 
Nome Fantasia: Sindilojas São Sepé Presidente: Isabel Cristina Vidal Ineu Executivo: Jucele Trindade da Silva 
Endereço: Rua Coronel Chananeco, 790 
Fone/fax: (55) 3233.1439 
CEP: 97340-000 
Cidade/Estado: São Sepé / RS 
E-mail: sindilojassaosepe@hotmail.com 
Site: http://sindilojas-sao-sepe.sicomercio.org.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Torres 
Nome Fantasia: Sindilojas Torres 
Presidente: 
Executivo: Rossane Medeiros Leote 
Endereço: Av. José Bonifácio, 117 
Fone/fax: (51) 3626.1504 
CEP: 95560-000 
Cidade/Estado: Torres / RS 
E-mail: sindilojastorres2@gmail.com 
Site: http://www.sindilojas-torres.webnode.com 
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Sindicato do Comércio Varejista de Três de Maio 
Nome Fantasia: Sindilojas Três de Maio Presidente: Dilson José Mireski Executivo: Belchior Silveira 
Endereço: Bertholdo Boeck, 532 
Fone/fax: (55) 3535-1338 
CEP: 98910-000 
Cidade/Estado: Três de Maio / RS 
E-mail: sindilojas@wnl.com.br 
Site: http://sindilojas-tm.sicomercio.org.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Uruguaiana 
Nome Fantasia: Sindilojas Uruguaiana Presidente: Read Barakat Mohamad Jabr Executivo: André Pizarro Guerin 
Endereço: Rua 7 de Setembro, 1887 - Centro 
Fone/fax: (55) 3412.3940 
CEP: 97501-648 
Cidade/Estado: Uruguaiana / RS 
E-mail: atendimento@sindilojas-urg.com.br 
Site: http://www.sindilojas-urg.com.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Vacaria 
Nome Fantasia: Sindilojas Vacaria Presidente: Antônio Manoel Borges Dutra Executivo: Nicole Alvares Ritzel 
Endereço: Rua Dr. Flores, 352 sala 118, Galeria Comércio 
Fone/fax: (54) 3232.0203 
CEP: 95200-000 
Cidade/Estado: Vacaria / RS 
E-mail: sindilojas.vacaria@hotmail.com 
Site: http://sindilojasvacaria.sicomercio.org.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Cachoeira do Sul 
Nome Fantasia: Sindilojas Vale do Jacuí Presidente: Antônio Trevisan Executivo: Andriza Moraes da Rosa 
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1156 
Fone/fax: (51) 3722.2767 
CEP: 96508-000 
Cidade/Estado: Cachoeira do Sul / RS E-mail: sindilojas@sindilojas.com.br Site: http://www.sindilojas.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista do Vale do Paranhana 
Nome Fantasia: Sindilojas Vale do Paranhana Presidente: Nara Roberta Rost Kublick Executivo: Sonia Bohnen 
Endereço: Gen. Frota, 2105  - Centro 
Fone/fax: (51) 3542.1012 
CEP: 95600-000 
Cidade/Estado: Taquara / RS 
E-mail: sindilojasvp@sindilojasvp.com.br 
Site: http://www.sindilojasvp.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul 
Nome Fantasia: Sindilojas Vale do Rio Pardo 
Presidente: Mauro Spode 
Executivo: Adriane Borba Karsburg 
Endereço: Rua Ernesto Alves, 714 - Centro 
Fone/fax: (51) 3056.3500/3056.2501/3713.1544 
CEP: 96810-144 
Cidade/Estado: Santa Cruz do Sul / RS E-mail: sindilojas@sindilojas-scs.com.br Site: http://www.sindilojas-scs.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Lajeado 
Nome Fantasia: Sindilojas Vale do Taquari Presidente: Francisco Carlos Weimer dos Santos Executivo: Rejane Maria Horn 
Lettrari 
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 475 - sala 201 - Centro 
Fone/fax: (51) 3710.2080 
CEP: 95900-120 
Cidade/Estado: Lajeado / RS 
E-mail: sindilojas@sindilojas-valedotaquari.com.br 
Site: http://www.sindilojas-valedotaquari.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Viamão 
Nome Fantasia: Sindilojas Viamão 
Presidente: 
Executivo: 
Endereço: Av. Cel Marcos de Andrade, 80 - 1º andar - Centro 

Fone/fax: (51) 3485.1477 
CEP: 94410-050 
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Cidade/Estado: Viamão / RS 
E-mail: contato@sindilojasviamao.com.br 
Site: http://www.sindilojasviamao.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Material Óptico, Fotográfico e Cinematográfico no Estado 
do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sindióptica-RS Presidente: André Luiz Roncatto Executivo: Roberto Tenedini 
Endereço: Borges de Medeiros, 658 - sala 301 
Fone/fax: (51) 3228.9900 
CEP: 90020-022 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: sindioptica@sindioptica-rs.com.br 
Site: http://www.sindioptica-rs.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sinprofar-RS Presidente: Leomar Rehbein Executivo: Guilherme Leipnitz 
Endereço: Rua dos Andradas, 1273 - sala 104 - 3º andar 
Fone/fax: (51) 3224.1850 
CEP: 90020-009 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS E-mail: sinprof@terra.com.br Site: http://www.sinprofar.com.br 
Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Rio Grande 
Nome Fantasia: Sincogêneros Rio Grande Presidente: Luis Henrique Vale Castanha Executivo: Jurandir Freitas Soares 
Endereço: Andradas, 187 - sala 02 
Fone/fax: (53) 3035.7402 
CEP: 96200-030 
Cidade/Estado: Rio Grande / RS 
E-mail: sincogenerosriogrande@hotmail.com 
Site: 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Canoas 
Nome Fantasia: Sindigêneros Canoas Presidente: Aldérico Zanettin Executivo: Carla Braga Alves 
Endereço: Rua Frei Orlando, 33 - sala 401 
Fone/fax: (51) 3472.3037/3476.4040/99959.7843 
CEP: 92010-280 
Cidade/Estado: Canoas / RS 
E-mail: sindigeneros@sindigeneroscanoas.com.br 
Site: http://www.sindigeneroscanoas.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Caxias do Sul 
Nome Fantasia: Sindigêneros Caxias do Sul Presidente: Eduardo Luís Slomp Executivo: Vanderlei Antônio Fantinel 
Endereço: Alfredo Chaves, 820 - 6º andar 
Fone/fax: (54) 3223.8799 
CEP: 95020-460 
Cidade/Estado: Caxias do Sul / RS 
E-mail: sindigeneros@sindigeneroscaxias.com.br 
Site: http://www.sindigeneroscaxias.com.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Farroupilha 
Nome Fantasia: Sindigêneros Farroupilha 
Presidente: Eduardo Fanton 
Executivo: Cristiane Soares Oliveira 
Endereço: Rua Pinheiro Machado, 195 - sala 02 - Centro 
Fone/fax: (54) 3268.4311 
CEP: 95170-432 
Cidade/Estado: Farroupilha / RS 
E-mail: sindigeneros@sindigeneros.org.br 
Site: http://www.sindigeneros.org.br 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Pelotas 
Nome Fantasia: Sindigêneros Pelotas Presidente: Hélio Berneira Executivo: Vera Lúcia Robe Richter 
Endereço: Bento Gonçalves, 4825 A 
Fone/fax: (53) 2123.8071 
CEP: 96015-140 
Cidade/Estado: Pelotas / RS 
E-mail: sindigenerospel@gmail.com 
Site: 
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Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Santa Maria 
Nome Fantasia: Sindigêneros Região Centro Presidente: Eduardo Luiz Stangherlin Executivo: Eluza Oliveira da Silva 
Endereço: Rua Venâncio Aires, 2035 - sala 302 
Fone/fax: (55) 3221.4635 
CEP: 97010-005 
Cidade/Estado: Santa Maria / RS 
E-mail: 5generos@terra.com.br 
Site: http://sindivgasantamaria.sicomercio.org.br/ 
 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios dos Vales do Rio Pardo e Taquari 
Nome Fantasia: Sindigêneros Vales do Rio Pardo e Taquari 
Presidente: Celso Canísio Müller 
Executivo: Tamara Michels Oliveira 
Endereço: Rua Vinte e Oito de Setembro, 1737 
Fone/fax: (51) 3715.1952 
CEP: 96810-234 
Cidade/Estado: Santa Cruz do Sul / RS 
E-mail: sindigenerosvrpt@gmail.com 
Site: http://sindigeneros-vrpt.sicomercio.org.br 
 
 
Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado do Rio 
Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sindigêneros-RS Presidente: João Francisco Micelli Vieira Executivo: Flávia Rosa Santos 
Endereço: Voluntários da Pátria, 513 - sala 702 
Fone/fax: (51) 3224.4911 
CEP: 90030-003 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: sgeneros@sgenerosrs.com.br;sindigenerospoa@gmail.com 
Site: http://sgenerosrs.com.br/ 
Turismo e Hospitalidade 
 
 
Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Edifícios em Condomínios 
Residenciais e Comerciais de Santa Maria 
Nome Fantasia: Secovi Centro Gaúcho Presidente: Cristian Farias Menezes Executivo: 
Endereço: Av. Ângelo Bolson, 443 - Bairro Duque de Caxias 
Fone/fax: (55) 3222.7702 
CEP: 97070-000 
Cidade/Estado: Santa Maria / RS E-mail: contato@secovism.com.br Site:http://secovism.com.br/ 
 
 
Sindicato Intermunicipal das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios 
Residenciais e Comerciais no RS 
Nome Fantasia: SECOVI-RS 
Presidente: Moacyr Schukster 
Executivo: Carolina Cioccare Lannes Alves 
Endereço: Travessa Francisco de Leonardo Truda, 98 - 9º andar - Centro 
Fone/fax: (51) 3221.3700 
CEP: 90010-050 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS 
E-mail: secovi@secovi-rs.com.br 
Site: http://www.secovi-rs-agademi.com.br 
 
 
Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos 
Edifícios em Condomínios Residenciais e Comerciais da Zona Sul do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Secovi/Zona Sul-RS Presidente: Sérgio Antônio Jardim Cogoy Executivo: Glaci San Martins 
Endereço: Rua Sete de Setembro, 274 - Conj. 404 - Centro 
Fone/fax: (53) 3222.4499 
CEP: 96015-300 
Cidade/Estado: Pelotas / RS 
E-mail: secovi@secovizonasul-rs.com.br 
Site:http://secovizonasul-rs.sicomercio.org.br/ 
 
 
Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços Funerários do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sesf-RS Presidente: Valdir Gomes Machado Executivo: Rodrigo Oliveira da Silva 
Endereço: Rua Santana, 966 
Fone/fax: (51) 3219.4266 
CEP: 90040-371 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS E-mail: secretaria@sesf.com.br Site: http://www.sesf.com.br 
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Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares no Estado do 
Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sinca-RS Presidente: Marcelo Chiodo Executivo: Arley José Kummer 
Endereço: Rua Riachuelo, 1601 - Sala 201 - Bairro Centro Histórico 
Fone/fax: (51) 32251847 
CEP: 90010-270 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS E-mail: sinca@sincars.com.br Site: http://www.sincars.com.br 
 
 
Sindicato dos Salões de Cabeleireiros Masculinos, Femininos, Patronal e Autônomos de Cruz 
Alta e Região 
Nome Fantasia: Sindicabes Cruz Alta e Região Presidente: Ramão Duarte de Sousa Pereira Executivo: 
Endereço: General Osório, 874 - Centro 
Fone/fax: (55) 3322.7628 
CEP: 98105-150 
Cidade/Estado: Cruz Alta / RS 
E-mail: sindicabesca@gmail.com 
Site: 
 
 
Sindicato dos Salões de Barbeiros, Cabeleireiros, Institutos de Beleza e Similares do Vale do Taquari 
Nome Fantasia: Sindicabes Vale do Taquari 
Presidente: Ana Lídia Jantsch 
Executivo: Liliana Dionéia Ullrich 
Endereço: Av. Sete de Setembro n° 693 - Bairro Moinhos 
Fone/fax: (51) 3710.3070 
CEP: 95900-000 
Cidade/Estado: Lajeado / RS 
E-mail: sindicabes@sindicabes.com.br 
Site: http://www.sindicabes.com.br 
 
 
Sindicato Intermunicipal da Hotelaria no Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sindihotel-RS 
Presidente: Manuel Suárez 
Executivo: Maria Joaquina Espírito Santo 
Endereço: Chaves Barcellos, 27 - sala 406 - Centro 
Fone/fax: (51) 3286.3708 
CEP: 90030-120 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS E-mail: sindihotel@sindihotel.org.br Site: http://www.sindihotel.org.br/ 
 
 
Sindicato das Lavanderias e Similares do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: Sindlav-RS 
Presidente: Maria Tereza Menegotto 
Executivo: Maria Luisa Menezes da Silveira Leipnitz 
Endereço: Av. Borges de Medeiros, 658 - sala 201 
Fone/fax: (51) 3226.0756 
CEP: 90020-023 
Cidade/Estado: Porto Alegre / RS E-mail: sindlav@sindlav.com.br Site: http://www.sindlav.com.br 
Sindicatos Associados 
 
 
Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro 
Nome Fantasia: CAERJ 
Presidente: Mario Augusto Scangarelli (diretor executivo em exercício) 
Executivo: Mário Augusto Scangarelli 
Endereço: Rua da Assembleia, 77 - 3º andar, Centro. 

Fone/Fax: (21) 2242-3131 
CEP: 20011-001 
Cidade/Estado: Rio de Janeiro/RJ 
E-mail: mario.scangarelli@caerj.org.br 
Site: www.caerj.org.br 
 
 
Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: SDAERGS Presidente: José Luís Kralik Executivo: Diego Delgado Mascia 
Endereço: Rua Caldas Junior, 20, 10º andar 
Fone/Fax: (51) 3228.2563 
CEP: 90010-260 
Cidade/Estado: Porto Alegre/RS E-mail:secretaria@sdaergs.com.br Site: http://www.sdaergs.com.br 
 
 
Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio Grande do Sul 
Nome Fantasia: SINDASSEIO-RS 
Presidente: Ricardo Ortolan 
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Executivo: Sérgio Luiz Alexandre de Almeida 
Endereço: Av. Paraná, 999 - Bairro São Geraldo 
Fone/Fax: (51) 3362.2832 
CEP: 90240-600 
Cidade/Estado: Porto Alegre/RS 
E-mail: sindasseio@sindasseio.org.br 
Site: http://www.sindasseio.org.br 
 
 
Sindicato das Instituições Pré-Escolares Particulares de Caxias do Sul 
Nome Fantasia: Sinpré 
Presidente: Patrícia Ribeiro Pasquali 
Executivo: Taís Moschen 
Endereço: Rua Guerino Sanvitto, 704 sala 909 - Bairro: Sanvitto 
Fone/fax: (54) 3223.5184 
CEP: 95012-340 
Cidade/Estado: Caxias do Sul / RS 
E-mail: sinpre@sinpre.com.br 
Site: http://www.sinpre.com.br/ 
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ANEXO 2  RELAÇÃO DE SINDICATOS FILIADOS À FECOMÉRCIO 

DE SANTA CARATINA 

 

Sindicato do Comércio Varejista de São José - SINCOVAR-SJ 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Av. Leoberto Leal, nº 64 - Barreiros - - CEP: 88117-000 
 
Sindicato das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança do Estado de Santa Catarina - SIESE 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua das Missões, 577, Ponta Aguda, Blumenau - SC - sala 03 - 
CEP: 89051-000 
 
Sindicato Comércio Varejista de Material Óptico, Fotog. e Cinematog. do Estado de SC - 
SINDIÓPTICA SC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua do Príncipe, 729, Centro, Joinville - SC - - CEP: 89201-001 
 
Sindicato dos Despachantes e Ajudantes Aduaneiros de Santa Catarina- SINDAESC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Cap. Adolfo Germano de Andrade, 37, Centro, Itajaí - SC - Sala 
06 - CEP: 88304-020 
 
Sindicato de Supermercados e do Comércio Varejista de Gênero Alimentícios da Grande 
Florianópolis - SINGA 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Visconde de Cairú, 391, 4º andar, Estreito, Florianópolis - SC - 
4º andar - CEP: 88075020 
 
Sindicato dos Institutos de Beleza, Cabeleireiros, Esteticistas e Academias Estado de Santa Catarina 
- SIBECESC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   - - CEP: 
 
Sindicato Intermunicipal dos Estabelecimentos de Garagens, Estacionamentos, Limpeza e 
Conservação de Veículos - SINDEPARK 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Felipe Schmidt, 303, Centro, Florianópolis - SC - sala 616 - 
CEP: 88010-001 
 
Sindicato dos Comerciantes Varejistas e Atacadistas de Içara e Região - SINDILOJAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Anita Garibaldi, 353, Centro, Içara - SC - 3º andar - sala 308 - 
CEP: 88820-000 
 
Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor de Joaçaba e Região - SINDIATACADISTA 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Av. XV de Novembro, 371, 8º andar, Joaçaba - SC - 8° andar, sala 
803 - CEP: 89600-000 
 
Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Tubarão e Região - SINDILOJAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Tubalcain Faraco, 20, Centro, Tubarão - SC - sala 603 - CEP: 
88701-150 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Videira - SINDILOJAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Jacob Gaio, 51, Bairro Dois Pinheiros, Videira - SC - - CEP: 
89560-000 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Alto Irani - SIVAGAI 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua José de Miranda Ramos, 258, Centro, Xanxerê - SC - - CEP: 
89820-000 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Xanxerê - SINCOVAR 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua José de Miranda Ramos, 258, Centro, Xanxerê - SC - - CEP: 
89820-000 
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Sindicato do Comércio Varejista de Mafra - SINCOMAFRA 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Felipe Schmidt, 266, Centro, Mafra - SC - 2º piso - CEP: 89300-
000 
 
Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil da Região Norte e Centro Oeste do Estado de Santa 
Catarina - SINFAC-NCO SC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Dr. Amadeu da Luz, 122, Centro, Blumenau - SC - sala 56 - 
CEP: 89010-160 
 
Sindicato do Comério Varejista de Peças, Acessórios e Revendedores de Veículos da Grande Fpolis - 
SINCOPEÇAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Fúlvio Aducci, 656, Estreito, Florianópolis - SC - sala 208 - CEP: 
88075-001 
 
Sindicato dos Despachantes do Planalto e Oeste de Santa Catarina - SINDPOSC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Victor Konder, 271, Centro, Xanxerê - SC - - CEP: 89820-000 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Oeste de Santa Catarina - 
SIPROFARMA 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Santa Catarina, 36, Centro, Herval D`Oeste - SC - - CEP: 
89610-000 
 
Sindicato do Comércio Varejista, Supermercadista e Atacadista de Caçador - SINCOVASC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Av. Barão do Rio Branco, 405, Centro, Caçador - SC - Sala 02 - 
CEP: 89500-091 
 
Sindicato das Empresas Locadoras de Veículos Automotores, Equipamentos e Bens Móveis SC - 
SINDLOC SC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Vidal Ramos, 53, Centro, Florianópolis - SC - - CEP: 88010-320 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Joinville - SINDILOJAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Princesa Izabel, 447, 2º andar, Centro, Joinville - SC - - CEP: 
89201-170 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Joinville - SINCOFARMA 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Saguacu, 40, Saguaçu, Joinville - SC - Sala 301 - CEP: 89221-
010 
 
Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil - Factoring do Centro Sul de SC - SINFAC SUL 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Ernesto Bianchini Góes, 91, Próspera, Criciúma - SC - salas 
206 e 207 - CEP: 88815-030 
 
Sindicato dos Representantes Comerciais do Norte e Nordeste de SC - SIRENORTE 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Inácio Bastos, 780, Bucarein, Joinville - SC - - CEP: 89202-310 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Lages - SINCOVAL 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Coronel Córdova, 332, Piso Superior, Centro, Lages - SC - - 
CEP: 88502-000 
 
Sindicato dos Supermercados do Comércio Varejista e Atacadista de Gêneros Alimentícios do 
Planalto Serrano - SINGAPLAN 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Sete de Setembro, 129, Centro, Lages - SC - - CEP: 88501-300 
 
 
Sindicato do Comércio Atacadista e Varejista de Laguna - SINDILOJAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Alameda Roberto Pedro Prudencio, 15, Esperança, Laguna - SC - 
Sala 01 - CEP: 88790-000 
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Sindicato do Comércio Varejista do Alto Vale do Itajaí - SINDICOMÉRCIO 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua XV de Novembro, 73, Centro, Rio do Sul - SC - 2º andar - sala 
409/410 - CEP: 89160-033 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Rio Negrinho - SINDIVAREJISTA 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Travessa Theodoro Junctum,144, Centro, Rio Negrinho - SC - Sala 
207 - CEP: 89295-000 
 
Sindicato do Comércio Varejista de São Bento do Sul - SINDILOJAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Henrique Schwarz, 61, Centro, São Bento do Sul - SC - 4°andar 
sala 54 - CEP: 89280-118 
 
Sindicato do Comércio Varejista do Vale do Rio Tijucas - SINCOMVATI 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Nereu Ramos nº 279, Centro, São João Batista - SC - Sala 11 - 
CEP: 88240000 
 
Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista do Extremo Oeste de SC - SINDICOMERCIO 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Sete de Setembro, 2307, Centro, São Miguel do Oeste - SC - 
Sala 312 G - CEP: 89900-000 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Tubarão - SINCOFARMA 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Altamiro Guimarães, 907, Oficinas, Tubarão - SC - - CEP: 
88701-300 
 
Sindicato dos Representantes Comerciais da Grande Florianópolis - SIRECOM Grande Fpolis 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Avenida Rio Branco, 796, Centro, Florianópolis - SC - - CEP: 
88015-202 
 
Sindicato do Comércio de Fraiburgo - SINCOF 
Sindicato   •   Base Territorial  •   - sala 01 - CEP: 89580-000 
 
Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Gaspar - SINDSUPERMERCADOS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Coronel Aristiliano Ramos, 502, Centro, Gaspar - SC - Sala 202 
- CEP: 89110-000 
 
Sindicato do Comércio Atacadista de Itajaí - SINCADI 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua José Ferreira da Silva, 43, Centro, Itajaí - SC - 2º andar - CEP: 
88301-335 
 
Sindicato do Comércio Atacadista de Madeiras no Estado de SC - SINDMAD 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Dr. Pedro Ferreira, 116, Centro, Itajaí - SC - 1 andar - Sala 10 - 
CEP: 88301-030 
 
Sindicato do Comercio Varejista de Itajaí - SINCOMERCIO 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Lauro Muller, 229, Centro, Itajaí - SC - - CEP: 88301-400 
 
Sindicato dos Representantes Comerciais de Itajaí e Região - SIRECOM 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Dr. Nereu Ramos, 197, Centro, Itajaí - SC - Sala 905 - CEP: 
88301-215 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Jaraguá do Sul - SINCOMERCIO 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Octaviano Lombardi, 100, Czerniewicz, Jaraguá do Sul - SC - - 
CEP: 89255-055 
 
Sindicato do Comércio Varejista do Meio-Oeste - SINDILOJAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Av. XV de Novembro, 371, Centro, Joaçaba - SC - 8º Andar - Sala 
803 - CEP: 89600-000 
 
 
 



137 
 

Sindicato Regional das Empresas de Representação Comercial e dos Representantes Comerciais 
Autônomos - SINDRECOM 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Av. XV de Novembro, 371, Centro, Joaçaba - SC - sala 601 - 6º 
andar - CEP: 89600-000 
 
Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Norte e Nordeste de Santa Catarina - 
SINCANORTE 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Princesa Izabel, 447, Centro, Joinville - SC - 1º Andar Sala 17 - 
CEP: 89201-270 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios, Carnes Frescas e Derivados de Joinville - 
SINDSUPERMERCADOS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Avenida Aluísio Pires Condeixa, 2550, Saguaçu, Joinville - SC - - 
CEP: 89221-750 
 
Sindicato dos Representantes Comerciais da Região Sul do Estado de Santa Catarina - SIRECOM 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Desembargador Pedro Silva, 540, Comerciário, Criciúma - SC - 
Sala 301 - CEP: 88802-300 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Curitibanos - SINCOVAC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Marechal Floriano, 102, Centro, Curitibanos - SC - - CEP: 
89520-000 
 
Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios 
em Edifícios Residenciais e Comerciais - SECOVI Região Florianópolis e Tubarão 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Araújo Figueiredo, 119, Centro, Florianópolis - SC - Sala 407 - 
CEP: 88010-520 
 
Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícia, Informações e Pesquisas de Blumenau - 
SINDASSEB 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua XV de Novembro, 550, Centro, Blumenau - SC - 4º andar - Sala 
405 - CEP: 89010-901 
 
Sindicato do Comércio Atacadista de Drogas e Medicamentos no Estado de Santa Catarina - 
SINCAMESC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Felipe Schmidt, 649, Centro, Florianópolis - SC - 10º andar - 
Sala 1007 - CEP: 88010-001 
 
Sindicato do Comércio Atacadista de Florianópolis - SINDATAC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Doutor Heitor Blum, n° 386, Estreito, Florianópolis – SC - Sala 
06 - CEP: 88075-110 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Florianópolis - SINDILOJAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Deodoro, 200, Centro, Florianópolis - SC - Sala 42 - 46 - CEP: 
88010-020 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Fpolis e Região - SICOVAFARMA 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Bocaiuva, 2468, sala 136, Centro, Florianópolis - SC - sala 136 - 
CEP: 8805-530 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Vale do Itajaí - SINCOFARMA 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Alameda Rio Branco, 165, Bairro Jardim, Blumenau - SC - Casa do 
Comércio - 2º andar - CEP: 89010-300 
 
Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Veículos de SC - SINDEMOSC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Santo Saraiva, 840, Estreito, Florianópolis - SC - Sala 02 - CEP: 
88070-100 
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Sindicato dos Representantes Comerciais de Blumenau - SIRECOM 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua: Daniel Pfaffendorf, 165, Itoupava Seca, Blumenau - SC - - 
CEP: 89030-120 
 
Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Brusque - SINDILOJAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Pedro Werner, 180, Centro, Brusque - SC - Sala 401 - CEP: 
88354-000 
 
Sindicato dos Despachantes de Trânsito do Extremo Oeste de SC - SINDETRAN 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua XV de Novembro, 279, Centro, São Miguel do Oeste - SC - Sala 
1 - CEP: 89900-000 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Canoinhas - SINDILOJAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Rolando Malucelli, 16, Centro, Canoinhas - SC - - CEP: 89460-
000 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Chapecó - SICOM 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Av. Getulio Dorneles Vargas, 1748, Centro, Chapecó - SC - - CEP: 
89805-900 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Concórdia - SINDICON 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua 29 de julho, 162, Centro, Concórdia - SC - 1º andar - CEP: 
89700-041 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Criciúma - SINDILOJAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Travessa Padre Pedro Baldoncini, 37, Centro, Criciúma - SC - Sala 
201-202 - CEP: 88801-045 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Extremo Sul Catarinense - 
SINCOFARESC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Maestro Jacó, 70, Comerciário, Criciúma - SC - - CEP: 88803-
020 
 
Sindicato do Comércio Varejista do Vale do Araranguá - SINCOVALE 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Avenida Getúlio Vargas, 352, Centro, Araranguá - SC - 1º andar - 
Sala 30 - CEP: 88900035 
 
Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis e dos Condomínios 
Residencias e Comerciais de SC - SECOVI 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua 3160, 533, Centro, Balneário Camboriú - SC - 1º andar - CEP: 
88330-284 
 
Sindicato do Comércio Varejista de Balneário Camboriú - SINCOMÉRCIO 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua 902, nº 530, Centro, Balneário Camboriú - SC - - CEP: 88330-
596 
 
Sindicato dos Institutos de Beleza, Cabeleireiros e Similares de Balneário Camboriú - SINBAC 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Av do Estado, 3550, Centro, Balneário Camboriú - SC - Piso Térreo - 
CEP: 88330-077 
 
Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Condomínios Residenciais e Comerciais de 
Blumenau - SECOVI 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Rua Dr. Amadeu da Luz 122, Centro, Blumenau - SC - 6º andar - 
Sala 65 - CEP: 89010-160 
 
Sindicato do Comércio Atacadista do Vale do Itajaí - SINCAVI 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Alameda Rio Branco, 165, Jardim Blumenau, Blumenau - SC - Casa 
do Comércio - 2º andar - CEP: 89010-300 
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Sindicato do Comércio Varejista de Blumenau - SINDILOJAS 
Sindicato   •   Base Territorial  •   Alameda Rio Branco, 165, Bairro Jardim, Blumenau - SC - Casa do 
Comércio - 2º andar - CEP: 89010-300 
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ANEXO 3  RELAÇÃO DE SINDICATOS FILIADOS À FECOMÉRCIO 

DO PARANÁ 

                                                                   SINDICATOS FILIADOS                                                                    
SINDIMERCADOS PARANÁ 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERCADOS, MINIMERCADOS, 
SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS DO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: EVERTON MUFFATO 
R Rio G do Norte, 750,  - Londrina/PR 
CEP: 86026490 - Telefone: 4333237935 Fax: 
E-mail: sismepar@hotmail.com 
SINCAM PARANÁ 
SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRAS DO PARANÁ 
Presidente: LUCIANO CAMILOTTI 
Alameda Doutor Muricy, 474, 6° andar - Curitiba/PR CEP: 80010120 - Telefone: 4132225482 -  Fax:  - 
E-mail: simadeirapr@gmail.com 
SINDILOJAS CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MAQUINISMOS, FERRAGENS, 
TINTAS, MATERIAL ELÉTRICO E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 
Presidente: ARI FARIA BITTENCOURT 
Rua Marechal Deodoro, 469, 2° andar - Curitiba/PR 
CEP: 80020320 - Telefone: 4132223616 -  Fax: 4132223616 - 
E-mail: presidencia@sindilojascuritiba.com.br 
SIRECOM PARANÁ 
SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS AUTÔNOMOS E EMPRESAS DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 
DO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: PAULO CESAR NAUIACK Rua José Loureiro, 746,  - Curitiba/PR 
CEP: 80010000 - Telefone: 4132345210 -  Fax: 4132345200 - 
E-mail: presidencia@corepr.org.br 
SINDIFARMA PARANÁ 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: EDENIR ZANDONA JUNIOR 
Al Prudente de Moraes, 291,  - Curitiba/PR 
CEP: 80430220 - Telefone: 4133229434 -  Fax: 4133229434 - 
E-mail: sindifarmapr@gmail.com 
SINDIRATI IRATI 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE IRATI 
Presidente: AIRTON JOSE TRENTO Avenida Vicente Machado, 24 - Irati/PR 
CEP: 84500000 - Telefone: 4234222576 -  Fax:  - 
E-mail: sindirati@hotmail.com 

SINCAMED PARANÁ 
SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE DROGAS E MEDICAMENTOS NO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: ANTONIO BAREA 
Al Prudente de Moraes, 291,  - Curitiba/PR 
CEP: 80430220 - Telefone: 4130728000 -  Fax: 4130728000 - 
E-mail: diretoria@anbfarma.com.br 
SINCAFÉ 
SINDICATO DOS CORRETORES DE CAFÉ NO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: JOSELITO SONCELLA 
Avenida Rio de Janeiro, 221, 13° andar - sl 93/94 - Londrina/PR CEP: 86010918 - Telefone: 4333222338 -  Fax: 4333222338 - 
E-mail: a_rural@sercomtel.com.br 
SINDIARMAZÉNS PARANÁ 
SINDICATO DOS ARMAZÉNS GERAIS NO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: ROSANGELA CANISSO 
Avenida Iguaçu, 2947, 12°andar -sl 123/124 - Curitiba/PR CEP: 80240031 - Telefone: 4133433440 -  Fax: 4133433440 - 
E-mail: armazenspr@terra.com.br 
SINDILOJAS JACAREZINHO 
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 
MAQUINISMOS, FERRAGENS, TINTAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DE 
JACAREZINHO 
Presidente: ENEAS DOS SANTOS BRUM 
Rua Dr. Heráclio Gomes, 732 - Jacarezinho/PR 
CEP: 86400000 - Telefone: 4335252782 -  Fax: 4335251784 - 
E-mail: 
SINCOFARMA 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE MARINGÁ 
Presidente: NIVALDO RICCI 
Rua Mitsuzo Taguchi, 497,  - Maringá/PR 
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CEP: 87045110 - Telefone: 4430286690 -  Fax: 4430348042 - 
E-mail: nivaldomga@hotmail.com 
SINDILOJAS SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA 
Presidente: JOSE ALEX GONCALVES FIGUEIRA 
Rua Rui Barbosa, 799, 1° andar - loja 07 - Santo Antônio da Platina/PR CEP: 86430000 - Telefone: 4335344389 -  Fax: 
4335344389 - 
E-mail: sicovar.sap@hotmail.com 

SINCOVAL LONDRINA E REGIÃO 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE LONDRINA 
Presidente: OVHANES GAVA 
Rua Gov Parigot de Souza, 220 - Londrina/PR 
CEP: 86015650 - Telefone: 4333423132 -  Fax: 4333421167 - 43 3323-2518 
E-mail: sincoval@sincoval.com.br 
SINDICOMÉRCIO PATO BRANCO 
SINDICATO PATRONAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PATO BRANCO 
Presidente: ULISSES PIVA 
Rua Nereu Ramos, 524 - Pato Branco/PR 
CEP: 85501370 - Telefone: 4632208100 -  Fax: 4632208105 - 
E-mail: sindicomercio@sindicomercio.org.br 
SINDETUR PARANÁ 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TURISMO NO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: ONESIMO SANTOS DE ANUNCIACAO 
Travessa Nestor de Castro, 247 , cj 08 - 1° andar - Curitiba/PR CEP: 80020120 - Telefone: 4130773434 -  Fax: 4130773533 - 
E-mail: sindeturpr@sindeturpr.com.br 
SINDICFC PARANÁ 
SINDICATO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: JUSTINO RODRIGUES DA FONSECA 
Av Victor F do Amaral, 2872, sobreloja - Curitiba/PR 
CEP: 82810350 - Telefone: 4133661884 Fax: 4133661884 
E-mail: recepcao@sindicatocfcpr.com.br 
SIVAMAR 
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MARINGÁ E REGIÃO 
Presidente: ALI SAADEDDINE WARDANI 
Rua Neo Alves Martins, 2789,  - Maringá/PR 
CEP: 87013914 - Telefone: 4430264444 -  Fax: 4430264444 - 
E-mail: sivamar@sivamar.com.br 
SECOVI PARANÁ 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, INCORPORAÇÃO E 
LOTEAMENTOS DE IMÓVEIS E DOS EDIFÍCIOS EM CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO PARANÁ 
Presidente: LUIS ANTONIO LANGER Rua Doutor Pedrosa, 475,  - Curitiba/PR 
CEP: 80420120 - Telefone: 4132596000 -  Fax: 4132596000 - 
E-mail: presidencia@secovipr.com.br 

SESFEPAR PARANÁ 
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: GELCIO MIGUEL SCHIBELBEIN 
R Des Benvindo Valente, 134, sobre loja - Curitiba/PR CEP: 80520020 -  Fax:  - 
E-mail: presidente@sesfepar.org.br 
SINDILOJAS CASCAVEL E REGIÃO 
SINDICATO DOS LOJISTAS E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CASCAVEL E REGIÃO 
Presidente: LEOPOLDO NESTOR FURLAN 
Rua Carlos Gomes, 4020,  - Cascavel/PR 
CEP: 85801090 - Telefone: 4532253511 -  Fax: 4532253511 - 
E-mail: adm@sindilojascvel.com.br 
SINDEPAR 
SINDICATO DOS DESPACHANTES DO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: EVERTON CALAMUCCI 
Rua Hayton da Silva Pereira, 1271 - Curitiba/PR 
CEP: 82810170 - Telefone: 4133664920 -  Fax: 4133664920 - 
E-mail: sindepar@sindepar.com.br 
SIVAPAR 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PARANAVAÍ 
Presidente: EDIVALDO CAVALCANTE 
Av Antonio Caoneto, 197,  - Paranavaí/PR 
CEP: 87706180 - Telefone: 4434224640 -  Fax: 4434223120 - 44 3422-4640 
E-mail: sivaparpr@hotmail.com 
SINDLOJISTAS UMUARAMA 
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE MAQUINISMO, 
FERRAGENS E TINTAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DE UMUARAMA 
Presidente: JOSE CARLOS STRASSI 
Av Pres Castelo Branco, 3806, 10° ANDAR/SL 1202 - Umuarama/PR CEP: 87501170 - Telefone: 4436225898 -  Fax: 
4436221233 - 
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E-mail: sindilojistasumuarama@gmail.com 
SINDILOJAS FOZ DO IGUAÇU E REGIÃO 
SINDICATO PATRONAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FOZ DO IGUAÇU E REGIÃO 
Presidente: ITACIR MAYER - EM EXERCÍCIO 
Rua Antônio Raposo, 406, sl 1005 - Foz do Iguaçu/PR 
CEP: 85851090 - Telefone: 4535235148 -  Fax: 4535235148 - 
E-mail: sindilojasfoz@gmail.com 

SESFEPAR PARANÁ 
SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS DO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: GELCIO MIGUEL SCHIBELBEIN 
R Des Benvindo Valente, 134, sobre loja - Curitiba/PR CEP: 80520020 -  Fax:  - 
E-mail: presidente@sesfepar.org.br 
SINDILOJAS CASCAVEL E REGIÃO 
SINDICATO DOS LOJISTAS E DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CASCAVEL E REGIÃO 
Presidente: LEOPOLDO NESTOR FURLAN 
Rua Carlos Gomes, 4020,  - Cascavel/PR 
CEP: 85801090 - Telefone: 4532253511 -  Fax: 4532253511 - 
E-mail: adm@sindilojascvel.com.br 
SINDEPAR 
SINDICATO DOS DESPACHANTES DO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: EVERTON CALAMUCCI 
Rua Hayton da Silva Pereira, 1271 - Curitiba/PR 
CEP: 82810170 - Telefone: 4133664920 -  Fax: 4133664920 - 
E-mail: sindepar@sindepar.com.br 
SIVAPAR 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PARANAVAÍ 
Presidente: EDIVALDO CAVALCANTE 
Av Antonio Caoneto, 197,  - Paranavaí/PR 
CEP: 87706180 - Telefone: 4434224640 -  Fax: 4434223120 - 44 3422-4640 
E-mail: sivaparpr@hotmail.com 
SINDLOJISTAS UMUARAMA 
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DE MAQUINISMO, 
FERRAGENS E TINTAS E DE MATERIAL ELÉTRICO E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS DE UMUARAMA 
Presidente: JOSE CARLOS STRASSI 
Av Pres Castelo Branco, 3806, 10° ANDAR/SL 1202 - Umuarama/PR CEP: 87501170 - Telefone: 4436225898 -  Fax: 
4436221233 - 
E-mail: sindilojistasumuarama@gmail.com 
SINDILOJAS FOZ DO IGUAÇU E REGIÃO 
SINDICATO PATRONAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FOZ DO IGUAÇU E REGIÃO 
Presidente: ITACIR MAYER - EM EXERCÍCIO 
Rua Antônio Raposo, 406, sl 1005 - Foz do Iguaçu/PR 
CEP: 85851090 - Telefone: 4535235148 -  Fax: 4535235148 - 
E-mail: sindilojasfoz@gmail.com 
 

SINVAR TOLEDO 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE TOLEDO 
Presidente: BELOIR JOAO ROTTA Rua Piratini, 2049 - Toledo/PR 
CEP: 85901010 - Telefone: 4530552430 -  Fax: 4530552430 - 
E-mail: sinvartoledo@gmail.com 
SINCOPEÇAS CASCAVEL 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DE CASCAVEL 
Presidente: EMERSON ALCIDES VERONESE 
Rua Carlos Gomes, 4020,  - Cascavel/PR 
CEP: 85801090 - Telefone: 4532251894 -  Fax: 4532251894 - 
E-mail: sincopecas@sincopecasoestepr.com.br 
SINCOMED 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDIANEIRA E REGIÃO 
Presidente: VALDIR JOSE CIVIERO Avenida Brasília, 1920,  - Medianeira/PR 
CEP: 85884000 - Telefone: 4532642217 -  Fax: 4532643001 - 
E-mail: sincomedsindicato@hotmail.com 
SINDICAM CAMPO MOURÃO E REGIÃO 
SINDICATO EMPRESARIAL DO COMÉRCIO DE CAMPO MOURÃO E REGIÃO 
Presidente: NELSON JOSE BIZOTO 
Avenida Irmãos Pereira, 963, 1°andar - Campo Mourão/PR CEP: 87300010 - Telefone: 4435251437 -  Fax: 4435251437 - 
E-mail: sind.empresarial@hotmail.com 
SINCAP 
SINDICATO DOS SALÕES DE CABELEIREIROS, INSTITUTOS DE BELEZA E SIMILARES DO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: ANTONIO CARLOS PARIETI 
Rua Professor João Cândido, 344, sl 112 - Londrina/PR 
CEP: 86010901 - Telefone: 4333223623 -  Fax: 4333223623 - 
E-mail: sincap.cab@sercomtel.com.br 
SEPROPAR PARANÁ 
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SINDICATO DAS EMPRESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EM INFORMÁTICA DO 
ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: LUIZ SERGIO WOZNIAKI 
Rua Alcides Munhoz, 41, 1o andar - Curitiba/PR 
CEP: 80810040 - Telefone: 4133247542 -  Fax: 4133247542 - 
E-mail: sepropar@sepropar.com.br 

SINDJOR CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ADORNOS E ACESSÓRIOS, DE OBJETOS DE ARTE, DE LOUÇAS FINAS E 
DE MATERIAL ÓTICO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 
Presidente: CAMILO TURMINA 
Rua Marechal Deodoro, 469, 1° andar - cj 105 - Curitiba/PR CEP: 80020320 - Telefone: 4132326804 -  Fax: 4130144500 - 
E-mail: sindjor.sindjor@gmail.com 
SINDICOM FRANCISCO BELTRÃO 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FRANCISCO BELTRÃO 
Presidente: VILMAR BOTTIN 
Rua Tenente Camargo - Ed. Eldorado, 1777, 4° andar - cj 41/42 - Francisco Beltrão/PR CEP: 85601610 - Telefone: 4630553435 
-  Fax:  - 
E-mail: sindicomfb@gmail.com 
SINDIOPTICA PARANÁ 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ÓPTICO, FOTOGRÁFICO E CINEMATOGRÁFICO NO ESTADO 
DO PARANÁ 
Presidente: JOSE ALBERTO PEREIRA 
R Ana Néri, 300, Sala 309 - Londrina/PR 
CEP: 86015610 - Telefone: 4333341492 -  Fax: 4333255393 - 
E-mail: sindiopticapr@pop.com.br 
SINFARMA OESTE DO PARANÁ 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO OESTE DO PARANÁ 
Presidente: NELCIR ANTONIO FERRO Rua Carlos Gomes, 4020,  - Cascavel/PR 
CEP: 85801090 - Telefone: 4532225158 -  Fax: 4532225158 - 
E-mail: sinfarma@sinfarmaoestepr.com.br 
SINDELB PARANÁ 
SINDICATO DAS EMPRESAS LOCADORAS DE BILHAR NO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: ROBERTO HERNANDO BARCO 
Rua Visconde do Cerro Frio, 283 - Curitiba/PR 
CEP: 81050080 - Telefone: 4133465000 -  Fax: 4133465000 - 
E-mail: rhbarco@gmail.com 
SINCOMÉRCIO IVAIPORÃ 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE IVAIPORÃ 
Presidente: LUIS CARLOS FAVARIN  Avenida Castelo Branco, 1090 - Ivaiporã/PR 
CEP: 86870000 - Telefone: 4334721472 -  Fax: 4334725330 - 
E-mail: sincomercio@gmail.com 
 

 
SIMATEC 

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS, TINTAS, MADEIRAS, MATERIAIS ELÉTRICOS, 
HIDRÁULICOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MARINGÁ E REGIÃO 
Presidente: VALDECI APARECIDO DA SILVA 
Avenida Carneiro Leão, 135, 10° andar - sl 1002 - Maringá/PR CEP: 87013932 - Telefone: 4432621123 -  Fax: 4432621123 - 
E-mail: contato@simatecmaringa.com.br 
SICOV 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CORNÉLIO PROCÓPIO 
Presidente: VALTER DA SILVA BARROS 
Rua Colombo, 283, Sala 02 - Cornélio Procópio/PR CEP: 86300000 - Telefone: 4335234062 -  Fax:  - 
E-mail: sicov@onda.com.br 
SINDIPLAN CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 
Presidente: CASSIANO DALLEDONE ZANCAN 
R João Manoel, 480,  - Curitiba/PR 
CEP: 80510250 - Telefone: 4130225329 -  Fax: 4130225329 - 
E-mail: cassiano.zancan@gmail.com 
SINDCCAL CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA 
Presidente: IDALBERTO BATISTA VILAS BOAS 
R Lourival Wendler, 406,  - Curitiba/PR 
CEP: 82960030 - Telefone: 4130820966 -  Fax:  - 
E-mail: sindccal@sindccal.com.br 
SINDIVAREJISTA DE CAMPO LARGO E BALSA NOVA 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CAMPO LARGO E BALSA NOVA 
Presidente: CARLOS BATISTA RODRIGUES 
Rua XV de Novembro, 2535, sala 01 - Campo Largo/PR 
CEP: 83601030 - Telefone: 4132922482 -  Fax: 4132922482 - 
E-mail: sindivarejista@uol.com.br 
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SINDIMERCADOS CURITIBA, REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E LITORAL DO PARANÁ 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MERCADOS, MINIMERCADOS, 
SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS DE CURITIBA, REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA E LITORAL DO 
PARANÁ 
Presidente: PEDRO JOANIR ZONTA 
Alameda Prudente de Moraes, 291,  - Curitiba/PR 
CEP: 80430220 - Telefone: 4132239833 -  Fax: 4132238123 - 
E-mail: sindimercado@brturbo.com.br 
 

SINDEPARK PARANÁ 
SINDICATO DAS EMPRESAS DE GARAGENS, ESTACIONAMENTOS E DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 
DO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: PEDRO CEZAR VINHOLI 
Rua Presidente Faria, 51, 4º andar  cj 402 - Curitiba/PR 
CEP: 80020918 - Telefone: 4132324602 -  Fax: 4130232562 - 
E-mail: sindeparkpr@sindeparkpr.org.br 
SINDARUC PARANÁ 
SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS EM CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DO 
PARANÁ 
Presidente: PAULO SALESBRAM 
Rodovia BR-116 - KM 110, 22881, CEASA - Curitiba/PR 
CEP: 81690901 - Telefone: 4133482802 -  Fax: 4133484387 - 
E-mail: sindaruc@hotmail.com 
SINCACES 
SINDICATO DOS INSTITUTOS DE BELEZA E SALÕES DE CABELEIREIROS CENTROS DE ESTÉTICA E SIMILARES DE 
CURITIBA E REGIÃO 
Presidente: MARIA DELI MEDEIROS DE MEDEIROS 
Avenida República Argentina, 1325, sala 101 - Curitiba/PR CEP: 80620010 - Telefone: 4132431885 -  Fax: 4132431885 - 
E-mail: sincaces@gmail.com 
SIVANA APUCARANA 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE APUCARANA 
Presidente: AIDA SANTOS ASSUNCAO 
Rua Doutor Oswaldo Cruz, 510, sl 1404 - Apucarana/PR 
CEP: 86800720 - Telefone: 4330332244 -  Fax: 4330332244 - 
E-mail: sindiapucarana@gmail.com 
SINDILEILÕES 
SINDICATO DOS LEILOEIROS PÚBLICOS E OFICIAIS DOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA 
Presidente: GABRIEL BARON JUNIOR Rua Emiliano Perneta, 736,  - Curitiba/PR 
CEP: 80420080 - Telefone: 4121091300 - 41 3233-1077 Fax: 4132251742 - 41 3225-1742 
E-mail: 
SINDACA PARANÁ 
SINDACA PR - SINDICATO DOS AVIÁRIOS E DAS CASAS AGROPECUÁRIAS 
Presidente: FABIO HIDEKI ASSAHI 
R José N da Cunha, 141, Casa - Curitiba/PR 
CEP: 80310080 - Telefone: 4133249066 Fax: 4192444351 
E-mail: regisadvocacia@uol.com.br 
 

SINDICOMAR MARECHAL CÂNDIDO RONDON E MICRO REGIÃO 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON E MICRO REGIÃO 
Presidente: ADEMAR BAYER 
Rua Ceará, 630, casa - Marechal Cândido Rondon/PR 
CEP: 85960000 - Telefone: 4532841277 -  Fax: 4532841277 - 
E-mail: sindicomar@sindicomar.com.br 
SINDIMERCADOS PONTA GROSSA 
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM MERCADOS, MINIMERCADOS, 
SUPERMERCADOS E HIPERMERCADOS DE PONTA GROSSA E DA REGIÃO DOS CAMPOS GERAIS DO PARANÁ 
Presidente: CESAR MORO TOZETTO 
Rua Francisco Otaviano, 453 - Ponta Grossa/PR 
CEP: 84070360 - Telefone: 4232363077 Fax: 4232278217 
E-mail: pontagrossa@apras.org.br 
SINDICEREAL PARANÁ 
SINDICATO DAS EMPRESAS CEREALISTAS DO ESTADO DO PARANÁ 
Presidente: FLAVIO BARBOSA ANDREO 
Av Pres Getúlio Vargas, 2932, CJ 1702 - Curitiba/PR CEP: 80240040 - Telefone: 4130780901 Fax: 
E-mail: contato@sindicereal.com.br 
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ANEXO 4 – QUESTIONÁRIO 
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Questão 01 

Questão 02 
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Questão 03 

Questão 04 

Questão 05 

Questão 06 
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Questão 07 

Questão 08 

Questão 09 

Questão 10 

Questão 11 
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Questão 12 

Questão 14 

Questão 16 

Questão 15 
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Questão 17 

Questão 18 

Questão 19 

Questão 20 
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Questão 21 

Questão 22 

Questão 23 

Questão 24 
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Questão 25 

Questão 26 

Questão 27 
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Questão 13 
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ANEXO 5 – TEXTO DE E-MAIL DE PESQUISA 

 

Olá, boa tarde! 

  
Somos o Secovi-PR, Sindicato da Habitação e Condomínios. Conforme contato telefônico, 
estamos enviando em anexo questionário que visa coletar dados sobre o impacto da Lei 
13.467/17, que tornou facultativa a contribuição sindical, sobre os sindicatos patronais. 
Acreditamos que essa troca de informações entre sindicatos é de extrema importância, pois 
permite melhor compreensão da representatividade sindical e um planejamento mais 
assertivo das ações estratégicas necessárias para recuperação do quadro de associados. 
  
A pesquisa tem por objetivo comprovar estatisticamente se a prestação de serviços é um 
caminho para manutenção da base de associados, bem como identificar o impacto dos 
modelos de gestão na manutenção da base de contribuintes, seguindo os critérios de 
pesquisa científica com a devida coordenação docente 

Ao final desta pesquisa, caso haja interesse, os resultados das análises poderão ser 
disponibilizados exclusivamente às entidades que responderem ao questionário, contribuindo 
assim para seu planejamento e tomada de decisão. 

Caso opte por colaborar, solicitamos a gentileza de preencher o 
formulário https://forms.gle/YxHxaw1dKwWp8Mxx5 deixando seu e-mail no ultimo campo da 
pesquisa. 

 
Cordialmente; 
  
 

 
Luiz Antonio Langer 
Presidente Sistema Secovi-PR 
Sindicato da Habitação e Condomínios 
presidencia@secovipr.com.br 

 
Eron Marcos Cirillo 
Superintendente de Gestão e Controladoria Sistema Secovi PR 
Coordenador da Pesquisa 
superintendenciagc@secovipr.com.br 
  
  
  
SECOVI-PR 

 

 

https://forms.gle/YxHxaw1dKwWp8Mxx5
http://webmail.secovipr.com.br/cpsess3195604641/3rdparty/roundcube/#NOP
http://webmail.secovipr.com.br/cpsess3195604641/3rdparty/roundcube/#NOP
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ANEXO 6 – TABELA DE ADERÊNCIA AOS PRINCIPIOS DO IBGC 
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SINDICATO 01 NÃO SIM SIM 67% SIM SIM SIM 100% SIM SIM SIM 100% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 02 NÃO NÃO NÃO 0% SIM NÃO NÃO 33% NÃO NÃO NÃO 0% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 03 NÃO NÃO NÃO 0% NÃO SIM NÃO 33% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% 

SINDICATO 04 SIM SIM NÃO 67% SIM SIM NÃO 67% NÃO NÃO SIM 33% SIM NÃO SIM 67% 

SINDICATO 05 SIM NÃO NÃO 33% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO SIM SIM 67% 

SINDICATO 06 NÃO SIM NÃO 33% SIM NÃO NÃO 33% NÃO NÃO SIM 33% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 07 SIM SIM SIM 100% SIM N.S.I SIM 67% SIM SIM SIM 100% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 08 SIM SIM SIM 100% NÃO SIM NÃO 33% SIM NÃO SIM 67% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 09 SIM SIM N.S.I 67% SIM SIM NÃO 67% SIM SIM NÃO 67% SIM SIM NÃO 67% 

SINDICATO 10 NÃO N.S.I N.S.I 0% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% SIM SIM NÃO 67% 

SINDICATO 11 SIM SIM NÃO 67% NÃO SIM NÃO 33% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% 

SINDICATO 12 SIM SIM NÃO 67% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO SIM 33% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 13 SIM SIM NÃO 67% NÃO SIM NÃO 33% NÃO NÃO SIM 33% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 14 SIM N.S.I SIM 67% NÃO NÃO NÃO 0% SIM NÃO SIM 67% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 15 NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% SIM SIM NÃO 67% SIM NÃO SIM 67% 

SINDICATO 16 N.S.I NÃO SIM 33% SIM NÃO NÃO 33% SIM SIM SIM 100% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 17 SIM NÃO SIM 67% NÃO SIM SIM 67% SIM NÃO SIM 67% NÃO NÃO NÃO 0% 

SINDICATO 18 SIM NÃO SIM 67% SIM SIM SIM 100% SIM SIM SIM 100% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 19 SIM NÃO SIM 67% SIM SIM NÃO 67% NÃO NÃO SIM 33% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 20 SIM NÃO SIM 67% NÃO SIM NÃO 33% SIM SIM SIM 100% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 21 NÃO SIM NÃO 33% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO SIM 33% NÃO NÃO SIM 33% 

SINDICATO 22 SIM NÃO NÃO 33% SIM SIM SIM 100% NÃO NÃO SIM 33% SIM NÃO SIM 67% 

SINDICATO 23 SIM NÃO SIM 67% NÃO SIM SIM 67% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% 

SINDICATO 24 NÃO SIM NÃO 33% SIM SIM SIM 100% NÃO SIM SIM 67% NÃO NÃO SIM 33% 

SINDICATO 25 NÃO NÃO NÃO 0% SIM SIM NÃO 67% NÃO NÃO SIM 33% NÃO NÃO SIM 33% 

SINDICATO 26 NÃO NÃO NÃO 0% NÃO SIM SIM 67% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO SIM NÃO 33% 

SINDICATO 27 NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% 

SINDICATO 28 SIM NÃO NÃO 33% SIM SIM SIM 100% NÃO NÃO SIM 33% NÃO SIM SIM 67% 

SINDICATO 29 NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO N.S.I NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% 

SINDICATO 30 SIM NÃO NÃO 33% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO SIM 33% SIM NÃO SIM 67% 

SINDICATO 31 SIM NÃO SIM 67% SIM SIM NÃO 67% NÃO SIM SIM 67% SIM NÃO SIM 67% 

SINDICATO 32 NÃO NÃO SIM 33% NÃO NÃO SIM 33% NÃO NÃO N.S.I 0% N.S.I N.S.I N.S.I 0% 

SINDICATO 33 N.S.I NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% 
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SINDICATO 34 SIM NÃO SIM 67% SIM SIM NÃO 67% NÃO SIM SIM 67% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 35 NÃO N.S.I NÃO 0% SIM SIM NÃO 67% SIM SIM NÃO 67% SIM NÃO SIM 67% 

SINDICATO 36 SIM NÃO NÃO 33% NÃO SIM NÃO 33% NÃO NÃO SIM 33% NÃO SIM SIM 67% 

SINDICATO 37 SIM SIM NÃO 67% N.S.I N.S.I N.S.I 0% N.S.I N.S.I N.S.I 0% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 38 NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO SIM 33% 

SINDICATO 39 SIM SIM SIM 100% NÃO NÃO SIM 33% SIM SIM NÃO 67% SIM SIM SIM 100% 

SINDICATO 40 NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% NÃO NÃO NÃO 0% SIM NÃO NÃO 33% 

 

 


