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Sobre o ofício de construir estrelas e os riscos das verrugas 

 

Eis minhas mãos: 

não tenho porque esconde-las, 

ainda que, por teimosia, 

tragam verrugas nos dedos 

por apontar estrelas. 

Este é o nosso ofício: 

cavalgar verdades cadentes, 

eternos/caducos presentes 

que comem a si mesmos 

mastigando seus próprios dentes. 

Assim são estrelas: 

tempo que tece a própria teia 

que o atrela, cavalo que cavalga 

a própria sela. 

Distanciamento 

Objeto 

Estranhamento 

Espera 

como pintor ensandecido 

que reprova a própria tela... 

Gastarei as verrugas 

na lixa da prática, 

queimarei as verrugas 

com o ácido da crítica 

e aprenderei com as marcas 

que as estrelas se fazem ao fazê-las 

Mauro Iasi (2011 p. 102)  
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RESUMO 

 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a atuação politica da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) em relação à legislação trabalhista. Optamos por realizar um recorte entre os 

anos de 2007 e 2010, buscando apontar quais são os objetivos e qual o poder político para 

alcançá-los. A CNI representa mais de cem mil empresas, mil sindicatos patronais e vinte e 

sete federações. Na história da confederação, sua atuação política foi flexível se adaptando e 

influenciando diversos governos brasileiros, além de pesquisas sobre a economia brasileira, 

visando fundamentar sua atuação, assim como  capacitação e formação de trabalhadores. 

Nosso foco, no entanto, é sua atuação politica no Congresso Nacional através da Agenda 

Legislativa. Neste documento são divulgado as análises da CNI sobre diversos temas que 

influenciam no custo da produção brasileira, denominado “Custo Brasil”. Em nossa pesquisa, 

analisamos os sucessos (projetos aprovados no Congresso Nacional em consonância com os 

interesses da CNI) e insucessos (projeto de iniciativa da CNI que não foram aprovados), em 

especial em relação à Legislação Trabalhista.  

  

 

PALAVRAS CHAVE: Confederação Nacional da Indústria, Legislação trabalhista, 

atuação política. 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to analyze the political action of the National Confederation of Industry 

(CNI) in relation to labor legislation. We decided to make a cut between the years 2007 and 

2010, seeking to identify what are the objectives and which political power to achieve them. 

CNI is more than one hundred thousand companies, employer associations thousand and 

twenty-seven federations in the history of Confederation, his political activity was flexible 

adapting and influencing many Brazilian governments, and research on the Brazilian 

economy, seeking support its operations, as well as training and development of employees. 

Our focus, however, is its political action in Congress through the Legislative Agenda. This 

document is published analyzes of CNI on various topics that influence the cost of the 

Brazilian production, called "Brazil cost". In our research, we analyze the successes (projects 

approved in Congress in line with the interests of CNI) and failures (CNI initiative project not 

approved), particularly in relation to the Labour Law. 

  

 

KEYWORDS: National Confederation of Industry, Labor Legislation, Political Action. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

Estudar a burguesia não tem sido muito frequente nos estudos das ciências sociais, de 

uma maneira geral. Um levantamento da produção acadêmica, de artigos, dissertações e teses 

demostra que os estudos sobre a classe operária, trabalhadores, sindicatos e movimento 

sociais são muito mais expressivos do que os estudos sobre as classes dominantes no Brasil e 

a burguesia industrial, em particular. Foi na tentativa de preencher uma lacuna que definimos 

como objeto de estudo a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e entender como se dá sua 

inserção na política brasileira. A relevância de se estudar uma entidade como essa, nos parece 

inegável, como disse Dreifuss 

 

Uma suposição errônea que permeia a literatura político-histórica brasileira, pelo 

menos nos últimos 20 anos, é a tradicional falta de interesse político dos empresários 

e sua submissão aos desígnios dos políticos profissionais e burocratas. (...) 

Consequentemente as atenções políticas e acadêmicas focalizavam-se nos políticos, 

em detrimento do estudo do envolvimento direto dos empresários. (DREIFUSS, 

2008, p. 501). 

 

A nossa pesquisa irá analisar a atuação politica da burguesia a partir do sindicato 

patronal nacional mais consolidado e atuante. Assim, a escolha da CNI é justificada, tanto 

pelo seu histórico, como pelo seu poder econômico como instituição, bem como de seus 

representados, na medida que ela aglutina mais de cem mil empresas, mil sindicatos patronais 

e vinte e sete federações. Além disso, ela vem formando, por décadas, milhares de 

trabalhadores, debatendo, propondo e criticando ações legislativas, fazendo pressão política 

com campanhas, propagandas, eventos, se reunindo constantemente com os representantes 

eleitos e ajudando a eleger candidatos. Uma das principais formas de atuação da CNI é a 

Agenda Legislativa da Indústria, um documento elaborado anualmente pela entidade para 

expressar o posicionamento da indústria frente aos projetos de Lei em tramitação no 

Congresso Nacional. 

Embora a Agenda Legislativa da Indústria sintetize a opinião do setor industrial e 

exponha seu foco de atuação politica, ela não tem sido analisada nos estudos sobre o 

empresariado brasileiro. O primeiro estudo sobre a Agenda Legislativa foi realizado por 

Wagner Mancuso em sua tese de doutorado, defendida na USP em 2004 e  que resultou no 

livro com o mesmo título, “O lobby da indústria no Congresso Nacional: empresariado e 

politica no Brasil contemporâneo” publicado em 2007. Depois, outros pesquisadores 
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utilizaram a Agenda Legislativa como fonte de pesquisa em suas dissertações e teses, como a 

de Rosane Oliveira (2002), que comparou a atuação da CNI e da FIRJAN, sob a orientação de 

Eli Diniz. A dissertação de Icaro Engler (2011) que realizou seu trabalho na UFPR orientado 

por Paulo Roberto Costa que também coordenava, junto com Adriano Codato, um grupo de 

estudo sobre Elites Empresárias, baseado na teoria de ação política.  A tese de Manuel Santos 

(2011) da UFPE que teve em sua banca de defesa Mancuso e realizou um trabalho denso 

sobre o lobby da CNI. Também apontamos a dissertação de Érica Silva (2011) que realizou 

um recorte sobre a atuação politica da CNI, assim como no nosso trabalho, porém com foco 

nas questões internacionais. Apesar desses trabalhos, consideramos um número limitado de 

pesquisas sobre a temática e com a utilização da Agenda Legislativa, por entender que a ação 

politica da classe hegemônica econômica e politicamente costuma não aparecer na cena 

política, pois muitas vezes possuem pautas antipopulares. Sendo sempre necessário um 

“esforço intelectual para detectar os interesses de classe que se ocultam atrás das correntes e 

dos partidos políticos que disputam o poder” (BOITO, 2007, p. 139), para distinguir o mundo 

das aparências da realidade essencial dos interesses políticos e econômicos. E a Agenda 

Legislativa permite listar os interesses do setor industrial, suas motivações e observar as 

derrotas e sucessos da CNI. 

Ao estudar a Agenda Legislativa de 1996 até 2003, Mancuso afirma que “a indústria 

não somente tem sido capaz de identificar projetos de lei referente ao custo Brasil e de definir 

e defender seu ponto de vista em relação a eles, mas também tem obtido um índice de sucesso 

elevado” (MANCUSO, 2007 p. 537). Ou seja, os projetos defendidos pela CNI estão sendo 

aprovados, gerando sucesso politico para a entidade. Mas, existe também o que pode ser 

considerado como fracasso, quando a entidade não consegue aprovar uma lei ou um projeto 

contrário aos interesses da CNI é aprovado. 

Com o objetivo de analisar a atuação politica do setor industrial brasileiro, optamos 

por estudar a Agenda Legislativa da Indústria. Optamos por um recorte temporal que 

permitisse avaliar uma conjuntura política específica e nesse sentido definimos o segundo 

mandato de Luís Inácio Lula da Silva, qual seja, de 2007 a 2010. Na análise preliminar 

que  fizemos em relação ao primeiro mandato (2003-2006) o segundo mandato  revelou uma 

atuação muito mais consistente e incisiva da CNI e da agenda legislativa em particular. Nosso 

propósito é ir além da aparência, ou como diz José Paulo Netto: 

 

Indo além da aparência fenomênica, imediata e empírica – por onde necessariamente 

se inicia o conhecimento, sendo essa aparência um nível da realidade e, portanto, 
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algo importante e não descartável -, é apreender a essência (ou seja: a estrutura e a 

dinâmica) do objeto (NETTO, 2011, p. 22).  
  

Para tanto, recorreremos a variados instrumentos e técnicas de pesquisa, sem 

pretensões de “neutralidade”. Nosso esforço será na busca pela objetividade: analisar a ação 

politica do setor industrial em disputa politica com os trabalhadores organizados.  

Para iniciar nossa dissertação foi necessário uma retomada teórica sobre a burguesia 

brasileira, para permitir uma melhor caracterização do setor industrial. Pretendemos focar a 

análise na ação politica do setor industrial em disputa com outros setores de classes sociais 

distintas. Como afirma Dreifuss “O estudo da classe dominante ‘para si’, em ação, exercendo 

seu poder de classe, mostrando sua vontade política e sua consciência de classe foi seriamente 

negligenciado, com exceções dignas de nota” (DREIFUSS, 2008, p.505), sendo muitas vezes 

“considerado desnecessário ou improcedente pela academia” (BOITO, 2007, p. 139) . Nessa 

perspectiva retomamos as análises de Florestan Fernandes em “A revolução burguesa no 

Brasil” (1975), Armando Boito Jr, em especial seus artigos “A burguesia no Governo Lula” 

(2006) e “Classes sociais, neodesenvolvimentismo e política externa nos governos Lula e 

Dilma” (com Tatiana Berringer em 2013), e a tese de doutoramento de Álvaro Bianchi “O 

ministério dos industriais: a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo na crise das 

décadas de 1980 e 1990” (2004), para definir alguns conceitos necessários em nossa pesquisa.  

No segundo capítulo foi necessário realizar uma retomada da ação politica do setor 

industrial, buscando relacionar a prática política da organização patronal consolidada como 

CNI, com o debate teórico realizado, pois não encontramos esse resgate em outros trabalhos. 

Para analisar a ação política atual da CNI e como ela se relaciona na disputa com outros 

setores da sociedade, é fundamental entender como ela se construiu como organização 

politica. Com esta base, nos aprofundamos no estudo da Agenda Legislativa, de sua 

concepção e evolução. Para a observação que realizamos de 2007 a 2010, com os 288 projetos 

de lei que a CNI expressou seu posicionamento, ressalvas e argumentações, retomando a 

metodologia desenvolvida por Mancuso (2007) bem como os resultados de sua pesquisa. 

Com base nas observações da Agenda Legislativa escolhemos um setor social para 

comparar com o setor industrial. Observamos os trabalhadores organizados, através de 

centrais sindicais, em especial a CUT. Entendemos que a CNI possui disputas com outras 

frações de classe da burguesia, como o setor comercial, financeiro e com o capital 

internacional. E acreditamos que é fundamental a observação das disputas dentro do bloco no 

poder e mais especificamente analisar a atuação politica do setor industrial em comparação 



18 
 

 

com os trabalhadores organizados, onde foi possível encontrar dados mais consistentes. Para 

isso,  analisamos a disputa da CNI no Congresso Federal sobre a Regulamentação Trabalhista, 

as campanhas políticas da CUT e o posicionamento dos dois setores  na eleição de 2006, com 

base em dados de fontes primárias (documentos das entidades) e secundários (artigos de 

jornais etc), que possibilitou fazer uma análise comparativa, permitindo um conhecimento do 

movimento real de disputa dos dois setores.  
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1 A ATUAÇÃO POLÍTICA DO EMPRESARIADO INDUSTRIAL BRASILEIRO     

 

 

Na década de 50 os esforços teóricos para entender o papel da burguesia brasileira 

ganharam folego em meio aos processos de industrialização e do desenvolvimento acadêmico 

que o país vivenciava. Entretanto, o início da urbanização, modernização e industrialização 

deve ser entendido desde a década de 30, quando o Brasil passou a, de certa forma, buscar no 

seu horizonte o desenvolvimento. Por isso, grande parte dos autores clássicos retomou a 

gênese da burguesia brasileira em suas analises. Entendendo como o país foi se transformando 

de agrário-exportador para urbano-industrial, surgindo, assim, das sombras dos senhores de 

engenho uma burguesia brasileira.  

Um dos primeiros debates sobre a burguesia brasileira foi marcado por Nelson 

Werneck Sodré (1978) e Hélio Jaguaribe Mattos (1959). Eles defendiam a tese de que a 

grande burguesia industrial brasileira, com o apoio do Estado, promoveria uma aliança com o 

proletáriado promovendo uma transformação radical da sociedade brasileira de forma 

democrática. Para Jaguaribe e muitos isebianos
1
, só uma aliança de classes entre o operariado, 

a classe média urbana e a burguesia industrial, tutelada pelo Estado, com grande mobilização 

nacional, teria força política para realizar o projeto nacional desenvolvimentista, contra a 

burguesia agrária, exportadora e o imperialismo.  

Para Nelson Werneck Sodré, esta Revolução Burguesa é vista com uma Revolução 

Brasileira nacional e democrática. “Se trata de enfrentar o imperialismo, para a libertação 

econômica e política, de enfrentar o latifúndio, para libertar as forças produtivas e possibilitar 

a ampliação da área democrática” (SODRÉ, 1978, p. 246). O principal ator histórico seria a 

burguesia urbana que, mesmo mantendo-se como classe dominante, não possuía condições 

para protagonizar, sozinha, uma transformação. O objetivo não era “introduzir alterações 

socialistas, mas de ampliar relações capitalistas onde elas são ainda desconhecidas e 

repelidas” (SODRÉ, 1978, p. 247). 

                                                           
1
 No início da década de 50, alguns intelectuais no Brasil passaram a se reunir com Hélio Jaguaribe Mattos  para 

estudar e debater o desenvolvimento brasileiro. Álvaro Vieira Pinto, Michel Debrand, Ewaldo Correia Lima, 

Ignácio Rangel e Cândido Mendes de Almeida são alguns nomes deste grupo. Muitos possuíam cargos públicos 

e tinham proximidade com o governo Vargas. O objetivo era realizar, de forma crítica, análises sobre o Brasil e 

colaborar no desenvolvimento nacional. Em 1955, o grupo se oficializou como o Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB), vinculado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC). E os autores pertencentes ao instituto 

ficam conhecidos como isebianos. 
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Os autores do período acreditavam na existência de uma parte da burguesia interessada 

e capaz de desempenhar um papel histórico revolucionário, a burguesia nacional. Este termo 

será utilizado por diversos autores da época que esperavam por uma postura revolucionária 

desta classe, por ações em prol da nação. Esta espera intelectual baseou muitas conclusões 

teóricas, não só neste período. 

 

A burguesia no Brasil (...) divide-se em duas frações: a que se associa ao 

imperialismo e a que resiste ao imperialismo; é evidente que a primeira não pretende 

nenhuma participação na Revolução Brasileira; a segunda se convencionou conhecer 

como burguesia nacional. (SODRÉ, 1978, p. 247). 

 

Esta análise estava inserida em um contexto. Ao estudar a atuação politica da CNI, 

podemos apontar a existência de setores da burguesia que apoiavam pautas nacionalistas e 

desenvolvimentistas. Entretanto, não se organizaram como força política para agir na disputa 

de um projeto de nação e não consolidaram alianças. Tais setores foram, erroneamente, 

comparados a um modelo Europeu de classe social. E nesse sentido, foram definidos como 

uma classe forte o suficiente para promover uma revolução nacional e democrática, uma 

“burguesia que, tacitamente, pelas suas atividades, na sua parcela nacional, é claro, participa 

do processo histórico no sentido do avanço, tem condições para escolher o seu destino” 

(SODRÉ, 1978, p. 249). A teoria de Sodré se mostrou equivocada na caracterização de uma 

burguesia nacional, e marcou uma forma de entender as classes sociais analisando a 

conjuntura como ela deveria ser. Ou seja, com base em teóricos Europeus a teoria era 

encaixada na realidade brasileira formando uma imagem que não existia.  

Essa forma de analisar a política do país ocorreu em um contexto político especifico, 

onde os teóricos seguiam as indicações do Partido Comunista Brasileiro (PCB). “Do ponto de 

vista teórico (...) a principal voz discordante da linha do PCB foi a de Caio Prado Júnior, que 

exerceu uma enorme influência na intelectualidade brasileira desse período” (STEDILE & 

TRANSPADINI, 2005, p. 19) de forma categórica, Prado Júnior apontou as limitações da 

caracterização de uma burguesia nacional no Brasil. 

 

O que há de fundamentalmente errado na maneira como se elaborou [...], e como se 

continua, na generalidade dos meios de esquerda [...]? Inverte-se o processo 

metodológico adequado e, em vez de partir dos fatos a fim de derivar daí os 

conceitos com que se estruturará a teoria, procede-se em sentido inverso, partindo da 

teoria e dos conceitos, que se buscam em textos consagrados e clássicos, para em 

seguida procurar os fatos ajustáveis em tais conceitos e teoria. (PRADO JR., 1987, 

p. 76). 
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Para Caio Prado Jr., mesmo com os avanços da industrialização a estrutura do sistema 

colonial seria hegemônico da política brasileira. Aonde a riqueza continuaria extremamente 

acumulada e as classes dominantes ainda obedientes às forças internacionais. A economia 

brasileira já estava ajustada ao sistema mercantil europeu, assim a dependência brasileira ao 

imperialismo se institucionalizará facilmente. Ou seja, não seria a burguesia o agente de uma 

revolução anti-imperialista. Além disto, Caio Prado deixa claro não haver uma segregação 

entre os latifundiários e os industriais ao ponto de se caracterizar uma classe diferenciada, 

muitas vezes os mesmos indivíduos atuavam nos dois campos. “Em suma, os diferentes 

setores da burguesia brasileira evoluíram paralelamente, ou antes, confundidos numa classe 

única formada e mantida na base de um mesmo sistema produtivo e igual constelação de 

interesses” (PRADO JR, 1987, p. 116). Assim, Caio Prado Jr. observa que o setor industrial 

da burguesia se mistura com o setor agrário-exportador.  

De fato, é uma característica cada vez mais presente no capitalismo que proprietário de 

uma empresa agrícola, também esteja nos ramos de serviço, financeiro e industrial. E, naquele 

período, existiam famílias com interesses em diversos setores, que avançavam para a indústria 

sem sair do campo. Entretanto, diversos estudos posteriores demonstraram que “tal 

dependência do setor agrário exportador não deve ser entendida como uma identidade física 

entre dois setores, como chegou a fazer Caio Prado Jr. Apenas um setor pequeno da indústria 

brasileira surgirá a partir de evolução interna do setor agrário” (BIANCHI, 2004 p. 65). E a 

constituição das organizações setoriais patronais, mais especificamente da indústria, 

demonstra que a identidade da fração de classe existia, bem como a defesa de interesses 

específicos. Como irá demonstrar Sebastião Velasco Cruz, a análise de classe deve observar a 

totalidade, indo além das questões monetárias. 

 

Nem todas as questões relevantes podem ser reduzidas à sua expressão monetária. 

Isto pode ser verdadeiro no que diz respeito às negociações institucionalizadas com 

os sindicatos (salário, jornada e condições de trabalho) e às relações rotineiras com o 

Estado. A ação empresarial se desenvolve, porém, em um contexto mais complexo e 

em circunstâncias bem mais variadas. E frequentemente os empresários se 

defrontam com situações nas quais o que está em jogo não é o montante de suas 

perdas e ganhos, mas a sua posição mesma na sociedade. (CRUZ, 1995, p. 292). 

 

Para Florestan Fernandes, um dos elementos necessários ao real entendimento da 

classe dominante brasileira é sua origem rural e provinciana. O que garantiria uma afinidade 

entre estes setores e a reprodução de práticas como o mandonismo oligárquico. Desta forma, 

Florestan Fernandes irá retomar o surgimento da classe burguesa no Brasil. 
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Seria ilógico negar a existência do “burguês” e da “burguesia” no Brasil. Poder-se-ia 

dizer, no máximo, que se trata de entidades que aqui apareceram tardiamente, 

segundo um curso marcadamente distinto do que foi seguido na evolução da Europa, 

mas dentro de tendências que prefiguram funções e destinos sociais análogos tanto 

para o tipo de personalidade quanto para o tipo de formação social. Na verdade, 

assim como não tivemos um “feudalismo”, também não tivemos o “burgo” 

(FERNANDES, 1981, p. 17). 

  

Desta forma, a gênese da burguesia brasileira permanece sufocada pela escravidão, 

pelo sistema colonial e pelo latifúndio exportador. Ela “nunca seria, no cenário do Império, 

uma figura dominante ou pura, com força socialmente organizada, consciente e autônoma” 

(FERNANDES, 1981, p. 19), mas o anti-escravismo e o abolicionismo foram fermento para 

um espírito revolucionário interessado em expandir a ordem social competitiva. “Falar em 

Revolução Burguesa, nesse sentido, consiste em procurar os agentes humanos das grandes 

transformações histórico-sociais que estão por trás da desagregação do regime escravocrata-

senhorial e da formação de uma sociedade de classes no Brasil” (FERNANDES, 1981, p. 20). 

Assim, Florestan Fernandes irá explicar como o fim da homogeneidade da “aristocracia 

agrária”, somado ao surgimento de tipos de agentes econômicos novos, irá permitir um 

fenômeno estrutural de modernização social ocorrer em uma realidade imobilizada pelo 

tradicionalismo, sendo capaz de gerar organizações do poder – Estado, sociedade e economia 

– em novos formatos. Ou seja, Florestan busca no surgimento da burguesia as explicações 

para a conjuntura que o Brasil estaria vivendo na época: ditadura militar e a forma do 

desenvolvimento brasileiro em seu capitalismo “incompleto”.  

Neste sentido, a dupla articulação entre o desenvolvimento desigual, dependente e 

interno com a dominação capitalista externa seria a base para a acumulação capitalista no 

Brasil e para a dominação burguesa adaptada funcional, histórica e estruturalmente a estes 

elementos. Assim, Florestan Fernandes demonstra como a burguesia se posicionou 

politicamente “quando a crise de transição atingiu seu ápice aquelas classes definiram não só 

sua lealdade, mas também suas tarefas políticas e sua missão histórica na direção de um 

“desenvolvimento acelerado” e de uma “revolução institucional” (FERNANDES, 1981, p. 

300). A tão esperada revolução nacional veio dimensionada pela histórica dupla articulação 

(desenvolvimento desigual interno e dominação imperialista externa) que foi necessária em 

uma realidade de capitalismo dependente, “pois ela constitui o verdadeiro eixo político da 

dominação burguesa e do controle do Estado pela burguesia” (FERNANDES, 1981, p. 301).  
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Florestan Fernandes evidencia suas críticas aos autores que esperaram uma Revolução 

Brasileira, pelas mãos da burguesia e demonstra como esta classe irá se articulando junto ao 

imperialismo e aos setores tradicionais através da história brasileira para findar promovendo 

uma ditadura de classe preventiva. 

 

No momento do impasse, a chave das decisões saiu da esfera do político. A 

reorganização do poder do Estado, a concentração e a militarização do poder político 

estatal, bem como a reorientação da política econômica sob a égide do Estado foram 

a mola mestra de todo o processo de ‘recuperação’ e de volta à normalidade. (...) O 

poder burguês fez da iniciativa privada e de seu SISTEMA um verdadeiro bastião 

que protege e une os interesses privados internos e externos (agora associados ao 

poder público também ao nível econômico). (FERNANDES, 1981, p. 218–219). 

 

Embora a burguesia brasileira não seja o único ator da Revolução Burguesa, Florestan 

defende que ela foi partícipe fundamental neste momento histórico, o que diverge das análises 

de outros autores de período. Caio Prado Júnior, por exemplo, indica a necessidade do 

desenvolvimento econômico, industrial para fortalecer a classe burguesa que, naquele 

momento, não teria condições de atuar politicamente em uma Revolução Brasileira. Para 

Florestan fica explicito que, buscando “defender a estabilidade da ordem”, a burguesia 

aproveitou-se dos conflitos políticos da época para legitimar seu poder. Assim, neutralizou as 

pressões de setores burgueses mais radicais (nacionalistas e democráticos) e reprimiu as 

mobilizações de classe das massas populares por integração nacional e igualdade econômica, 

social e política.    

René Dreifuss (1945–2003) que não concordava com a justificativa do 

“subdesenvolvimento” da burguesia interna brasileira, irá demonstrar que “o envolvimento 

político dos empresários e a qualidade de sua organização e ação, foram ambos, 

incontestavelmente, muito notáveis” (2008, p. 501). E, assim, se constituiu um bloco no 

poder. Entendido como, 

 

A existência do bloco de classes e frações dominantes, ou seja, o bloco no poder, 

independe de acordo político explicito, já que se trata de uma comunidade de 

interesses cuja unidade é garantida pelo aparelho de Estado. Nesta direção, o bloco 

no poder é mais amplo que o conceito de aliança, no sentido de que diz respeito a 

uma mesma situação comum de segmentos que pertencem às classes dos meios 

sociais de produção. Trata-se de uma condição comum de partícipes privilegiados da 

ordem social, o que faz com que todos os segmentos das classes dominantes se 

unifiquem em torno de certos objetivos políticos gerais.  (FARIAS, 2009 p. 82). 
 

Assim, durante a ditadura militar um bloco no poder foi consolidado com hegemonia 

do capital internacional. E atuou com o objetivo de controlar o Estado, garantir a 
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subordinação das classes dominadas e, principalmente, preservar e desenvolver a natureza 

capitalista de tipo tardio, dependente, desigual, mas industrializado. Conservando uma 

economia dirigida para a acumulação de propriedade na indústria, além da integração com o 

sistema bancário, também readequaram a estrutura burocrática do Estado e cercearam a 

participação política do povo. Para Dreifuss, os empresários tomaram a administração do 

aparelho de formulação de diretrizes e, principalmente, do Estado. 

A conquista do poder político não é mera consequência do poder econômico. Assim, 

René Armand Dreifuss irá demonstrar em seu livro “1964: A conquista do Estado” a força da 

burguesia brasileira, caracterizando-a como um “grupo de ligação” com os governos 

estrangeiros. Sem minimizar a influência norte-americana, enquanto governo e corporações 

multinacionais, o autor demonstra que a atuação da burguesia interna não foi de mero suporte 

à dominação “mas, sim, forças politizadas que fizeram da conquista do poder estatal a 

finalidade de seu planejamento político e sua ação” (DREIFUSS, 2008, p. 505) fundamental 

para a realização do golpe.  

 

Tanto o Estado quanto a sociedade foram transformados em campo de batalha. (...). 

As classes dominantes, sob liderança do bloco multinacional e associado, 

empreenderam uma campanha ideológica e político-militar em frentes diversas, 

através de uma série de instituições e organizações de classe, muitas das quais eram 

parte integrante do sistema populista. (DREIFUSS, 2008 p. 504). 

 

Eli Diniz junto a Renato Boschi destacam que o empresariado nacional possuía limites 

estruturais na atuação política, mas que, mesmo assim, nos diversos tipos de regimes, foram 

possíveis intervenções organizadas, principalmente, nos processos de industrialização. O que 

ocorreu pela flexibilidade de atuação deste setor. Com base em estudos econômicos sobre as 

empresas nacionais, estatais e multinacionais e em entrevistas realizadas com empresários de 

diversos setores na década de 70, os dois autores demonstram como o empresariado brasileiro 

se torna um protagonista da política brasileira, após as reformas na Era Vargas, com 

fundamentos político-institucionais inovadores e capazes de fortalecer o mercado interno e a 

produtividade fabril.  

Assim, este empresariado maleável politicamente buscou alianças correspondentes à 

situação política. Após 64, por exemplo, as alianças estavam focalizadas em setores estatais 

ou multinacionais, enfocadas em internacionalizar a produção. Entretanto, o setor agrário-

exportador continuou coexistindo junto à coalizão que se formava com as novas elites 

industriais que buscavam operar este novo modelo econômico focado na industrialização e 
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fundamentado na estrutura empresa: estatal, internacional e nacional privada, esta aliança só 

era possível por um jogo de interesses e poderes de cada setor. “Ao isolar o núcleo vital do 

processo decisório, o Estado perde o controle do resultado final das políticas adotadas e o 

empresário, se não participa das decisões, tem a prerrogativa de impedir o sucesso de algumas 

delas” (DINIZ e BOSCHI, 1978, p. 165).  

O empresariado nacional demonstrou sua flexibilidade, não só nas alianças, mas 

também nas formas de atuação, assim foi possível identificar na “estrutura do regime 

burocrático autoritário instaurado após 64 pelo menos quatro modalidades de inter-

relacionamento entre a esfera privada e o Estado que, de certa forma, refletem a adaptação 

gradual da estrutura de classe e do aparelho do Estado” (DINIZ & BOSCHI, 1978, p. 171). 

São elas: a representação oficial corporativa (Federações e Confederação Nacional da 

Indústria), a estrutura extracorporativa (Associações de setores específicos), “anéis 

burocráticos”
2
 e os contatos pessoais. E esta duplicidade de representação acaba 

complementando a atuação, não se tornando excludentes ou conflitantes. Como exemplo 

dessa organização, esses autores também observam o Instituto de Estudos para o 

Desenvolvimento Industrial (IEDI) e o Pensamento Nacional de Bases Empresariais (PNBE). 

Outra contribuição de Diniz e Boshi é a avaliação do debate histórico sobre a burguesia 

nacional.  

 

Toda a discussão sobre o nacionalismo na década de 50 obscureceu bastante o real 

papel político desempenhado pela burguesia industrial e distorce ainda hoje a 

percepção dos analistas no que diz respeito ao entendimento de suas articulações 

político-econômicas com as empresas estatais e os grupos multinacionais. (DINIZ & 

BOSCHI, 1978, p. 113). 

 

O fato da industrialização brasileira, de tipo tardio, não ter decorrido da atuação de 

uma “burguesia ideologicamente hegemônica” gerou, segundo Eli Diniz e Renato Boschi, 

uma tendência nos estudiosos deste tema a caracterizar o empresariado nacional como um 

grupo passivo e submisso ao Estado.  

 

                                                           
2
 “Cardoso (1975) criou o conceito de “anel burocrático” para designar uma forma de interação do setor público 

com o setor privado durante os governos militares. Segundo Cardoso, a burguesia industrial não participou 

diretamente, sob o regime militar, da “fração dirigente do topo do aparelho de Estado”, círculo restrito aos 

próprios militares e aos tecnoburocratas. No entanto, os grandes empresários do setor industrial participaram de 

decisões do Estado por meio dos “anéis burocráticos”, alianças momentâneas que os uniam a burocratas de 

agências governamentais e/ou a administradores de empresas públicas, em torno de questões específicas”. 

(MANCUSO, 2007, p. 134) 
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Assim como em 30, a discussão atual se volta para o papel representado pelo 

empresário em vista da emergência de um novo ator, os grupos multinacionais, que 

imprimem ao processo econômico o seu caráter internacionalizado. Atualmente, o 

empresariado nacional tem sua posição consolidada no cenário econômico, 

diversificando suas áreas de atuação, paralelamente à expansão crescente das 

empresas estatais e estrangeiras, contrariando, em alguns sentidos, a expectativa de 

análises que previam a redução progressiva do espaço econômico por ele ocupado. 

(DINIZ e BOSCHI, 1978, p. 18). 

 

Essa influencia se soma ao debate realizado por autores estrangeiros, denominados por 

Mancuso (2007b) de brasilianistas (Ben Schneider, Sylvia Maxfield, Timothy Power e 

Marukh Doctor) que analisam a burguesia brasileira como uma classe fraca com organizações 

patronais de caráter corporativista e fragmentadas, resultando em uma debilidade política. O 

exemplo de instituição a qual estas críticas se referem é a CNI. Contudo acreditamos que as 

críticas ao corporativismo e forma de organização e representatividade da confederação 

escondem o real poder que este instrumento de classe possui.  

Assim, Mancuso elabora uma análise considerando o setor industrial forte 

politicamente, e demonstrando a importância da CNI para as conquistas do setor, com base 

em estudo sobre a Agenda Legislativa de 1996 até 2003, onde observa os sucessos e 

insucessos da CNI, essa análise é a base para nossa pesquisa. Neste sentido, a observação 

sobre a ação política que este trabalho pretende analisar irá focar o setor industrial brasileiro. 

Caracterizamos este setor como uma fração da classe social burguesa que possui um foco de 

atuação econômico e político, o industrial, mesmo estando presente em diversos setores 

produtivos. Considerando que,  

 

O resultado da intervenção do Estado concretiza os conflitos potenciais de frações, 

enraizados na esfera econômica. As frações se aglutinam para defender ou rejeitar 

certas medidas. Em outras palavras, os grupos diferenciados na esfera econômica 

não se concretizam, de imediato, no plano político; eles teriam um caráter apenas 

potencial. (FARIAS, 2009 p. 82) 

 

Assim, observaremos uma fração de classe que se aglutinou para defender e rejeitar 

certas medidas na CNI, a fração industrial. Desta forma estamos indicando como elemento 

definidor a estrutura e posição na cadeia produtiva; o foco e histórico de atuação política do 

agente social e a relação de interesse com outros setores sociais. Pois, caracterizamos este 

setor industrial como parte de uma burguesia interna. 

  

O conceito de burguesia interna indica a fração da burguesia que ocupa uma 

“posição intermediária” entre a burguesia compradora, que é uma mera extensão dos 

interesses imperialistas no interior dos países coloniais e dependentes, e a burguesia 
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nacional, que em alguns movimentos de libertação nacional do século XX chegou a 

assumir posições anti-imperialista. (BOITO JR, 2007 p. 60). 

 

Entretanto, Armando Boito Jr. irá demonstrar que “noções como “classe social”, 

“fração de classe”, “ideologia” e “Estado de classe” desapareceram, no Brasil, da pesquisa 

sobre empresários industriais” (BOITO JR, 2007 p. 58). Esses termos estiveram presentes nos 

estudos de Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Junior, Celso Furtado e Florestan Fernandes, 

mas foram perdendo espaço em trabalhos mais atuais. De fato, as pesquisas de Diniz, 

Mancuso, Cruz e Boshi, que também colaboraram com nosso estudo, empregam o termo 

empresariado ao descrever o objeto em questão. Deste modo, além de setor industrial e 

burguesia interna, também iremos utilizar o conceito de empresariado industrial. 

Acrescentando outro elemento caracterizador ao agente político em questão, 

 

À medida em que a analise das relações de forças conduz para níveis cada vez mais 

concretos, fica evidente que o individuo que personifica o capital não é um mero 

suporte biológico de sua realização. Além de músculos ele lhe fornece uma 

consciência e uma capacidade de agir refletidamente, formulando seus interesses e 

lutando por eles, construindo alianças e combatendo os adversários. É neste nível de 

análise que se faz necessário introduzir a vontade humana e seus organizadores. O 

que define o empresário, o agente da ação coletiva do capital, é, desse modo, uma 

determinada relação social – a de propriedade ou controle de uma fração autônoma 

do capital – e uma determinada função – a de organizadores e gestores do processo 

de valorização desse capital (BIANCHI, 2004 p. 35). 

 

Deste modo, a concepção de empresário e empresariado que iremos trabalhar, está 

relacionada à definição de que “os homens fazem sua própria história, mas não a fazem 

segundo a sua livre vontade, em circunstâncias escolhidas por eles próprios, mas nas 

circunstâncias imediatamente encontradas e transmitidas” (MARX, 2008 p. 207). Sem 

desconsiderar, contudo, a existência de relações pessoais e construções desses atores políticos. 

Que colaboram, inclusive, com a construção das frações e de seus posicionamentos. 

 

O que, portanto, separava essas frações não eram quaisquer pretensos princípios, 

eram as suas condições materiais de vida, duas espécies diferentes de propriedade; 

era a velha oposição entre a cidade e o campo, a rivalidade entre o capital e a 

propriedade fundiária. Que, ao mesmo tempo, havia velhas recordações, inimizades 

pessoais, temores e esperanças, preconceitos e ilusões, simpatias e antipatias, 

convicções, artigos de fé e princípios [...]. Sobre as diversas formas de propriedade e 

sobre as condições sociais de existência ergue-se toda uma superestrutura de 

sensações, ilusões, modos de pensar e visões da vida diversos e formados de um 

modo peculiar. A classe inteira cria-os e forma-os a partir das suas bases materiais 

das relações sociais correspondentes. O indivíduo isolado, a quem afluem por 

tradição e educação, pode imaginar que constituem os verdadeiros princípios 

determinantes e o ponto de partida do seu agir. (MARX, 2008 p. 242 e 243). 
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Assim, esse estudo irá observar a ação política do empresariado, que se organiza 

através da CNI e a utiliza como ferramenta política. Este empresariado se caracteriza como 

uma fração de classe interna e industrial. E para realizar o estudo da ação política deste 

empresariado, optamos por utilizar a Agenda Legislativa, por duas motivações. A primeira é a 

possibilidade metodológica que este documento permite. A segunda seria o fato 

“inquestionável que o principal propósito dos formuladores da Agenda é imprimir à legislação 

nacional a concepção particular de um segmento de classe a respeito do que é conveniente e 

do que é adequando” (MANCUSO, 2007, p.64).  Contudo, a observação da Agenda 

Legislativa necessita estar situada na análise da correlação de forças da política brasileira. 

Afinal, a observação da Agenda Legislativa permitirá entender quais os interesses do setor 

industrial e qual o sucesso e insucesso desta fração de classe. E essa capacidade política se 

justifica em um contexto de disputa.  

A disputa política pode existir entre classes sociais e entre frações de uma mesma 

classe. Por questões metodológicas observaremos a disputa política entre duas classes 

diferentes. E é a observação da disputa entre classes que irá nos propiciar nos aprofundar na 

observação da cena política. Pois,  

 

A ideologia do industrialismo – que desloca a crença da fonte de riqueza da terra 

para a indústria – confere à burguesia industrial uma possibilidade de presença mais 

ativa ou visível na cena política, comparada aos outros setores do capital ligados à 

esfera da circulação. Já as burguesias comercial e bancária, por suas inserções na 

esfera não-produtiva da economia, sendo vulneráveis à crítica de parasitarem os 

setores produtivos, tendem a uma presença mais discreta na luta política. (FARIAS, 

2009 p. 85) 

 

Esta descrição das frações bancárias e comerciais se expressou em nossa pesquisa 

pela dificuldade de encontrar informações sobre os interesses e a atuação destes setores, 

principalmente em comparação a rica fonte de informações que é a CNI. Por isso, optamos 

pela observação de um setor que “por intermédio do sindicalismo e do Partido dos 

Trabalhadores (PT), têm uma participação organizada na frente neodesenvolvimentista” 

(BOITO JR. e BERRINGER, 2013 p. 33), o operariado urbano. Mais especificamente, na 

observação do movimento sindical, em especial a CUT na disputa com a CNI. A participação 

dos setores industriais internos e dos trabalhadores em uma mesma frente política será 

desenvolvida no decorrer da dissertação, mas cabe caracterizar que uma frente política é 

diferente de um bloco no poder. Pois a frente política congrega diversos setores sociais com 

unidade para conquistar determinado objetivo político. Desta forma, a participação na frente é 
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considerada tática e os seus partícipes, não possuem uma afinidade estratégica, em longo 

prazo. Outro elemento, é a diferença de força política entre seus participantes, ou seja, nem 

todos os integrantes de uma frente política possuem hegemonia na sociedade.   

 

Estamos falando, então, das relações de frações da classe dominante, presentes no 

bloco no poder, com as classes trabalhadoras, situadas fora desse bloco e, 

especialmente, das vantagens políticas que a grande burguesia interna brasileira 

adquiriu pelo fato de ter logrado estabelecer, por intermédio da ação dos governos 

Lula da Silva e Dilma Rousseff, uma aproximação com amplos setores populares. 

(BOITO JR. 2012 p. 4) 

 

Deste modo, nossa observação será entre duas forças dentro de uma frente política, 

que possuem disputas e afinidades. Observando a organização sindical dessas forças, optamos 

por comparar a atuação política da CNI com a CUT. A Central Única dos Trabalhadores 

possui hegemonia no movimento sindical, em comparação às outras centrais. E possibilita, 

metodologicamente, a análise de suas ações, pois conta com uma atuação visível na cena 

política. Um exemplo é o sitio da entidade que veicula diariamente as ações da CUT, bem 

como os documentos formulados, jornais e cartilhas com os posicionamentos e deliberações 

da central sindical.  

Outro fator que levou a escolha da CUT foi sua composição na frente 

neodesenvolvimentista junto à CNI. Entendendo que esta é uma “frente ampla, heterogênea e 

eivada de contradições” (BOITO JR. e BERRINGER, 2013 p. 31). E é considerada 

desenvolvimentista ao defender um programa que  

 

Busca o crescimento econômico do capitalismo brasileiro, embora o faça sem 

romper com os limites dados pelo modelo econômico neoliberal ainda vigente no 

país. E por que empregar o sufixo neo? Porque as diferenças com o velho 

desenvolvimentismo do período 1930-1980 são grandes. O neodesenvolvimentismo 

é o desenvolvimentismo da época do capitalismo neoliberal (BOITO JR. e 

BERRINGER, 2013 p. 32). 

 

Nesse sentido, foi possível identificar o esforço das duas entidades, CNI e CUT, para 

influenciarem politicamente a frente neodesenvolvimentista. Tanto nos rumos para o 

desenvolvimentismo como para uma aproximação com o programa neoliberal, 

respectivamente. De forma complexa, as duas entidades “em momentos críticos de processo 

político nacional, [...] agem juntas no plano político – embora entrem em um conflito, muitas 

vezes duro, em torno de questões econômicas como salário, direitos trabalhistas e sociais” 

(BOITO JR. e BERRINGER, 2013 p. 34). Por esse motivo, iremos focar justamente nas 
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questões de conflito entre a fração industrial e os trabalhadores dentro da frente 

neodesenvolvimentista, as relações trabalhistas. 
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2 A CNI E A AGENDA LEGISLATIVA DA INDÚSTRIA 

 

 

2.1 Um breve histórico da CNI 

 

 

Em 12 de agosto de 1938 a CNI foi oficializada por Vargas. Entretanto, a origem da 

entidade é anterior à publicação do decreto Lei. Foi em 19 de outubro de 1827 com a 

Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional (SAIN) que o setor industrial nacional começou 

a se organizar enquanto tal, buscando representar todo o território brasileiro. A SAIN foi se 

transformando ao passar dos anos em outras entidades, com base nas novas legislações e na 

conjuntura política até se tornar a CNI (BUENO, 2008). Dessa forma, algumas características 

da SAIN ainda são encontradas na CNI.  

A primeira delas é a capacidade das entidades patronais em arrecadar fundos públicos, 

a SAIN foi vinculada a Secretaria de Negócios do Império e recebia verba do Tesouro 

Nacional. Outro atributo é a preocupação em divulgar as ações e posicionamentos da 

entidade, pois a SAIN editou por quase 60 anos um boletim-revista mensal “O Auxiliador da 

Indústria Nacional”. “Uma análise mais cuidadosa das páginas d’O Auxiliador deixa claro 

que, até fins da década de 1850, o interesse da SAIN se manteve quase que inteiramente 

focado na mecanização da agricultura, e não na indústria fabril” (BUENO, 2008 p. 53). O que 

demonstra a limitação que a entidade possuía em suas primeiras décadas de funcionamento
3
, 

reflexo das dificuldades encontradas pelo setor industrial.  

 

O setor mais experiente dos estamentos senhoriais tinha diante de si um palco 

promissor para sua atuação política criadora. Desde que não se pusessem em questão 

“os interesses sagrados da nação”, abertamente confundidos e identificados pelos 

estamentos senhoriais com os interesses da lavoura e mola mestra do seu 

radicalismo político, havia uma vasta área para assimilação de novas adaptações 

econômicas, políticas e sociais (FERNANDES, 2014 p. 73). 

 

Nas últimas décadas do século XIX, a SAIN passou a fortalecer sua representatividade 

do setor industrial, sem perder os vínculos com o setor agrícola, quando grandes empresas 

brasileiras começaram a se desenvolver. Em 1889 existiam no Brasil aproximadamente 600 

                                                           
3
 As primeiras décadas da SAIN foram marcadas tanto pela defesa da vocação agrícola brasileira como na 

manutenção da escravidão. Gradualmente , esses posicionamentos foram revistos, em 1857 é criada uma seção 

de Indústria Fabril, e de Química Industrial. Já a escravidão passou a ser problematizada, questionava-se a 

garantia do Estado para a troca por mão de obra imigrante, após a Lei do Ventre Livre em 1871 a entidade 

passou a se posicionar abolicionista. 
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indústrias, principalmente nos setores de bens de consumo não-duráveis, financiadas pelo 

capital privado nacional. Neste período, “o capital estrangeiro se restringiu aos setores de 

infraestrutura e a atividade extrativa mineral para exportação” (BIRCHAL, 2004 p. 2).  

Outra característica compartilhada entre a SAIN e a CNI é a formação de mão de obra 

qualificada. A SAIN formou em 1870 a “Escola Nocturna Gratuita de Instrucção Primaria 

para Adultos” que durou 22 anos formando ‘homens livres com mais de 14 anos’, enquanto 

CNI se fortaleceu com o SENAI e SESI.  

A SAIN se fundiu com o Centro de Tecelagem e Fiação de Algodão resultando no 

Centro Industrial do Brasil (CIB) em 1904. Foi o CIB que atuou quando ocorreu a primeira 

grande manifestação operária ocorrida no Brasil, em 12 de junho de 1917. Esse processo 

durou dois anos parando 70 mil trabalhadores em São Paulo. Para responder à situação, um 

“Código do Trabalho” foi apresentado a Câmara “propondo jornada de oito horas e proibindo 

o trabalho de menores de 14 anos. O projeto, considerado “absurdo”, foi vetado, sendo a 

oposição a ele liderada pelo CIB” (BUENO, 2008 p.144). Neste período, em 1920, existiam 

aproximadamente 14.000 estabelecimentos industriais no país. 

Tanto a SAIN como o CIB apresentaram uma política de proteção à indústria 

brasileira que nem sempre esteve presente na organização patronal industrial. Foi através da 

SAIN que “pela primeira vez no Brasil, um grupo de industriais se organizou para pedir 

proteção. [...]Confrontando comerciantes e importadores de um lado e fabricantes de chapéus 

[...] de outro” (BUENO, 2008, p. 124 – 125) para aumentar o valor das taxas de importação.  

Já o CIB encabeçou uma campanha contra o norte-americano Percival Farquhar que trouxe a 

primeira multinacional para o país e estava prosperando com compras de empresas nacionais, 

chegando a receber a alcunha de “dono do Brasil”. 

  

Até janeiro de 1933, o CIB empenhou-se na defesa do empresariado nacional. 

Entretanto, calhou à entidade exercer seu papel durante a República Velha, também 

chamada de “República dos Fazendeiros”, já que de 1889 a 1930 aquele regime 

empenhou-se em fazer com que os interesses da cafeicultura sobrepujassem os 

anseios industrialistas. Em 1928, os empresários paulistas, (...) criaram o Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP). Dois anos antes, em junho de 1926, 

Euvaldo Lodi e um grupo de empresários mineiros já haviam fundado o Centro 

Industrial de Juiz de Fora. Mas a verdade é que até a eclosão da Revolução de 1930, 

os industriais ainda não contavam, no Brasil, com uma entidade de classe forte o 

bastante para articular, política e institucionalmente, em nível nacional, a defesa dos 

interesses fabris. (BUENO, 2008, p.142)  

 

Assim, mesmo com pouca influência e poder político, em comparação com a elite 

agrária, a burguesia brasileira começou a crescer e se desenvolver antes de 30. Entretanto, só 
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quando “a revolução de outubro de 1930 substitui ao poder, os grupos diretamente ligados aos 

interesses do café por outros de composição mais heterogênea e principalmente apoiados nas 

classes médias urbanas” (FURTADO, 1965, p. 131) que a industrialização brasileira se 

intensificou. O golpe de 1930, também conhecido como Revolução de 1930, pôs fim à 

República Velha, dando início à Era Vargas. Vargas desenvolveu uma prática populista, que 

era atrelada ao apoio dos militares, para garantir-se no poder. 

 

As décadas de 30, 40 e 50 são o período básico de implantação do sistema industrial 

brasileiro. Nesta época ocorreu uma rápida e profunda divisão do trabalho nacional, 

através de um processo que introduziu e disseminou, em parcela significativa do 

sistema produtivo em transformação, o progresso técnico mundial, até então 

praticamente confinado aos limites do comércio exterior do país. 

(BIELSCHOWSKY, 1996, p. 5). 

 

Entretanto, alguns elementos da estrutura do sistema colonial, que não foram 

quebrados no período da independência e da República, continuaram presentes e uma parte da 

burguesia permaneceu latifundiária, extrativista e exportadora com uma mentalidade de elite 

agrária que mantinha o papel de explorar a mão-de-obra desqualificada vendendo matérias 

primas baratas e continuando a gerar lucro para o capital estrangeiro. Contudo, a primeira 

metade do século XX é marcada pelo “projeto nacionalista de desenvolvimento por 

substituição de importações. Surgem as primeiras empresas de controle estatal e o capital 

estrangeiro investe nos setores mais dinâmicos da indústria, principalmente, os de bens de 

consumo duráveis” (BIRCHAL, 2004 p. 2). Deste modo, o setor destinado a produzir e 

atender o mercado interno se fortalece em um contexto favorável na Era Vargas. A indústria 

despontou e desenvolveu sua forma organizativa, presente até hoje, a CNI. 

O processo de transição do CIB para a CNI se iniciou com a mudança do nome do 

CIB, de Centro para Confederação, pois “em 19 de março de 1931, o Governo Provisório de 

Vargas regulamentou a sindicalização das classes patronais e trabalhadoras” (BUENO, 2008, 

p. 131). Assim, por mudanças na legislação, o Centro Industrial do Brasil se transformou em 

Confederação Industrial do Brasil, mantendo a mesma sigla, estrutura e sem rupturas com a 

entidade anterior. Foi a Confederação Industrial do Brasil que coordenou a eleição dos 

‘representantes dos empregadores’, conseguindo um total de 17 deputados classistas para a 

Assembleia Constituinte de 1933.  

Em agosto de 1938, após o golpe do Estado Novo, a Confederação Industrial do Brasil 

transforma-se em Confederação Nacional da Indústria, novamente sem rupturas com a antiga 

entidade, CIB, mas buscando se adaptar à constituição vigente que indicava “a colaboração 
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cada vez mais estreita entre o Estado e as classes produtoras, encontrando nos sindicatos, 

federações e confederações os órgãos de controle e canalização dos interesses das diferentes 

atividades em íntima cooperação com os poderes públicos” (BUENO, 2008, p. 143). A 

organização da legislação sobre as entidades patronais (confederações e federações) foi 

formulada no governo Vargas justamente por quem iria assumir a gestão da CNI, Euvaldo 

Lodi, primeiro presidente da CNI junto com Simonsen, seu vice. Nos estados de São Paulo, 

Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro já existiam organizações industriais locais. 

Mas, em setembro de 1938 a CNI oficializa essas instituições, com a Carta de Sindicalização, 

como Federações ligadas à entidade. Entretanto, o processo de consolidação das Federações 

em todos os estados brasileiros, durou 64 anos, ou seja, de 1938 em São Paulo a 1992 quando 

é criada a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (ver anexo A). A diferença entre a 

data da FIESP e FIETO não é um caso isolado, ela demonstra que a industrialização integrada 

em todo o território foi tardia principalmente no Norte e Centro-Oeste brasileiro, tendo 

ocorrido primeiramente nos estados do Sul e Sudeste. Já o Nordeste cadastrou todas as 

federações da região em menos de duas décadas da primeira Carta de Sindicalização e teve 

grande participação na presidência da CNI
4
. Na história da entidade, até 2014, metade dos 12 

presidentes da CNI foram nordestinos (respectivamente dos estados da BA, MA, PE, SE, RN 

e PE) e os outros seis nasceram no Sudeste nos estados de MG, RJ, SP. 

Um dos incentivadores para a criação das Federações, foi o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) instituído em 1942 por iniciativa do Estado Brasileiro. 

Inicialmente o projeto para cursos de aperfeiçoamento profissional seria de responsabilidade 

do Ministério da Educação, passou para o Ministério do Trabalho e acabou entregue à 

responsabilidade da CNI em 1941, seis meses antes de se oficializar como SENAI em 22 de 

janeiro de 1942, através do Decreto-Lei 4.048 do então presidente Getúlio Vargas.  

 

                                                           
4
 Mesmo depois de todos os estados do NE criarem suas Federações, a industrialização da região ainda estava 

distante da realidade do Sul e Sudeste. Foi com  a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE), criada em 1959, que o cenário nordestino começou a mudar. Em meio à visibilidade cada vez maior 

da seca, que comovia a população brasileira, e com apoio da indústria, o governo de JK resolveu realizar 

intervenções planejadas para o desenvolvimento da região. Com muita isenção de impostos, créditos no BNDES 

e a implementação da Petrobrás (RN, BA) e da Vale (MA). “Entre 1967 e 1989 a agropecuária reduziu sua 

contribuição ao PIB regional de 27,4% para 18,9% (...) Enquanto isso, a indústria passou de 22,6% para 29,3%, e 

o setor terciário cresceu de 49,9% para 58,6%” (ARAUJO, 1997 p. 8) . Essa política foi aprovada pela CNI, 

como demonstrou a “revista da CNI, Desenvolvimento e Conjuntura, fundada em 1957, endossou, em seu 

primeiro editorial, as interpretações e propostas da CEPAL. De modo geral, a liderança industrial, no Brasil de 

Furtado, aceitou a intervenção estatal e a ideologia “desenvolvimentista” associada ao estruturalismo. (LOVE, 

2001, p. 224) 
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O sistema SESI-SENAI deu maior força organizativa a CNI e federações já 

existentes, e estimulou também a criação de outras (...) Em várias ocasiões o 

governo tentou transformar as duas instituições em autarquia, tornando-as 

independentes do sistema corporativo industrial. A indústria sempre reagiu e ganhou 

as batalhas, porque o sistema SESI – SENAI tem sido a base financeira das 

entidades da indústria. Conforme avaliou um funcionário da CNI e antigo 

economista do seu departamento econômico: “Se o SESI e o SENAI fossem 

fechados, todas as federações da Indústria, à exceção provável da FIESP 

quebrariam, pois vivem de recursos dessas entidades” (LEOPOLDI, 2010, p. 416) 

 

Um exemplo ocorreu na constituinte de 1988, onde o Fórum da Educação em Defesa 

do Ensino Público e Gratuito recolheu 279.013 assinaturas para proposta popular pela 

democratização da formação profissional. Em resposta a CNI coletou 1.659.130 assinaturas 

para continuar soberana dessa instituição com grande disponibilidade de recursos e imenso 

poder de formação ideológica. 

Outra entidade subordinada à CNI de grande importância para a consolidação da 

Confederação foi o SESI (Serviço Social da Indústria), criado através do Decreto-Lei nº 

9.403, assinado por Eurico Gaspar Dutra, então presidente, em 1º de julho de 1946. O SESI 

surge após 60 greves, a primeira juntando cerca de cem mil operários em São Paulo. Para 

buscar resposta a esses acontecimentos, lideranças industriais, se reuniram na sede da CNI e 

propuseram a criação com urgência de “um serviço social que se dedicasse à defesa e à 

valorização do trabalhador na indústria e de sua família, além de promover medidas de 

estímulo à produção industrial” (BUENO, 2008, p. 165). Posteriormente, em 29 de janeiro de 

1969, surge o Instituto Euvaldo Lodi (IEL).  

Capacitando 2,3 milhões de trabalhadores brasileiros por ano o SENAI (con)forma a 

mão de obra necessária para indústria, enquanto o SESI cuida do lazer e “qualidade de vida” 

do trabalhador e o IEL garante estudo de ponta para o avanço tecnológico da indústria 

brasileira. (RODRIGES 1997). 

Entre o golpe de 1930, quando Vargas chegou ao poder, até 1954, quando Vargas dá 

fim ao seu governo e a sua própria vida
5
. O CBI se tornou CNI e consolidou Federações 

estaduais, o SENAI e o SESI. A CNI cresceu em organização e força, assim como o setor 

industrial. Depois deste período, outro presidente marcou o crescimento industrial e o 

fortalecimento da CNI como entidade representativa dos industriais brasileiros, Juscelino 

Kubitschek que tomou posse em 1956.  

                                                           
5
 Dois meses depois de Vargas acabar em definitivo seu governo, Euvaldo  Lodi sai da presidência da CNI 

depois de 16 anos neste posto, sendo substituído por Augusto Viana Ribeiro dos Santos.   
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Ele inicia seu projeto “cinquenta anos em cinco”, buscando desenvolver o país 

tecnológica e industrialmente. Seu governo foi marcado por uma política de industrialização 

garantindo investimentos em infraestrutura necessária como energia e transporte, buscando 

nacionalizar o processo de industrialização e diversificar o parque, com investimentos em 

indústrias de bens de consumo duráveis.  

 

Os industriais viviam nos anos JK uma situação de ambiguidade. Nunca antes um 

presidente colocara a política industrial no centro da estratégia governamental, 

traduzindo seu empenho no crescimento econômico através de um Plano de Metas 

(...). Por outro lado, os industriais viviam tempos de grande transformação no 

sistema industrial, nas características do parque industrial em expansão e no volume 

de capital estrangeiro envolvido no novo salto industrial. Nesse sentido, o governo 

Kubitschek aprofundou cisões já existentes no interior do setor industrial, as quais 

vieram à luz de forma mais nítida na década seguinte. (LEOPOLDI, 2010 p. 425) 

 

Assim como apoiou Vargas, a CNI apoiou JK, entregando para ele a primeira Medalha 

do Mérito Industrial. Neste período a entidade teve um posicionamento de defesa da indústria 

brasileira, protegendo da concorrência internacional
6
.  

Durante a história da CNI os presidentes da república tiveram apoio e parceria com os 

gestores da entidade. Pois, as lideranças industriais se sagravam para a presidência da CNI 

com projetos políticos semelhantes ao poder executivo. E quando se alterava a conjuntura e 

outro projeto político se tornava hegemônico na sociedade, a presidência da CNI também se 

alterava. Em dois momentos na história da CNI essa prática se tornou mais evidente, no 

afastamento repentino de Euvaldo Lodi depois do suicídio de Vargas e com a composição da 

1ª, 2ª e 3ª Juntas Administrativas
7
. Neste momento, iremos nos deter na criação das Juntas 

Administrativas. (ver quadro1) 

 

Quadro 1 – Relação entre presidentes da CNI e do Brasil 

CNI (origem) Mandato Brasil Mandato 

Euvaldo Lodi (MG) 1938 – 1954 Getúlio Vargas 1930 - 1954 

Augusto Viana dos Santos (BA) 1954 – 1956 Café Filho 1954 - 1956 

Lídio Lunardi (MG) 1956 – 1961 Juscelino Kubitschek 1956 – 1961 

1ª e 2ª Juntas Administrativas 1961 – 1962 Jânio Quadros 1961 

Haroldo Correia Cavalcanti (MA) 1962 – 1964 João Goulart 1961 – 1964 

                                                           
6
 Um exemplo foi a campanha vitoriosa “American can, Brazilian can not” que a CNI organizou. Se 

posicionando contrária a incentivos para a instalação da indústria americana de folha de flandres, American Can 

no Brasil, em detrimento à falta de incentivos na produção nacional deste material, muito utilizado para 

fabricação de latas para comida em conserva que iria integrar a indústria alimentícia brasileira. 
7
 As juntas governamentais ou juntas administrativas ocorrem quando o presidente da CNI é afastado de seu 

cargo, por algum motivo. A Junta Governamental tem o papel de coordenar a entidade, até que uma nova eleição 

ocorra, investigar os casos de irregularidades da gestão afastada e convocar uma nova eleição. 
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3ª Junta Administrativa 1964 – 1964 - - 

Edmundo Soares e Silva (RJ) 1964 – 1968 Castelo Branco 1964 - 1967 
Fonte: Própria 

 

E assim, da mesma forma que Evaldo Lodi foi escolhido por Vargas para assumir a 

presidência da CNI e afastado de seu cargo dois meses depois do suicídio de Getúlio Vargas. 

Augusto Viana foi presidente da entidade, assim como Café Filho, para realizar a transição 

para o novo governo. JK e Lídio Lunardi eram aliados, com visões semelhantes sobre o 

desenvolvimento e industrialização.  Quando o mandato de JK termina, mas Lídio Lunardi 

permanece presidente da CNI com apoio dos industriais, foi necessário usar denuncias de 

irregularidades na administração da CNI, para tirá-lo do cargo e formar uma Junta 

Governamental.  

Em resposta, diversas federações estaduais se mobilizaram entrando com uma 

representação no Ministério do Trabalho e denunciando o ocorrido. Em letras garrafais a CNI 

denunciou que estava “sob a ação da ditadura” e a existência de interesses políticos no 

afastamento do então presidente da CNI.  

 

A faculdade intervencionista concedida ao Ministro do Trabalho fere frontalmente o 

principio de liberdade sindical e nem sempre é ditada exclusivamente por motivos 

graves devidamente comprovados e pela necessidade transitória de normalização da 

vida do órgão sindical, fundamentando-se, quase sempre, em questões políticas ou 

dissídios internos. (TRIUNVIRATO... 1961, p. 6). 

 

Todavia essas ações só ocorreram após a posse de João Goulart. Ele acatou a 

solicitação dos industriais e constituiu uma nova junta, que organizou o novo processo 

eleitoral. E assim, Haroldo Correia Cavalcanti se tornou presidente da CNI em 1962 em 

votação unanime. Este acontecimento se passou em meio a uma conjuntura política delicada. 

Os industriais denunciavam uma “ação da ditadura” quando as bases para o golpe militar 

eram preparadas. O posicionamento da CNI frente à primeira junta governamental evidenciou 

a polarização dos industriais frente ao modelo de desenvolvimento. Assim, “a radicalização 

do debate entre nacionalistas e internacionalistas trazida para o interior das organizações 

industriais (...) aprofundou a cisão no sistema corporativismo” (LEOPOLDI, 2010, p. 428). 

O governo de João Goulart foi pautado pela intervenção do Estado na economia em 

reformas de base de caráter nacionalista que visavam transformar as estruturas fiscais, 

educacionais, urbanas, eleitorais e agrárias e controle do investimento externo. Em uma “carta 
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aberta da Confederação Nacional da Indústria ao Presidente João Goulart sobre política 

industrial” a entidade demonstra seu apoio aos projetos do governo. 

 

A nova linha de orientação vem sendo levada a manter de forma qualificada, dela 

participando todos os setores da vida nacional, em uma reformulação de princípios, 

que envolve toda a coletividade em um trabalho que visa restituir a normalidade à 

vida econômica, possibilitando uma situação social, pela qual anseiam os bons 

brasileiros. (CAVALCANTI, 1963, p. 5) 

 

Essa carta foi assinada pelo então presidente da CNI, Haroldo Cavalcanti (ver anexo 

B) e demonstrava o grande apoio dado ao governo pela entidade que apoiava o plano trienal e 

diversas medidas tomadas pelo governo para garantir a estabilidade o desenvolvimento e a 

solução dos problemas econômicos que o país vivenciava. Além do apoio prestado, o 

documento externa compromisso da indústria para a garantia desses objetivos. A cisão dentro 

da burguesia interna industrial, potencializada no governo de JK e exposta no processo de 

afastamento de Lídio Lunardi e eleição de Haroldo, não se alterou durante o governo de Jango 

e o apoio empresarial à sua gestão não era consenso. A FIESP, uma dos maiores parques 

industriais do país, atuava contra o governo enquanto a CNI o apoiava publicamente. Por 

tanto, quando o golpe militar ocorreu em 1964 a CNI seria uma possível opositora. 

Entretanto, 

 

A CNI, em nome da indústria nacional, apoiou o movimento militar que, em 31 de 

março de 1964, destituiu João Goulart. Haroldo Cavalcanti (que assumira em 26 de 

outubro de 1962) já havia deixado a presidência da entidade uma semana antes do 

golpe. Em 10 de abril, uma junta governativa assumiu, pela terceira vez na história, 

o comando da CNI, declarando que “o objetivo da indústria é o de colaborar com o 

patriótico governo do marechal Castelo Branco, para que os altos objetivos da 

revolução de 31 de março sejam plenamente alcançados com a retomada do 

desenvolvimento nacional”. (BUENO, 2008, p. 207) 

 

A gestão da CNI estava nas mãos de setores da burguesia, que cresceram no governo 

de JK e foram aliados de Goulart, ligados ao desenvolvimento nacional que se posicionaram 

contrários ao golpe. Entretanto a preparação para o golpe militar envolveu conquistar e 

organizar o apoio dos diversos setores da burguesia. E abafar possíveis oposições. Assim, o 

então presidente da CNI Haroldo Cavalcanti, "por ter sido defensor dos direitos 

constitucionais do ex-presidente João Goulart, foi posteriormente cassado da presidência da 

CNI, pelos excessos que caracterizaram o regime discricionário da época" (BRASIL, 1999), e 

a terceira Junta Administrativa foi consolidada. Além disso, a FIEMA criada por Haroldo em 

1956, teve sua Carta Sindical cassada, sendo extinta em 1965 e só retomando suas atividades 
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em 1968. Não encontramos em nossa pesquisa qualquer outra federação que tenha passado 

por alguma invalidação, o que nos leva a crer que intervenção do Ministério do Trabalho na 

CNI para cassar a carta da FIEMA bem como a destituição de Haroldo de seu cargo foram 

ações deliberadas pela ditadura militar para cercear possíveis oposições empresariais
8
. 

Quando o golpe militar ocorreu o setor que atuou na defesa de Lídio Lunardi e apoiou 

Haroldo em sua eleição, estava enfraquecido e desarticulado sem hegemonia na burguesia 

interna brasileira. Ao contrário dos empresários favoráveis ao golpe militar que articularam o 

Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) em 1959 contra o governo de Juscelino 

Kubitschek e o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) que iniciou seus trabalhos já 

em 1961 antes da renuncia de Jânio Quadros. Essas entidades, resultantes da união de 

diversos grupos da burguesia do Rio de Janeiro e de São Paulo, prioritariamente, atuaram no 

âmbito financeiro, constitucional
9
 e propagandista

10
. O complexo IPES/IBAD é considerado 

um dos maiores responsáveis pelo golpe. 

A FIESP também foi capaz de grande articulação para o golpe militar de 64. Ela 

colaborou realizando uma “mobilização industrial para a produção bélica, com vistas a 

preparar o parque industrial paulista para qualquer emergência futura.” (FONTELES, 2013, 

p.1). E desenvolveu o Grupo Permanente de Mobilização Industrial (GPMI) junto aos setores 

militares para arrecadar materiais e financiar o golpe militar, além do “preparo logístico 

                                                           
8
 Vale ressaltar a dificuldade para encontrar documentos que explicitem a relação entre os governos e a 

presidência da CNI, bem como as votações e os afastamentos ocorriam. Da mesma forma, pesquisar a relação de 

Haroldo Cavalcanti e a CNI contra o golpe militar foi dificultada pela escassez de informações. Nos documentos 

da FIEMA e CNI que tivemos acesso, o período de cassação de sua carta não é justificado de nenhuma maneira. 
9
 A atuação do IPES/IBAD no congresso foi capaz de unificar a UDN (União Democrática Nacional), e o PSD 

(Partido Social Democrático) em uma frente suprapartidária denominada “Ação Democrática Parlamentar” que, 

em outubro de 1961, aglutinava aproximadamente 150 dos 409 deputados federais. Assim conseguia barrar os 

interesses do Executivo e aprovar os projetos de interesses do instituto no Legislativo, por meio de um forte 

lobby no congresso. O objetivo era isolar e desestabilizar o governo criando um “beco sem saída parlamentar” 

para Jango com isso eles foram capazes de barrar as reformas de base, projeto principal do executivo. 

(DREIFUSS, 2008). Outra atuação importantíssima foi o financiamento das campanhas eleitorais que ocorreram 

em outubro de 1962 para deputados, um terço do senado, governos, vereadores e municípios. Apoiando mais de 

600 deputados estaduais e 250 parlamentares nacionais com uma média de R$ 50 mil reais por candidato. O 

dinheiro era arrecadado pelos empresários que participavam do IPES/IBAD e por doações internacionais 

(GORDON, 1977, p. 6) 
10

 O IPES/IBAD investiu fortemente em descontruir a apoio popular de João Goulart, sem realizar uma 

campanha aberta contra seu governo eles atrelaram o presidente ao comunismo e criaram o sentimento de 

insatisfação generalizada com um governo que estaria em crise, no descalabro administrativo e levando o país 

para a desordem. Para conseguir esta forte influência na opinião publica o instituto colaborou com a Marcha da 

Família com Deus pela Liberdade, distribuiu cerca de 2.500.000 livros e cartilhas, publicou matérias em jornais e 

produziu 14 propagandas que foram exibidas exaustivamente nos cinemas e na televisão. O IPES chegou a 

contar com mais de 500 membros, a grande maioria de empresários que, entre outras coisas, colaboravam 

financeiramente. 125 doadores físicos e 95 empresas, por exemplo, financiaram as propagandas do IPES, entre 

estas as empresas a Light, Cruzeiro do Sul, Listas Telefônicas Brasileiras, Indústria de Comércio e Minerais e a 

Refinaria e Exploração de Petróleo União arcavam com mais de 70% das contribuições que chegaram a quatro 

milhões de cruzeiros. 
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executado no âmbito da FIESP com vistas ao preparo da Revolução de 64 na área de São 

Paulo” (GRASSI, 1973, p. 9). 

Podemos então observar que os setores da grande burguesia interna, interessados em 

um desenvolvimento democrático e contrários aos interesses do capital internacional, não se 

organizaram enquanto uma fração de classe sendo inclusive errônea sua caracterização como 

burguesia nacional. Ao contrário da fração burguesa hegemônica, que optou por atuar como 

um “grupo de ligação” com setores militares, governo e corporações multinacionais. Assim a 

atuação da burguesia interna brasileira pode ser entendida como “forças politizadas que 

fizeram da conquista do poder estatal a finalidade de seu planejamento político e sua ação” 

(DREIFUSS, 2008, p. 505) fundamental para a realização do golpe. 

Durante a ditadura militar que se instaurou, os noticiários da época alardeavam o 

“milagre econômico brasileiro”, pois “a ditadura militar buscou legitimar sua dominação, 

perante o conjunto da população, por intermédio do crescimento econômico acelerado, o que 

implicava a aceitação tácita das formas mais evidentes de exploração da força de trabalho 

praticada pela indústria” (VOGEL, 2011 p. 101). Entretanto, a dívida externa aumentava 

extremamente bem como, as desigualdades sociais, censura e forte repressão e perseguição 

política. Enquanto ocorria uma “evidente defasagem entre os índices de crescimento industrial 

e a evolução dos salários dos trabalhadores” (VOGEL, 2011 p. 98).  

Neste período, Edmundo de Macedo Soares estava à frente da presidência da CNI, que 

passou a defender e apoiar a ‘revolução nacional’ junto aos diversos setores do empresariado 

brasileiro. Dimensionados pela histórica dupla articulação (desenvolvimento desigual interno 

e dominação imperialista externa) em uma realidade de capitalismo dependente. Sendo “o 

verdadeiro eixo político da dominação burguesa e do controle do Estado pela burguesia” 

(FERNANDES, 2014, p. 301). A CNI integrou a burguesia interna que se uniu às forças 

financeiras e à burguesia internacional para firmar uma ditadura de classe preventiva 

aproveitando a oportunidade histórica que tiveram. 

 

Nas décadas de 1960 e 1970, estão estabelecidas as bases de uma cooperação 

complexa entre os capitais estrangeiro, estatal e privado nacional, chamada de “a 

tríplice aliança”. Os diferentes parceiros participaram desta associação com forças 

competitivas diferentes, cada um controlando setores diferentes. Esta especialização 

setorial entre os diferentes capitais e a expansão do capital estrangeiro, estimularam 

o debate sobre a desnacionalização da indústria brasileira no início da década de 

1970. (BIRCHAL, 2004 p. 2). 
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Destarte, durante a ditadura militar as alianças estavam focalizadas em setores estatais 

ou multinacionais, enfocadas em internacionalizar a produção. Entretanto, o setor agrário-

exportador continuou coexistindo junto à coalizão que se formava com as novas elites 

industriais que buscavam operar este novo modelo econômico focado na industrialização e 

fundamentado na estrutura empresa: estatal, internacional e nacional privada, esta aliança só 

era possível por um jogo de interesses e poderes de cada setor. Permitindo que, “na segunda 

metade dos anos 70 e ao longo da década seguinte as empresas de capital estatal e privado 

nacional se expandem e controlam juntas dois terços das vendas das 500 maiores empresas 

brasileiras” (BIRCHAL, 2004 p. 2). 

Buscando uma maior participação política, a parcela mais liberal do empresariado 

passou a se opor à ditadura militar no governo Geisel, em meio a uma conjuntura de 

fortalecimento da oposição à ditadura. “A princípio, os conflitos eram localizados. Logo a 

seguir, por meio de uma campanha contra a estatização, a crítica se torna sistemática, o 

empresariado começa a agir como uma oposição de fato” (CRUZ, 1995, p. 11). Inúmeros 

foram os motivos elencados para determinar a posição do empresariado frente à “abertura 

democrática”, tanto os fatores externos (crise internacional e a dívida externa) como as 

posturas do governo que modificavam a relação entre empresas estrangeiras (produzindo bens 

duráveis de consumo e importando tecnologia). A CNI, por exemplo, expressava-se com 

“reticências quanto a uma abertura total e incondicional da economia ao capital estrangeiro, 

pelo risco da conversão dos industriais em importadores de similares estrangeiros” (FONTES, 

2010 p. 333), demonstrando que “a configuração do empresariado é determinada pelas 

questões com que ele se defronta, não podendo jamais ser tomada como constante e 

prefixada” (CRUZ, 1995, p. 291).  

No governo de Figueiredo, a aliança do empresariado com os setores militares é, 

novamente, consolidada com bases em uma transição política “lenta e gradual”, orquestrada 

por cima e garantindo a manutenção da posição do empresariado na sociedade. Com isso,  

 

Na maior parte do tempo, observou-se uma postura de cooperação por parte das 

principais entidades de classe, como a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

(...) A postura do empresariado de adesão aos princípios do neoliberalismo remonta 

à campanha contra a estatização da economia, que se desdobrou entre 1975 e 1985. 

(DINIZ, 2010 p.107).  

 

Como desmonta a postura do presidente da CNI, Mario Garnero, que durante o 

governo Sarney, em 1986, dialogou diretamente com o secretário de Estado americano e 
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articulou a visita do presidente Ronald Reagan e o empréstimo ao Brasil de US$ 1 bilhão e 

500 milhões de dólares. Segundo Gamero isto garantiu que a economia brasileira se 

sustentasse até o plano Real, a renegociação da dívida externa, e o Brasil passou a ser credor 

do Fundo Monetário Internacional (NOGUEIRA, 2012). 

A CNI possuía afinidade com medidas liberais presentes em diversas economias no 

mundo que durante os anos 90 se fortaleceu como política do governo brasileiro. Mas a 

adesão aos princípios do neoliberalismo não ocorreu conciliando os interesses da CNI em 

garantir barreiras às importações e medidas protecionistas. “A economia brasileira tornou-se 

mais aberta na década de 1990 e a indústria doméstica precisou aprender a lidar com o novo 

contexto” (MANCUSO, 2007 p.34) 

 

 

2.2 A origem da Agenda Legislativa da Indústria 

  

 

O setor industrial brasileiro vivenciou durante a década de 90 um período inédito de 

exposição à concorrência. “A inflexão liberal na política de estabilização, que remonta ao 

início do governo Collor (1990), teve como objetivo enfrentar a crise econômica que assolou 

o país desde o começo dos anos 1980 até a primeira metade da década de 1990” (MANCUSO, 

2007 p. 29) e foi influenciada por interesses políticos, econômicos e ideológicos. Essa 

inflexão teve como medidas: privatizações e concessão de serviço público para iniciativa 

privada, abertura para investidores estrangeiros, disciplina fiscal, reforma administrativa, 

reforma tributária, alteração de prioridades para o gasto público, desregulamentação da 

atividade econômica e abertura comercial.  

Essas medidas tiveram grande impacto no setor industrial, em especial a abertura 

econômica que ocorreu por meio de redução ou extinção das barreiras tarifárias e não-

tarifárias. Essas ações tiveram início do primeiro ano do mandato de Collor, neste período ele 

reduziu tarifas de importação de produtos industrializados pela metade e em 1993, no governo 

de Itamar Franco, essas tarifas já eram incompatíveis com outros países em desenvolvimento 

e com os patamares da década de 80 no Brasil. O governo de Collor também acabou com 

programas de cotas para importação de empresas e com os regimes especiais que José Sarney 
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implementou quando presidente
11

. A redução nas tarifas de importações se intensificaram no 

fim do governo de Franco, com a implementação do plano Real, como uma medida para frear 

o aumento dos preços.  

 

A rigor, a extinção dessas barreiras, muito mais do que o cronograma de reduções 

tarifárias que vigorou entre 1991 e 1994, é que marca a ruptura entre o regime 

fechado e protecionista herdado do modelo de industrialização baseado na 

substituição de importações e o regime de economia aberta. (MARKWALD, 2001, 

p.2) 

 

A mudança no regime econômico com implementação de medidas liberais 

transformou o setor industrial durante a década de 90. Muitas indústrias foram à falência ao 

competirem com os produtos importados, principalmente no ramo de autopeças, têxteis e 

calçados. Outras empresas foram vendidas ou se fundiram com as poucas indústrias que 

conseguiram se ajustar à nova conjuntura. Esse ajuste ocorreu buscando diminuir os postos de 

trabalho. Tanto concentrando as atividades como reduzindo os níveis hierárquicos. Outra 

medida foi a terceirização, que também barateia custos com a mão de obra. E o investimento 

em modernização das máquinas e equipamentos importados (que estavam mais baratos pelo 

fim das tarifas), para substituir mão de obra ou aumentar a produtividade. Programas de 

aperfeiçoamento e controle de qualidade, assim como técnicas para economia de materiais e 

tempo, foram utilizados para ajustar a produção à nova conjuntura.  

 

Em suma, falência, fusão, alienação e ajuste foram às respostas oferecidas pelas 

empresas industriais do país, que não ficaram imunes ao cenário da concorrência 

ampliada que prevaleceu nos anos 1990. O resultado do doloroso processo de 

adaptação foi uma estrutura industrial depurada, entretanto o Brasil não presenciou 

um movimento de desindustrialização. (MANCUSO, 2007 p. 39). 

 

Na realidade, diversos autores como Markwald (2001), saúdam as medidas 

econômicas da década de 90 como responsáveis pelo ajuste que aumentou a produtividade da 

indústria brasileira. De fato, a produtividade é calculada como a razão entre as horas 

trabalhadas pagas e a produção física ou a razão entre a produção física e a mão de obra 

envolvida no processo. E as empresas que sobreviveram à década de 90 diminuíram a mão de 

obra e/ou produziram mais com a mesma mão de obra e no mesmo tempo. Assim,  

 

                                                           
11

 Sarney regulou a importação com base na Lei do Similar Nacional, ou seja, tarifas reduzidas para importação 

apenas em produtos sem produção no país 
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A notória revolução da produtividade do trabalho, ligada à reestruturação das 

empresas, é constantemente saudada como uma demonstração positiva da 

capacidade de adequação da indústria domestica ao novo contexto de maior 

concorrência. Mas a avaliação favorável do processo, do ponto de vista da eficiência 

econômica, deve ser temperada mediante a apreciação de sua repercussão social – 

especialmente o seu impacto sobre os empregos. (MANCUSO, 2007 p. 41). 

 

Os ajustes realizados pela indústria brasileira para competir com as importações não 

gerou um aumento do Produto Interno Bruto
12

, além de ter gerado altos índices de 

desemprego e falência de empresas. De tal modo, “a expansão da produção industrial a partir 

da primeira metade dos anos 90 não foi acompanhada por aumento semelhante do valor da 

produção e muito menos do pessoal ocupado, que apresentou, inclusive, tendência de 

declínio” (SIQUEIRA, 2000 p.81). Além disso, as empresas de capital nacional e público 

perderam espaço, e se antes eram responsáveis por quase 70% do que era vendido pelas 500 

maiores empresas, “com a privatização das empresas estatais e a globalização da economia 

brasileira na década de 1990, (...) as empresas estrangeiras, (...) passam a controlar quase 

metade das vendas das 500 maiores empresas no país” (BIRCHAL, 2004 p. 2).  

A abertura comercial gerou uma forte desnacionalização da indústria nos anos 90, 

afetando tanto as maiores empresas de capital estatal como as de capital privado nacional. 

“Este é, provavelmente, um processo irreversível, que, se por um lado pode trazer benefícios 

de curto prazo para a economia brasileira, por outro, traz preocupações importantes para o 

desenvolvimento futuro do país” (BIRCHAL, 2004 p. 25). Pois a desnacionalização ocorreu 

por meio da falência, venda das empresas nacionais e privatização das empresas estatais. Ou 

seja, esse processo não ocorreu por meio de investimentos externos em empresas novas.  

 

Há evidências, também, de que o Brasil passou a integrar de forma mais intensa a 

divisão internacional do trabalho, absorvendo, principalmente, as operações de 

montagem de menor valor agregado e transferindo para as nações mais 

desenvolvidas parte das atividades mais nobres de pesquisa e desenvolvimento. Se 

isto for verdadeiro, a nossa capacidade de geração de novas tecnologias, e, por 

consequência, o nosso crescimento de longo prazo, pode estar em larga medida 

comprometida. (BIRCHAL, 2004 p. 26) 

 

A política econômica brasileira não teve apenas influência na desnacionalização da 

indústria, mas também aumentou o exército industrial de reserva. O índice de pessoas 

empregadas no setor industrial em 1999 era metade da quantidade de empregados em 1990. 

                                                           
12

 No inicio da década o PIB diminuiu, em comparação com os anos anteriores. Depois de três anos voltou a 

crescer para cair novamente em 1996 e estagnar em 1998. Enquanto isso, “a participação do capital estrangeiro 

no valor da produção brasileira saltou de 10% do PIB em 1995 para pelo menos 15% em 1998” (BIRCHAL, 

2004 p. 13).  
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Além disso, em 1999 o custo da mão de obra por produção na indústria de transformação no 

Brasil era US$ 3,39
13

. Deste modo, os anos 90 realizou a “liquidação gradual e silenciosa do 

estatuto do trabalho, constituído a duras penas entre os anos 30 e 80. A legislação que 

aprovou as cooperativas de trabalho, o abandono da política salarial e o rebaixamento do 

salário mínimo, o projeto de emprego temporário”  (POCHMANN, 1997) foi responsável pela 

precarização dos postos de trabalhos existentes. Ao contrário do que propagava a CNI que 

defendia a reforma trabalhista como medida para combater o desemprego. Deste modo, 

 

Ao longo dos anos 90, com claros propósitos políticos, o patronato e o poder 

Executivo tomam a iniciativa na defesa da reforma da legislação trabalhista, cujos 

objetivos seriam, supostamente, a geração de empregos, o aumento da formalização 

das relações de trabalho e a redução do custo do trabalho no país. Os principais 

contornos dessa agenda foram formulados no governo Collor, que, contudo, não teve 

o apoio do Congresso Nacional. Contando com o apoio da FIESP e CNI, sólida base 

de sustentação parlamentar, a simpatia geral da mídia e forte hegemonia entre o 

eleitorado, FHC defende o legado dessa agenda e vai ainda mais longe, ao propor o 

fim “era Vargas” e proclamar um novo “momento” para as relações trabalhistas, no 

contexto da economia “globalizada”.  (VOGEL, 2013 p. 19) 

 

A articulação patronal foi um fator determinante para conquistar a “liquidação gradual 

do estatuto do trabalho” como descreve Pochmann, que “logrou aprovar várias matérias no 

parlamento federal e promulgou medidas provisórias e portarias ministeriais que interferiram 

na regulação do trabalho e nas agencias de fiscalização da lei” (VOGEL, 2013 p. 366). Mas, 

não conseguiu por fim a “era Vargas”, ou seja, acabar com a CLT e “alterar o sentido 

histórico da vinculação entre direitos civis, políticos e sociais, especialmente porque sua visão 

de mundo encontrou forte dificuldade para ser justificada adequadamente no campo político, 

o que explica a paralização da tramitação do PL 5.483/01” (VOGEL, 2013 p. 366). Apesar do 

insucesso das entidades patronais na aprovação do PL 5.483/01, que garantia a flexibilização 

da legislação trabalhista em seu extremo, a mobilização para sua aprovação demonstrou uma 

nova forma de atuação do setor industrial. A questão colocada era a exigência que o governo 

de FHC “avançasse na supressão de direitos trabalhistas e sociais e nas privatizações como 

mecanismo de compensação das perdas provenientes da abertura dos mercados. À indústria 

caberia aceitar os desafios da internacionalização da economia, mas o governo deveria fazer 

sua parte” (BIANCHI, 2004 p. 269). 

                                                           
13

 Maior que o México (US$ 1,87) e a Republica Tcheca (US$ 2,93). Enquanto nos EUA, França, Itália e Reino 

Unido este valor ficava entre US$ 15 e US$ 20 dólares. Já no Japão, Suécia e Alemanha esse valor era maior que 

US$ 20 dólares (VOGEL, 2013) 
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O “acordo” não teve os resultados esperados. Pois a precarização do trabalho e as 

privatizações não resolveram os problemas do empresariado industrial. Assim, as entidades 

patronais se adequaram ao novo formado político e passaram a realizar estudos e mobilizar 

parlamentares para a defesa de seus interesses. Deste modo, os argumentos que a CNI 

preparou para justificar as mudanças na legislação trabalhista aparecia no discurso de 

senadores e deputados. Como no parecer do relator da Comissão de Assuntos Sociais, o então 

senador Ornelas (PFL-BA) que, sem citar a fonte, copia os dados do consultor da CNI, José 

Pastore. Enquanto a CUT se esforçava para divulgar o que estava em debate no senado federal 

para a população. “A CUT (...) decidiu iniciar uma campanha pelo rádio para alertar a 

população sobre os efeitos e riscos para os trabalhadores, que resultariam da aprovação do 

projeto: aumento da rotatividade, descontrole nas contratações e descumprimento da 

legislação trabalhista” (VOGEL, 2013 p. 226).  

Além da reforma trabalhista, a atuação da CNI teve destaque em outro tema durante a 

década de 90, a Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). Este “foi um elemento que 

contribuiu para a organização da grande burguesia interna brasileira e, nesse caso, aproximou 

os interesses dessa fração dos interesses dos movimentos populares e do movimento sindical” 

(BOITO JR. & BERRINGER, 2013 p. 35) ao contrário da reforma trabalhista. A proposta da 

ALCA seria prejudicial para o setor industrial, pois não favoreceria a exportação de produtos 

nacionais para os EUA e, em compensação, o mercado brasileiro daria mais abertura para a 

importação de produtos das Américas. Entretanto, o governo de FHC apoiava a proposta. Para 

evitar a assinatura da ALCA, os movimentos sociais realizaram manifestações e um plebiscito 

popular. Já o setor industrial, através da CNI, organizou em 1996 uma Coalizão Empresarial 

Brasileira (CEB) para definir uma proposta do empresariado e interferir nas negociações 

internacionais e em seus resultados.  

 

Pela primeira vez na história da política externa brasileira, as classes dominantes 

reuniam-se em torno de uma pauta comum e de uma organicidade multi-setorial e 

nacional. A CEB foi criada após a participação de alguns empresários brasileiros no 

II Fórum Empresarial das Américas em 1996, em Cartagena (reunião das burguesias 

latino-americanas para a negociação da proposta da ALCA). Nesse encontro, que 

integrava as reuniões de negociação da ALCA, a burguesia brasileira surpreendeu-se 

com a preparação do empresariado estadunidense durante a reunião e sentiu-se 

ameaçada com o seu conhecimento técnico e a sua capacidade de influência no 

Estado. Coincidentemente ou não, ficou acertado que o próximo Fórum seria no 

Brasil, em Belo Horizonte. Com isso, a CNI percebeu a necessidade de ampliar a 

sua influência e se dispôs a organizar o Fórum. (BOITO JR. & BERRINGER, 2013 

p. 35) 
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Nesse sentido, na segunda metade da década de 90 a CNI passou a atuar de forma 

mais organizada e coesa. Com capacidade de formulação e mobilização em diversas frentes. 

Assim, “a CNI exerceu um papel central de liderança política na organização e mobilização 

do empresariado, tanto no movimento pela redução do custo Brasil quanto na criação da CEB. 

Além de intensa, a mobilização empresarial obteve um índice elevado de sucesso político” 

(MANCUSO, 2007 p. 137). E essa mobilização ocorreu mesmo em oposição a base 

governista que era apoiada pela CNI, como na ALCA.  

 

Durante o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, a CNI, sob 

a direção de Fernando Gonçalves Bezerra, industrial e senador pelo Rio Grande do 

Norte, e a FIESP, sob a direção de Carlos Eduardo Moreira Ferreira, revelaram alta 

concordância com as prioridades da agenda pública, principalmente no tocante às 

chamadas reformas estruturais. (...). Além de tais demonstrações de afinidade, a 

classe apoiou maciçamente a reeleição do presidente Fernando Henrique. (DINIZ, 

2010 p.108). 

 

Assim, a CNI se posicionou de acordo com seus interesses e avaliações. Pois, se por 

um lado, a atuação da CNI em parceria com o governo FHC e contra o movimento sindical foi 

fundamental para avançar em uma reforma trabalhista flexibilizada. Por outro lado, a 

articulação da CNI foi essencial para barrar a proposta da ALCA que era apoiada por FHC e 

criticada pelo movimento sindical. E essa capacidade de posicionamento ocorreu através da 

mudança na forma de atuação da CNI.  

Em meio às falências e fusões, com nova conjuntura de concorrência com o mercado 

internacional “os produtores domésticos foram impelidos a identificar os elementos em que 

residiram suas desvantagens competitivas em relação aos produtores de outros países” 

(MANCUSO, 2007 p. 43). As transformações políticas e econômicas da década de 90 fizeram 

o setor industrial pensar a produtividade e a necessidade de ajustes. Entretanto os ajustes não 

poderiam ocorrer apenas dentro das fábricas. Cortar postos de trabalho e baratear a mão de 

obra, assim como o investimento em maquinário ou a adesão de novas técnicas produtivas não 

eram suficientes para permitir que o setor industrial competisse com os produtos importados 

no mercado interno ou exportando. Eram necessárias mudanças externas às empresas para 

aumentar a produtividade industrial. E nesse sentido o setor industrial, por meio de seu 

sindicato patronal, passou a estudar quais os fatores externos às indústrias encareciam a 

produção brasileira.  

 

Os produtores domésticos foram impelidos a identificar os elementos em que 

residiam suas desvantagens competitivas em relação aos produtores de outros países. 



48 
 

 

O movimento pela redução do custo Brasil é o resultado deste esforço de 

introspecção. Por meio da redução do custo Brasil, a indústria estaria mais apta para 

enfrentar a concorrência externa em condições de igualdade. (MANCUSO, 2007 p. 

43). 

 

O custo Brasil sintetizou diversos elementos externos às indústrias que afetam a 

competitividade delas de forma negativa. Uma meta síntese para o setor industrial se 

organizar. Para conquistar esse objetivo a CNI lançou, em 1995, uma cartilha denominada 

“Custo Brasil” no seminário “Custo Brasil: Diálogo com o Congresso Nacional”. Tanto o 

material como o evento, teve forte repercussão na época, pois era uma inovação para a prática 

política do empresariado. “Pela primeira vez, colocou frente à frente industriais e 

parlamentares de diversos partidos políticos para discutir as decisões que poderiam ser 

tomadas no âmbito do poder legislativo federal a fim de incrementar a competitividade 

sistêmica da indústria” (MANCUSO, 2007 p. 52).  

Na cartilha, a indústria defendia que a política do país poderia diminuir o custo de 

produção, denominado custo Brasil, proporcionando um aumento na produtividade, mesmo 

após o apoio dado para a implementação do Plano Real.  

 

As elevadas taxas de juros e a sobrevalorização cambial, pilares que sustentavam o 

Plano Real, combinaram-se com a redução das tarifas para os produtos importados 

(...). Essa combinação, altamente favorável para as empresas multinacionais 

localizadas no Brasil, provocou um processo de desindustrialização e 

desnacionalização de importantes setores da indústria. O empresariado apoiou o 

Plano, mas não deixou de protestar, ao longo de 1994, contra as novas reduções 

tarifarias anunciadas pela governo. (BIANCHI, 2004 p. 266) 

 

Segundo a CNI, vários elementos externos às indústrias estavam atrapalhando o 

crescimento e competitividade do setor, que envolve da reforma trabalhista as negociações 

internacionais da ALCA. E caberia ao poder público diminuir o custo Brasil para que a 

indústria brasileira se desenvolvesse. Essa concepção se consolidou a partir de 1994, gerando 

uma maior organização do empresariado industrial, que passou a ter como foco a redução do 

custo Brasil. Com isso, na organização da cartilha, diversas medidas foram apontadas para 

alcançar a diminuição do custo Brasil,  

 

A saber, distorções no sistema tributário; legislação trabalhista; a precariedade dos 

sistemas de educação e saúde; a obsolescência dos sistemas de transporte (rodovias e 

portos); comunicações e matriz energéticas; os altos custos de financiamento de 

produção, e por fim; a excessiva regulamentação das atividades econômicas. 

(RODRIGUES, 1997 p.56-57) 
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As propostas não tiveram apoio da base governista e não foram aprovadas, em sua 

maioria. Vale ressaltar que as divergências entre o governo de FHC e os interesses da 

burguesia interna não fizeram com que o setor apoia-se Lula durante as eleições de 1994.  

 

O que os industriais rejeitavam não eram as propostas do candidato petista (...). 

Eram os movimentos sociais identificados com a história de seu partido o que lhes 

provocava repulsa. A candidatura de Fernando Henrique Cardoso condensava um 

projeto estratégico que prometia a estabilidade econômica e a continuidade da 

política liberal como, também, a desejada pacificação dos movimentos sociais, 

particularmente dos sindicatos. Foi a esse projeto que os empresários aderiram. 

(BIANCHI, 2004 p. 268)  

 

Deste modo, o empresariado optou por apoiar o projeto político de FHC, mesmo com 

crítica a sua política econômica. Contudo, tentaram negociar com o governo para conquistar 

mudanças que favoreceriam a burguesia interna, como no lançamento da Cartilha. Depois de 

diversas tentativas frustradas, a CNI organizou, junto com outras entidades como a FIESP, 

uma manifestação pública. A Marcha à Brasília com quase 3000 empresários em 22 de maio 

de 1996. Demonstrando a insatisfação do setor industrial com algumas consequências da 

abertura comercial que o Brasil vivenciou na década de 90 e a necessidade de diminuir o 

custo Brasil. Os empresários, 

 

Pediram pressa, a FHC e aos congressistas, na aprovação das reformas 

constitucionais. Queriam também medidas urgentes para a redução do "custo 

Brasil". "Os resultados obtidos ficaram aquém da nossa expectativa", diz o senador 

Fernando Bezerra (PMDB-RN), presidente da CNI (Confederação Nacional da 

Indústria), organizador da marcha, que foi o ponto culminante do Encontro Nacional 

da Indústria, cujo lema foi "Brasil industrial: competitividade para crescer". (...) 

Moreira Ferreira [Presidente da FIESP na época] e Fernando Bezerra concordam que 

um dos poucos avanços desde a marcha foi a desoneração do ICMS (Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre exportações e investimentos. Mas, em 

contrapartida, criticam o que chamam de o "retrocesso" da criação do CPMF 

(Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), o novo imposto do 

cheque, que reavivou o IPMF (Imposto Provisório sobre Transações Financeiras). 

(SEIDL, 1997). 

 

Junto com a Marcha e o Encontro Nacional da Indústria, a CNI lançou a Agenda 

Legislativa em 1996, acompanhando a ação parlamentar. Essa nova forma de agir da CNI, 

contrastava “radicalmente com a promoção reservada de interesses especiais junto a agencias 

atomizadas do poder executivo federal, padrão predominante de atuação do empresariado em 

todo o período anterior à redemocratização” (MANCUSO, 2007 p. 64). E atualizava a atuação 

política da CNI para a nova conjuntura 
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Àquela época, a CNI reconhecia que a consolidação da retomada das prerrogativas 

do Congresso Nacional na formulação de políticas públicas e na atividade 

regulatória impunha mudanças na forma de atuação do setor empresarial em suas 

ações junto ao Poder Legislativo. Com base nessa avaliação, a CNI inaugurou uma 

nova forma de relacionamento com o Parlamento, identificando as proposições 

legislativas que poderiam contribuir para aumentar ou diminuir o chamado “Custo 

Brasil” e posicionando-se em relação a cada uma delas. (CNI, 2012) 

 

Deste modo é possível compreender a articulação que levou à criação da Agenda 

Legislativa considerando o efeito da abertura econômica brasileira que ocorreu na década de 

90 na indústria e da iniciativa da entidade patronal do setor sindical, a CNI, em diminuir o 

custo Brasil para aumentar a competitividade do setor industrial. E essa opção de atuação 

politica, a Agenda Legislativa, foi a “iniciativa mais consistente, duradoura e importante da 

indústria do país para combater o custo Brasil ao longo do processo de produção legislativa 

federal” (MANCUSO, 2007 p. 52). Foi essa mesma articulação que permitiu o apoio da 

burguesia interna ao candidato Lula em 2002. “Ao final do segundo mandato presidencial, o 

empresariado encontrava-se em choque aberto com a equipe econômica de Fernando 

Henrique Cardoso” (BIANCHI, 2004 p. 286). Em agosto de 2002 a CNI organizou junto com 

a CNC, CNT e CNA um manifesto contra a proposta de mini-reforma tributária do governo 

de FHC. O presidente em exercício da CNI, Carlos Eduardo Moreira Ferreira, se posicionou 

contrário à candidatura a presidência do Ministro da Fazenda, Pedro Malan. E reuniões com 

os empresários industriais e o candidato Lula foram organizadas para que ele apresenta-se seu 

programa. Bianchi aponta três dimensões para interpretar a aproximação do empresariado 

industrial com a candidatura de Lula 

 

Em primeiro lugar, tal aproximação pode ser interpretada como um complexo jogo 

de forças com o objetivo de abrir negociações com o governo (...). Em segundo 

lugar, o objetivo de tal aproximação era, também, enfraquecer a pré-candidatura de 

Pedro Malan e fortalecer, por sua vez, outras opções no bloco governista. (...) Em 

terceiro lugar, o grau de conflitividade, do empresariado com as candidaturas da 

oposição e, principalmente, com Lula era substancialmente menor do que nas 

eleições anteriores. (BIANCHI, 2004 p. 288 - 289) 

 

Em nossa análise, em especial o terceiro ponto pode justificar a composição de uma 

frente política com um projeto neodesenvolvimentista que começou a se desenhar durante as 

eleições de 2002. “Para a elevação do índice de aceitação dessa candidatura era chave a 

percepção que o empresariado tinha da crescente moderação do discurso dos dirigentes 

petistas e de Lula” (BIANCHI, 2004 p. 289). Essa moderação pode ser expressa na “Carta aos 

brasileiros” onde Lula demonstra que “sua eleição não significaria uma ameaça à propriedade 
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privada nacional e estrangeira, por um lado, e por outro, não produziria uma descontinuidade 

radical da política econômica” (BIANCHI, 2004 p. 289). Com base nisso, foi possível uma 

aproximação entre a base social do PT, que votou em Lula, e a burguesia interna que garantiu 

o financiamento de sua campanha eleitoral e assegurou sua credibilidade para outros setores, 

que passaram a compor uma mesma frente política que “busca o crescimento econômico do 

capitalismo brasileiro, embora o faça sem romper com os limites dado pelo modelo 

econômico neoliberal ainda vigente no país.” (BOITO JR. e BERRINGER, 2013 p. 32). 

Com base nessa nova forma de atuação politica do empresariado industrial, 

consolidada na década de 90. E considerando que a burguesia interna passou a compor essa 

frente política atrelando um projeto de desenvolvimento com o modelo econômico neoliberal. 

Iremos analisar no tópico seguinte, a Agenda Legislativa da Indústria no segundo mandato do 

governo Lula.  

 

 

2.3 A agenda Legislativa da Indústria no 2º governo Lula 

 

 

A importância da Agenda Legislativa não decorre apenas de sua origem ou de seus 

objetivos, mas também do processo que gera este documento.  A formulação da Agenda 

Legislativa da indústria tem como base análises de profissionais, e ampla participação dos 

empresários organizados nas Federações Estaduais e em Associações Setoriais da Indústria de 

âmbito nacional. O processo de construção deste documento é coordenado pelo Conselho de 

Assuntos Legislativos da CNI. 

 

O laborioso processo coletivo de composição das Agendas Legislativas da Indústria 

se estende por vários meses e é formado basicamente por três fases (...): a fase 

inicial, em que as organizações estudam proposições legislativas referentes ao custo 

Brasil, definem uma posição diante delas e ordenam-nas segundo sua importância; a 

fase intermediária, em que representantes das organizações reúnem-se no seminário 

da RedIndústria, do qual emerge a minuta da Agenda Legislativa; e a fase final, em 

que a diretoria da CNI confere à Agenda Legislativa o formato definitivo 

(MANCUSO, 2007 p. 59). 

 

Na agenda estão as proposições que podem aumentar ou diminuir o “Custo Brasil” e 

qual o posicionamento da CNI (convergente, divergente, com ressalvas ou não) e suas 

sugestões (ver anexo C). Ou seja, a CNI seleciona entre todos os projetos de lei que tramitam 

em âmbito federal aqueles que a entidade acredita ter influência no custo Brasil. Quando a 
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CNI confia que o projeto vai diminuir o custo Brasil, a entidade se posiciona como 

convergente. Se a CNI acha que o projeto pode aumentar o custo Brasil, a entidade se 

posiciona divergente. Alguns projetos possuem ressalvas, quando a entidade é convergente, 

mas com ressalvas, isso indica que o projeto possui alguns pontos que devem mudar ou que 

falta algo. Se o projeto é divergente, mas com ressalvas, a entidade é convergente em alguns 

detalhes do projeto.  

O posicionamento da CNI perante os projetos, passa por três fases de elaboração da 

Agenda. Inicialmente cada organização empresarial (Federações Estaduais e Associações 

sindicais) que participa da CNI preenche fichas se posicionando perante aos projetos e 

indicando um grau de importância. A segunda fase ocorre no seminário nacional 

Redindústria, onde cada organização possui um voto e pode levar um representante. É nesse 

momento onde as fichas são selecionadas em grupos de trabalho.  Cada grupo define os 

projetos que vão estar na Agenda, buscando manter a mesma quantidade de proposições do 

ano anterior. Os resultados dos grupos de trabalho, passam pelo plenário da RedIndústria e 

podem ser ratificados ou modificados.  

 

Assim como ocorre nos grupos de trabalho, também em plenário as decisões são 

preferencialmente consensuais. Quando surge alguma divergência entre os 

participantes que não é superada através de debate, novamente a decisão é tomada 

por votação no sistema de maioria simples, em que cada organização possui um 

voto. É muito importante ressaltar que as divergências permitidas dizem respeito às 

proposições que devem ser incluídas na Agenda, e à posição que a indústria deve 

assumir diante dessas proposições. É terminantemente proibida a inclusão na 

Agenda Legislativa da Indústria de qualquer proposição que provoque conflitos de 

interesse entre diferentes ramos da atividade industrial. (MANCUSO, 2007 p. 61). 

 

Entendemos que a Agenda Legislativa da Indústria evidencie a opinião unitária de 

diversos setores, a sua formulação já é um fato político importante que demonstra força e 

unidade. E permite ao empresariado melhorar sua imagem e credibilidade frente à opinião 

pública, atuando em conjunto com a grande mídia. Também observarmos que está crescendo 

o número de colaboradores da Agenda Legislativa: em 2005 possuía 23 associações setoriais 

(Mancuso, 2007) já no ano que iremos iniciar nossa pesquisa, 2007, 44 associações nacionais 

da indústria cooperam com o documento, abrangendo de produtores de florestas plantadas e 

sementes a softwares passando pelos mais tradicionais como mineração, têxtil, alimentação e 

construção.   

A terceira fase de elaboração da Agenda Legislativa ocorre quando a diretoria da 

entidade aprova o documento, podendo excluir ou acrescentar proposições. “A diretoria da 
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CNI detém grande liberdade para determinar o conteúdo da versão final da Agenda 

Legislativa” (MANCUSO, 2007 p. 61). O passo seguinte é o lançamento do material 

produzido. A CNI organiza um grande evento, com a presença de inúmeros políticos e da 

grande mídia. Aproveitando o espaço para demonstrar sua influência e importância, buscando 

comprometer políticos em suas avaliações e convencer a sociedade da relevância de seu 

projeto político.  

De acordo com a Confederação Nacional da Indústria este documento é considerado 

um “importante instrumento para o diálogo sistemático e transparente da Indústria com o 

congresso nacional, governo federal e a sociedade civil” (CNI, 2012). De fato, na ocasião do 

lançamento da Agenda Legislativa de 2012 políticos de diversos partidos, de variadas 

atribuições e regiões, explicitaram a importância dada a este documento. Selecionamos 

fragmentos de duas entrevistas. A primeira do então Deputado Federal (PMDB / GO), Sandro 

Mabel: “A agenda da CNI tem sido um manual para mim. Ao longo desses quase 20 anos que 

estou na câmara tem sido um manual, onde nós procuramos seguir as orientações, seguir o 

projeto e temos conseguido grandes vitórias” (MABEL, 2012) e a segunda do Senador José 

Pimentel (PT/CE): “Essa agenda da CNI é muito significativa para que no congresso nacional, 

a gente possa se debruçar sobre ela e o governo seja ou municipal ou estadual ou federal 

também tenham um norte e uma identidade com essas demandas (...)” (PIMENTEL, 2012).  

 A atuação política da CNI é coerente e coordenada. Ou seja, a Agenda Legislativa 

está em consonância com outros documentos da entidade, como as pesquisas técnicas, 

avaliações de conjuntura e o Mapa Estratégico até 2022. Além disso, a entidade organiza 

campanhas para conquistar o que esses documentos propõem e justificam. Essas campanhas 

coordenam eventos políticos, vasta publicidade, depoimentos na mídia e utilizam as redes 

sociais. Em alguns momentos as campanhas contaram com mobilizações a atos de rua. A 

entidade também tem forte atuação jurídica e pode propor,  

 

Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Ações Diretas de Constitucionalidade e Ações de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (...). É um dos poucos órgãos e entidades com 

legitimidade para propor diretamente (...) perante o Supremo Tribunal Federal (...). 

Significa dizer que nenhum outro órgão do Poder Judiciário ou da administração pública, 

direta ou indireta, poderá decidir de forma diferente sobre o mesmo assunto (CNI, 2013). 

 

Além das campanhas políticas, formulação de documentos a ações jurídicas. Existe 

uma atuação que não é facilmente observada e envolve reuniões e articulações que não são 

divulgadas com políticos, passa pelo financiamento eleitoral e pode chegar a ações ilegais e 
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de corrupção. Muitas vezes a entidade também utiliza o fácil acesso a grande mídia para 

criticar e pressionar opositores. Para conseguir atuar politicamente, a CNI conta com o 

financiamento das contribuições sindicais.  

 

Do montante arrecadado com a contribuição sindical, 60% ficam com o sindicato 

que representa a categoria – mesmo se a empresa não for sindicalizada –, enquanto o 

Ministério do Trabalho recebe 20% e a federação estadual da indústria do estado em 

questão, 15%. À CNI cabem 5% do total. Na ausência do sindicato, porém, a 

federação fica com 60%, o Ministério do Trabalho com 20% e a CNI com 20%. 

(CNI, 2013) 

 

Além disso, a entidade coordena o Sistema Indústria que conta com os financiamentos 

públicos para o SENAI e SENAC. A receita do Sistema Indústria foi de R$ 2.211.187.798,19 

reais. Deste valor, R$ 265.257.888,94 reais são exclusivamente da CNI. 97.04 deste valor são 

oriundos da contribuição compulsória (CNI, 2014).  Com tantas formas de atuação, iremos 

observar neste tópico a Agenda Legislativa durante 2007 e 2010 e seu grau de sucesso e 

insucesso. No capítulo seguinte iremos analisar com mais detalhes essas informações, ao 

focar em apenas uma temática da Agenda, as relações trabalhistas, e observar outras formas 

de atuação política do empresariado industrial em disputa com os trabalhadores organizados. 

De 2007 a 2010, foram listadas 288 ações legislativas: Projetos de Lei – PL, Projetos 

de Lei da Câmara – PLC, Medida Provisória – MPV, Projeto de Lei do Senado – PLS, Projeto 

de Decreto Legislativo – PDC, Proposta de Emenda à Constituição – PEC, e tantos outros 

termos que não iremos diferenciar em nossa pesquisa. Optamos por chamar de ‘ações 

legislativas’ ou ‘projetos de lei’.  

Deste total, 126 tiveram algum resultado, até abril de 2014. Ou foram arquivadas 

(retiradas pelo autor, arquivadas, prejudicadas, rejeitadas)
14

, ou se tornaram lei (Lei Ordinária, 

Norma Jurídica, Lei Complementar... entre outras formas que convencionaremos chamar de 

‘Nova Lei’). Como consta na Tabela 1. Na pesquisa realizada por Mancuso (2007) nas 

Agendas Legislativas de 1996 a 2003, dentre os 401 projetos analisados, 164 ainda estavam 

em tramitação, um numero parecido com o encontrado em nossa pesquisa. Ao contrário dos 

projetos com tramitação encerrada, que na pesquisa de Mancuso tiveram um numero maior, 

237 projetos, enquanto em nossa pesquisa 126 finalizaram a tramitação. 

 

 

                                                           
14

 Quando o projeto de lei tiver um resultado negativo, entendemos em nossa pesquisa como ‘arquivada’. Mesmo 

sabendo que existem diferenciações entre ações rejeitadas e retiradas pelo autor, por exemplo. 
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Tabela 1 - Resultado das Ações Legislativas analisadas pela CNI 2007 - 2010 

Arquivada 102 

Nova Lei 24 

Tramitando 161 
Fonte: BRASIL, 2015. Nota: Dados trabalhado pela autora 

 
 

O estudo da agenda legislativa permite observar o grau de sucesso da CNI neste 

período. Mas para isso elencamos alguns critérios, com base na pesquisa realizada por 

Mancuso (2004, 2007), observamos o posicionamento da CNI sobre o projeto de lei e 

relacionamos com o resultado dela, como explica o Quadro 2. Quando uma proposição que 

era convergente aos interesses na CNI se efetiva, entenderemos como um sucesso político da 

entidade. Já quando esse projeto convergente é arquivado, indicará um insucesso para a 

indústria. Se um projeto divergente aos interesses da CNI for arquivado, será considerado um 

sucesso. Mas, se esse projeto for aprovado e se tornar Lei, isso será interpretado como um 

insucesso.   

 

Quadro 2 – Critérios utilizados para classificar o sucesso ou insucesso da CNI 

Decisão da ação legislativa Posicionamento da CNI Resultado para a CNI 

Nova Lei Convergente Sucesso 

Nova Lei Convergente com ressalvas Sucesso 

Nova Lei Divergente Insucesso 

Nova Lei Divergente com ressalvas Insucesso 

Arquivada Convergente Insucesso 

Arquivada Convergente com ressalvas Insucesso 

Arquivada Divergente Sucesso 

Arquivada Divergente com ressalvas Sucesso 

Fonte: MANCUSO, 2004. Nota: Adaptado pela autora 

 

Com base nesses critérios foi possível observar que a CNI possui 56% de sucesso no 

período analisado. Tendo 55 resultados de insucessos e 71 de sucessos. Na pesquisa realizada 

por Mancuso (2007) a CNI teve 66,7% de sucesso e 33,3% de insucesso. Ou seja, diminuiu 

sua taxa de sucesso ao comparar com o período estudado por Mancuso. Entretanto, este 

resultado não expressa as diferenças entre as conquistas e derrotas da CNI.  
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O sucesso da conquista de uma nova lei é diferente do sucesso de uma lei divergente 

ser arquivada, como demonstrou Mancuso (2004, 2007). No primeiro caso existe ganho 

concreto, muda-se a conjuntura e o custo Brasil vai diminuir. Já no segundo caso existe um 

alívio, pois se deixa de perder, mas o custo Brasil continuará igual. Da mesma forma que 

ocorre quando um projeto divergente dos interesses da CNI se converte em lei. Esse caso 

representa uma derrota maior ao compararmos com projetos convergentes a CNI que não são 

efetivados. Nesse caso, os interesses da CNI são frustrados, pois a entidade não consegue 

mudar o status quo em seu favor, porém quando um projeto divergente se torna Lei, o custo 

Brasil irá aumentar representando uma perda para o setor (ver tabela 2). 

 

 

A avaliação desses dados evidencia que a quantidade de alívios e frustrações são 

equivalentes, entretanto existe uma discrepância entre os ganhos e perdas. É essa 

diferenciação que garante a taxa de sucesso mais elevada e a observação que a CNI tem 

conquistas para os interesses que representa. Entendemos que é necessário um estudo mais 

sistemático sobre suas perdas e ganhos, pois esses elementos podem demonstrar quem, de 

fato, a CNI tem representado e para quem ela tem perdido. No estudo realizado por Mancuso 

37,5% dos projetos que obtiveram sucesso, modificaram o status quo. Ou seja, 54 projetos 

foram aprovados. Em nossa pesquisa esse número cai para 27,7% com 20 projetos aprovados. 

E desta forma, o número de sucesso decorrente do alívio ao manter o status quo diminuiu 

entre as duas pesquisas. Pois, na pesquisa de Mancuso 90 projetos foram arquivados, gerando 

62,5% de sucesso com alívio. E no período que observamos a Agenda Legislativa, 72,2% dos 

projetos tiveram sucesso com alívio, em 52 projetos arquivados. O grau de insucesso da CNI, 

também teve variações de, aproximadamente, 10%. Enquanto no período trabalhado por 

Mancuso 16,7% do insucesso ocorreu com perda, tendo 12 projetos divergentes aprovados. 

Tabela 2 – Quantidade e Proporção de Ganhos, Perdas, Alívios e Frustações. 

Decisão Resultado para CNI Impacto para a CNI Nº de ações % 

Nova Lei Sucesso Ganho 20 16% 

Arquivamento Sucesso Alívio 52 41% 

Nova Lei Insucesso Perda 04 3% 

Arquivamento Insucesso Frustação 50 40% 

Total 126 100% 

Fonte: CNI, 2007, 2008, 2009, 2010. Nota: Dados trabalhados pela autora.  
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Em nossa pesquisa, esse número cai para 7,4% com 04 projetos aprovados. Da mesma forma, 

o estudo de Mancuso observou 83,3% de insucesso com frustração, quando 60 projetos 

convergentes à CNI foram arquivados, que em nossa pesquisa chega a 92,6% de insucesso 

com frustração. Essa comparação demonstra que a quantidade de ganhos, perdas, alívios e 

frustrações manteve certa regularidade durante as Agendas que comparamos. Apesar da 

observação realizada por Mancuso envolver um período maior de observação, de 1996 a 

2003. 

 

 

A agenda legislativa é divida por temas, uma variável que também deve ser 

observada para entendermos quais são as pautas onde a CNI é capaz de maior influência e 

onde ela possui dificuldade de conquistas. Ao observarmos os temas que envolvem uma 

mudança estrutural na economia e produção brasileira – como o Sistema Tributário, 

Infraestrutura, Questões Institucionais, que garantem uma diminuição do custo Brasil com 

Tabela 3 – Relação, quantitativa e proporcional, entre os temas da Agenda Legislativa 

com o resultado e o impacto para a CNI 

Temas 
Resultado para a CNI Impacto para a CNI 

Sucesso Insucesso Ganho Alívio Perda Frustração 

Regulamentação 

da Economia 
6 40% 9 60% 4 53% 2 13% 1 27% 8 7% 

Questões 

Institucionais 
1 25% 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 3 75% 

Legislação 

Trabalhista 
15 71% 6 29% 0 0% 15 71% 1 3% 5 24% 

Custo de 

Financiamento 
1 100% 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Meio Ambiente 7 47% 8 53% 0 0% 7 47% 0 0% 8 53% 

Infra-Estrutura 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 

Sistema 

Tributário 
5 36% 9 64% 0 0% 6 43% 2 14% 6 43% 

Infra-Estrutura 

Social 
1 33% 2 67% 0 0% 1 33% 0 0% 2 67% 

Indicações 

Setoriais 
23 77% 7 23% 2 7% 21 70% 0 0% 7 23% 

PAC 6 75% 2 25% 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 

Pauta Mínima 6 55% 5 45% 6 55% 0 0% 0 0% 5 45% 

Fonte: CNI, 2007, 2008, 2009, 2010. Nota: Dados trabalhados pela autora. 
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investimento estatal na estruturação do país ou com a diminuição de impostos – percebemos 

que a CNI possui pouca conquista de seus interesses
15

. Porém quando observamos os temas 

que envolvem conquistas específicas da categoria existe uma taxa elevada de sucesso – como 

exemplo, temos as indicações setoriais. 

Além disso, o alto grau de sucesso na Pauta Mínima (um tema onde estão 

organizadas as principais reinvindicações da CNI), também deve ser considerado e nos chama 

atenção por ser possível elencar as prioridades da confederação. Considerando as ações 

legislativas que tiveram algum resultado, observamos o resultado que a CNI conquistou e qual 

foi o impacto para a confederação de acordo com os temas (ver Tabela 3). 

 Outra variável nos chamou a atenção, de onde vinham as proposições que a CNI 

tinha divergência ou convergência. Optamos por fazer a relação com os partidos políticos
16

 

que originaram os projetos e a posição da indústria para cada um deles. Identificando assim, 

quais partidos estão mais afinados com as proposições da indústria e quais divergem 

constantemente.  

 

  

Não identificamos nenhum partido afinado, totalmente, aos seus interesses. Para 

facilitar a analise, não iremos diferencias as ressalvas. Entendendo convergente e convergente 

com ressalvas como convergente e da mesma forma os divergentes. O Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB) propôs mais ações, 24 projetos, convergentes com a opinião 

da CNI. Entretanto, também propuseram 11 ações divergentes do posicionamento expresso na 

Agenda Legislativa. Uma quantidade expressiva. Da mesma forma o Partido dos 

                                                           
15

 Com exceção do Programa de Aceleramento do Crescimento – PAC, que recebeu um grande apoio da CNI 

com alto grau de efetivação e possuindo divergência da CNI em apenas dois projetos de lei. Um caso específico 

que deve ser observado. 
16

 Cada parlamentar possui um uma Biografia disponível na internet, atrelada ao site com as informações sobre o 

projeto de lei. Podemos citar o exemplo de Antônio Carlos De Mendes Thame, deputado do PSDB de São Paulo, 

escolhido aleatoriamente. É dele a autoria do PL 4961/2005 que “Estabelece que as substâncias ou materiais 

extraídos de seres vivos naturais e materiais biológicos serão considerados invenção ou modelo de utilidade, 

podendo ser patenteados” (THAME, 2005) este deputado se formou em Agronomia e Direito e já foi presidente 

da Associação dos Municípios Canavieiros de São Paulo, SP em 1997 e presidente do Conselho Diretor da 

Associação dos Municípios Citrícolas de São Paulo, SP em 2004. Ou seja, além do partido político seria 

relevante a analise dos políticos, pois existe uma relação direta entre o histórico deste político, sua proposição de 

lei e a quem ele representa. Encontramos diversos exemplos deste tipo de relação. Entretanto, para sistematizar 

essas observações, necessitaríamos de mais recursos ou um período para pesquisa maior. 

Tabela 4 – Os Partidos mais convergentes e divergentes dos interesses da CNI 

- PSDB PT 

CONVERGENTE 24 16 

DIVERGENTE 11 46 
Fonte: CNI, 2007, 2008, 2009, 2010. Nota: Dados trabalhados pela autora 
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Trabalhadores (PT), teve 46 de seus projetos divergindo do julgamento exposto na Agenda 

Legislativa, entretanto indicou 16 ações convergentes com a opinião da indústria (ver Tabela 

4). A mesma baixa fidelidade ocorre com diversos outros partidos, ou então eles são 

inexpressivos. Apenas 26% dos 23 partidos possuem projetos de acordo com apenas um tipo 

de opinião da indústria. Porém apenas um partido desses oito, o PCdoB, tem mais que três 

proposições na agenda Que além de uma coesão entre suas proposições, todas divergentes, 

possui um foco parlamentar, pois mais da metade de suas proposições são sobre a Legislação 

Trabalhista (ver Tabela 5).  

 

Tabela 5 – Relação entre a origem partidária dos Projetos de Lei e a opinião da CNI 

PARTIDOS CONVERGENTE DIVERGENTE 

PV 3 1,9% 5 3,6% 

PTB 12 7,9% 6 4,3% 

PT 16 10,5% 46 33,5% 

PSOL 0 0% 3 2,1% 

PSDB 24 15,8% 11 8,0% 

PSC 0 0% 1 0,7% 

PSB 4 2,6% 1  0,7% 

PRTB 0 0% 2 1,4% 

PRB 0 0% 2 1,4%  

PR 0 0% 3 2,1% 

PPS 3 1,9% 2 1,4%   

PPB 1 0,6% 2  1,4%  

PP 7 4,6% 3 2,1%  

PMN 2 1,3% 0  0% 

PMDB 21 13,9% 16 11,6% 

PLS 0 0% 1  0,7%  

PL 4 2,6% 2 1,4%   

PFL* 6 3,9% 4 2,9% 

PDT 2 1,3% 3  2,1%  

PCdoB 0 0% 11 8,0% 
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 Com isso, nossa pesquisa nos leva a crer que nenhum partido político esteja 

legislando plenamente de acordo com os interesses dos setores organizados na confederação, 

atuando como um representante da fração da burguesia interna. Nesse sentido,  

 

Põe-se o problema se os grandes industriais tem um partido político permanente 

próprio. A resposta, parece-me deve ser negativa. Os grandes industriais se servem 

alternadamente de todos os partidos existentes, mas não têm um partido próprio. 

Nem por isso eles são, de modo algum, “agnósticos” ou “apolíticos”: seu interesse é 

um equilíbrio determinado, que obtém exatamente reforçando com seus meios, 

alternadamente, este ou aquele partido no tabuleiro político. (GRAMSCI, 2012 p. 

327). 

 

De fato, o questionamento realizado por Gramsci ainda é válido, nenhum partido 

político pertence aos setores industriais. Entretanto, a ponderação realizada pelo autor italiano 

sobre a conjuntura inglesa em 1933, deve ser considerada a partir de elementos específicos da 

política atual. Onde o setor industrial brasileiro, não possui hegemonia política e se situa em 

um contexto de disputa com outros setores da burguesia, como o setor financeiro e o capital 

internacional. Assim, embora o empresariado industrial não possua uma representação 

orgânica em um partido específico, ele busca influenciar e apoiar diversos partidos e se 

articula com políticos específicos. 

Neste debate, também podemos considerar uma concepção mais ampla de partido, e 

questionar se a burguesia interna brasileira possui um partido “constituído de uma elite de 

homens de cultura, que têm a função de dirigir, do ponto de vista da cultura, da ideologia 

geral, um grande movimento de partidos afins (que são, na realidade frações de um mesmo 

partido orgânico).” (GRAMSCI, 2012 p. 356). Esse papel é desenvolvido na política brasileira 

pela mídia em especial o Sistema Globo que, “opera como se fosse uma força dirigente em si 

mesma, superior aos partidos e às vezes reconhecida como tal pelo público. Essa função pode 

ser estudada com maior precisão se se parte do ponto de vista de que um jornal (ou um grupo 

de jornas), (...) são também “partidos”. (GRAMSCI, 2012 p. 354). Assim, entendendo um 

partido em sua forma ampliada, como um grupo capaz de influenciar na vontade coletiva da 

EXECUTIVO 29 19,2% 8 5,8% 

DEM* 12 7,9% 3  2,1%  

Comissão Especial 5 3,3% 2 1,4%   

TOTAL 151 100% 137 100% 

Fonte: CNI, 2007, 2008, 2009, 2010 Nota: Dados trabalhado pela autora *Em 2007 ocorre uma mudança de 

nomes e PFL passa a ser denominado DEM  
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sociedade. Encontramos na grande mídia brasileira a capacidade de representar e personificar 

a vontade coletiva, com poder ideológico e político para manter coeso um determinado bloco 

histórico, garantindo a hegemonia e unificação. Dentre os partidos institucionais, o PT esteve 

próximo deste papel histórico, sendo necessária a consolidação de um frente política, 

aglomerando diversos partidos e sindicatos, para garantir essa coesão e hegemonia.  

Entretanto a atuação do Sistema Globo, em parceira com outros jornais e revistas não 

pode ser considerada como a ação partidária representante dos interesses da burguesia interna 

brasileira. Ao contrário da frente política neodesenvolvimentista.  

 

O que mais impressiona hoje no cenário midiático brasileiro é o contraste entre a 

crescente polarização da sociedade e a ausência de qualquer polarização ideológica 

entre os veículos de comunicação de massa. (...) Nas três campanhas presidenciais 

que ocorreram depois da instauração da democracia, houve alternativas reais à 

escolha do eleitor, de um lado um candidato de direita, defendendo o 

neoliberalismo, e de outro, candidatos de oposição à globalização de cunho 

neoliberal. No entanto, a mídia assumiu em todas essas campanhas a defesa ativa 

das candidaturas neoliberais. (...) Os grupos empresariais de comunicações no Brasil 

fecharam totalmente com o projeto neoliberal dentro de uma visão que tem como 

objetivo estratégico associar-se com capitais estrangeiros, aceitando a condição de 

subordinação aos grandes grupos globais da mídia. (KUCINSKI, 2002 p. 48 – 49) 

 

A opção da grande mídia no apoio ao projeto neoliberal perdurou durante o governo 

Lula e Dilma. Bem como, a força e hegemonia desses meios de comunicação se fortaleceram. 

Assim, se é possível identificar o Sistema Globo como um partido que represente uma classe 

dominante e atue na consolidação dessa hegemonia na sociedade, esse partido não representa 

os interesses da burguesia interna que apoiou a consolidação de um programa 

neodesenvolvimentista nos governos Lula e Dilma. Ocorrendo uma disputa entre a frente 

neodesenvolvimentista e o projeto neoliberal defendido pelo capital internacional e pelo 

sistema financeiro e organizado pelo Sistema Globo, como um partido em sentido amplo. 

Rodrigues (1997) defendeu a tese que a CNI seria o partido da indústria brasileira. 

Podendo ser entendida como o Moderno Príncipe industrial do Brasil, prosseguindo com o 

uso dos conceitos elaborados por Gramsci. Entretanto, observando a atuação politica e 

histórica desta entidade, acreditamos que a CNI não foi capaz de exercer essa hegemonia na 

sociedade brasileira, tão pouco exprimir uma vontade coletiva. Embora tenha buscado ser o 

representante político legitimo do setor industrial, atuando, inclusive, dentro de uma frente 

política para conquistar seus interesses e projetos.  

E essa frente política pode ser observada em nossas análises quando consideramos o 

poder Executivo (ver Tabela 5). Dentre todos os partidos políticos, foi o poder Executivo o 
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maior propositor de projetos convergentes aos interesses da indústria, 19,2%. E com maior 

coesão, pois dentre todos os projetos divergentes foi responsável por 5,8%. Uma grande 

diferença entre os projetos divergente e convergente, em comparação com os outros partidos. 

E quando consideramos apenas o poder Executivo durante o governo Lula não encontramos 

grande diferença, pois apenas dois projetos são anteriores a gestão do PT, um convergente e 

outro divergente. 

O Partido dos Trabalhadores, inclusive, possui um número elevado de proposições 

convergentes e divergentes aos interesses da CNI. Acreditamos que essa ambiguidade seja 

uma expressão da composição deste partido na frente neodesenvolvimentista. Por existir um 

interesse do partido em manter a frente, para garantir o governo. Mas, também existe interesse 

em representar a base social de trabalhadores e dos movimentos sociais e sindicais. E esses 

interesses por vezes, são antagônicos e levam a formular projetos convergentes e divergentes 

à burguesia interna. Além do que, existem pautas propostas pelo PT, convergente aos 

interesses da CNI e que não são antagônicas aos interesses dos trabalhadores. 

 

 

Essa observação da movimentação partidária também deve levar em consideração a 

composição das bancadas, governista e de oposição. Na época 14 dos 20 partidos com 

representação na câmara eram considerados como base aliada do governo: PMDB, PSC, PTC, 

PT, PSB, PDT, PCdoB, PMN, PHS, PRB, PR, PP, PTB e PV. (ARRAIS, 2007). 

Consolidando a atuação da frente neodesenvolvimentista no Congresso Federal, permitindo a 

governabilidade do poder Executivo. Embora essa composição é considerada frágil e, muitas 

vezes, pragmática. Nesse sentido, diversos partidos passaram à oposição por divergências 

programáticas e outros, considerados partidos de alugueis, também se movimentaram na 

composição da oposição parlamentar. Deste modo, tanto a base governista como a oposição 

possuem proposições convergentes e divergentes à CNI com proporções aproximadas.  Sendo 

Tabela 6 – Quantidade e Proporção dos Projetos apresentados pelas bancadas em 

relação a o posicionamento da CNI 

Bancada 
Convergente Divergente 

Nº de PLs % Nº de PLs % 

Governista 95 62,50% 104 68,90% 

Oposição 56 37,5% 33 31,1% 

Fonte: CNI, 2007, 2008, 2009, 2010 Nota¹: Dados trabalhado pela autora. Nota²: A gestão do Executivo foi 

considerada para divisão das bancadas 
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a bancada governista a responsável pelo maior número de proposições convergentes e 

divergentes à CNI (ver Tabela 6). 

 Além dos pontos que analisamos neste capitulo sobre a Agenda Legislativa, existem 

vários elementos que podem ser aprofundados. Mas para isso, é necessário um recorte. 

Acreditamos que a analisar um dos temas poderá funcionar como uma amostra da Agenda e 

permitirá avançar na pesquisa. Nesse sentido, a opção será o aprofundamento sobre a 

Legislação Trabalhista, o que irá permitir observar a disputa politica entre dois setores que 

compõe a frente politica neodesenvolvimentista e possuem atuação legislativa. 
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3 A LEGISLAÇÃO TRABALHISTA EM DISPUTA NO 2º GOVERNO LULA 

 

 

Para compreender a correlação de força entre trabalhadores e industriais com base nos 

elementos encontrados na Agenda Legislativa, optamos por aprofundar a análise observando 

outros indicadores. Além de considerar a atuação dentro do congresso federal, iremos 

observar a ação política de atores sindicais durante as eleições presidenciais de 2006. E como 

a ação sindical laboral está diretamente relacionada à capacidade de mobilização, greves e 

campanhas também vão ser observadas.  

Para resgatar os acontecimentos políticos entre 2006 e 2010 pesquisamos nos sites da 

CUT e CNI e recorremos aos jornais e revistas. Depois de uma primeira busca na Folha de 

São Paulo, Estadão, Carta Capital, Exame, Valor Econômico, selecionamos matérias da Folha 

e do Valor. Pois, apenas esses meios disponibilizaram informações sobre o período estudado e 

uma ferramenta de busca adequada
17

. 

 

 

3.1 Eleições presidenciais em 2006 

 

 

 Iremos observar a disputa eleitoral de 2006 para a presidência do país. Escolhemos 

analisar o ano de 2006, pois foi esse processo que antecipou a 53ª legislatura e o segundo 

mandato de Lula, que foi o foco de nosso estudo. Segundo dados do Tribunal Superior 

Eleitoral (BRASIL, 2006b), sete candidatos disputaram a eleição presidencial de 2006:  

1) Ana Maria Rangel do PRP que obteve 0,1% dos votos válidos (V/VV);  

2) Cristovam Buarque do PDT obteve 2,6%V/VV;  

3) Geraldo Alckmin do PSDB coligado com PFL obtiveram 41,6% V/VV; 

4) Heloísa Helena do PSOL coligado com PSTU e PCB obtiveram 6,8% V/VV; 

5) José Maria Eymael do PSDC obteve 0,06% V/VV; 

6) Luciano Caldas Bivar do PSL obteve 0,06% V/VV 

7) Luiz Inácio Lula da Silva do PT coligado com PRB e PCdoB obtiveram 48,6% V/VV 

                                                           
17

 A maioria dos jornais não possuem os arquivos de matérias anteriores a 2010 disponíveis para o público. Até 

as entidades sindicais (CUT e CNI) não possuem registros “antigos”. É possível questionar o papel 

enciclopédico infinito da internet se poucas fontes mantêm bancos de dados com noticias de uma década. Além 

de poucos sites jornalísticos possuírem ferramentas de busca eficientes, o que limita o acesso à informação. 
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 Como nenhum candidato conseguiu mais de 50% dos votos válidos, a disputa foi para 

o segundo turno entre Lula e Alckmin. O candidato do PT foi eleito com 48,6% dos votos 

válidos.  

 Observar esse processo eleitoral é fundamental em nossa pesquisa, pois as correlações 

de força na sociedade brasileira ficam em evidência. A composição das legendas, os apoios 

políticos, o financiamento eleitoral e os discursos permitem uma aproximação dos bastidores 

políticos que comumente estão longe do grande público. Além disso, a conquista do executivo 

tem tal relevância na política nacional que quase todos os grupos políticos se posicionam 

neste processo. Gerando inclusive questionamentos jurídicos, prioritariamente com o 

candidato à presidência do PT. Este que possui um apoio histórico de representantes dos 

movimentos sociais e centrais sindicais em períodos eleitorais, passou por diversas ações 

jurídicas, com apoio da mídia, para limitar esse apoio.  

A CUT distribuiu, em abril de 2006, 1,5 milhão de jornais que avaliava o governo em 

São Paulo de Geraldo Alckmin, comparando os governos Lula e Fernando Henrique Cardoso. 

Depois da distribuição, o TSE proibiu a divulgação desse material pela CUT, que pagou cerca 

de R$ 20 mil de multa. Dois meses depois a entidade distribuiu mais jornais para os 

trabalhadores, “360 mil exemplares da "Revista do Brasil" que traz como destaque da sua 

primeira edição o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua resistência à crise do mensalão” 

(PAGNAN, 2006a). Segundo a central sindical, a população possui pouco acesso às 

informações relevantes sobre o projeto que o PSDB representa, devido ao bloqueio feito pela 

mídia hegemônica para apoiar o candidato
18

, seria papel das entidades representativas dos 

trabalhadores e estudantes, denunciar um projeto político que irá prejudicar seus 

representados.  

Entretanto, é proibido ao candidato receber doações de entidades de classe ou 

sindicais, tanto em dinheiro como em publicidade de qualquer espécie. Com base nessa 

resolução, a ação da CUT foi criticada nas grandes mídias. Como na matéria da Folha de São 

Paulo anunciando que "entidades organizam campanha contra Alckmin para tentar driblar lei 

que as impede de fazer publicidade para presidente. Para advogado, propaganda e 
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 De fato, diversos estudos já comprovaram que as mídias massivas divulgam noticias contrária aos candidatos 

do PT em número expressivamente maior do que o fazem com candidatos de oposição. Um estudo denominado 

Manchetômetro, realizado durante as eleições de 2010 demonstrou que a Folha de São Paulo veiculou 470 

notícias contrárias à candidata do PT e 323 notícias contrárias ao candidato do PSDB. Totalizando 147 matérias 

negativas a mais para o PT. (FERES JR, 2014). Apesar de considerar que existe um posicionamento político e 

ideológico que desfavorece o PT nas matérias da Folha de São Paulo, o jornal foi escolhido em nossa pesquisa 

por disponibilizar em 2014 mais informações sobre a campanha de 2006 relacionadas à CNI e CUT, assim como 

o valor econômico.   
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antipropaganda são faces da mesma moeda: ‘É o mesmo que fazem partidos de aluguel. Isso é 

campanha" (PAGNAN, 2006b). Em geral, quando as matérias citam o apoio de movimentos 

sociais e sindicatos à campanhas do PT, questionam a legalidade dessas ações e sua 

legitimidade, pois relacionam com a destinação de recursos federais para as entidades
19

. 

Mesmo com as críticas e denuncias, a CUT não diminuiu sua participação na 

campanha de Lula em 2006. Na realidade a central sindical mobilizou 50 mil dirigentes 

sindicais (da CUT, CGTB, e parte da Força Sindical) para atuarem como "formadores de 

opinião"
20

 convencendo os trabalhadores a votar em Lula.  

 

Diariamente nas portas e comitês de fábrica, com minicomícios e debates sobre 

política. (...) A CUT estima que o universo de eleitores ao alcance do sindicalismo 

chegue a 22 milhões de trabalhadores. "Temos o direito de dizer o que pensamos. 

Não temos nenhum receio de dizer que Lula é melhor que Alckmin. E vamos para a 

rua fazer essa campanha", afirmou o secretário de Relações Internacionais da CUT e 

secretário de mobilização do PT, João Felício. (DELGADO, 2006). 

 

Mobilizações nacionais, passeatas e uma plenária nacional com Lula também foram 

ações organizadas pela CUT. Entretanto a capacidade de convocação da entidade não foi de 

grande expressão, pois boa parte desses atos de rua foi esvaziada. A repercussão na mídia foi 

de atos em São Paulo com 1000 participantes em outubro e 300 pessoas em junho (PAGNAN, 

2006b). É possível observar que o grau de mobilização está relacionado à possibilidade de 

derrota
21

, pois observando as matérias do período, encontramos os maiores atos populares 

durante o segundo turno e, principalmente, em eleições mais acirradas. O que não foi o caso 

da disputa em 2006 onde o terceiro lugar (Heloísa Helena do PSOL) não teve grande 
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 Na mesma matéria sobre as publicações em apoio à Lula, o jornalista informou que o MST, CUT e UNE 

“receberam do governo Lula, até abril, cerca de R$ 60 milhões, mas negam favorecimento. Dizem que são 

financiamentos de projetos, todos com rigorosa prestação de contas” (PAGNAN, 2006b). E que “no governo 

petista, a CUT recebeu repasses de cerca de R$ 30 milhões. Na comemoração do Primeiro de Maio deste ano, ela 

recebeu em patrocínios da Petrobras e da Caixa Econômica Federal R$ 800 mil” (PAGNAN, 2006a).   
20

 Durante a campanha, o termo formador de opinião foi bastante utilizado para descrever intelectuais que, na 

maioria das vezes, defendiam a campanha do PSDB. Para Lula, "de repente inventaram o tal de “formador de 

opinião”. O cara escreve artigo de jornal e forma opinião. E o cara da CUT não forma opinião? (...) Muitas 

coisas no Brasil vão passar por uma reflexão. A imprensa é uma delas” (BERGAMO, 2006) 
21

 É difícil quantificar a participação popular em mobilizações de campanha, pois existem poucos relatos nos 

jornais. Como já discutimos neste trabalho, a grande mídia não é imparcial e por isso é necessário entrevistas e 

uma pesquisa mais aprofundada para medir a participação nos atos de rua em campanhas, comparando com o 

clima eleitoral. Entretanto, é possível observar durante as campanhas de 2006, 2010 e 2014 que o aumento nos 

atos está relacionado à necessidade de pressionar a sociedade. Outra observação é que o PSDB passou a utilizar 

essa tática na ultima eleição, mesmo com baixa inserção nos sindicatos laborais, entidades estudantis e 

movimentos sociais que historicamente articulam esse tipo de ação. Além da relação direta com a possibilidade 

de vitória ou derrota, novas tecnologias da comunicação também podem colaborar com a utilização de atos em 

campanhas eleitorais.  



67 
 

 

expressão e Lula ganhava em quase todas as pesquisas eleitorais
22

. O próprio presidente 

anunciava em entrevistas que sua vitória era certa. Em alguns momentos, dirigentes do PT 

afirmavam buscar uma vitória “já no primeiro turno”.  Essa proporção observada entre o risco 

de derrota do candidato do PT e a capacidade de mobilização para atos de rua indica que 

mesmo que a base sindical vote em Lula devido ao “convencimento” feito pelos dirigentes 

dos sindicatos. Grande parte dos trabalhadores sindicalizados, não atua em campanha 

eleitoral, mesmo que os dirigentes sindicais mobilizem para isso. Acreditamos que a defesa de 

um candidato na eleição ocorre quando o trabalhador sente que é necessário mais que votar, 

para que o seu candidato ganhe.   

O maior ato noticiado durante a campanha foi o Grito dos Excluídos, que reuniu mais 

de 300 mil pessoas em quase mil cidades brasileiras. Essa mobilização ocorre todo ano no dia 

07 de setembro e não está diretamente relacionada com campanhas eleitorais. Apesar do ato 

organizado junto a partidos, sindicatos, pastorais e movimentos sociais ter o objetivo de 

protestar contra a desigualdade social e a política econômica, a repercussão na mídia veio pela 

opinião dos participantes frente ao governo Lula e sua reeleição.  

 

Base de apoio do PT e da eleição de Lula em 2002, as pastorais e as entidades de 

diferentes setores, como o sem terra e sem teto, reclamaram do distanciamento do 

governo em relação às causas sociais e demonstraram que se depender deles, Lula 

não terá o mesmo apoio popular de quatro anos atrás. ‘A eleição não vai ter tanto 

peso como tinha antes’, relatou Ari Alberti, um dos coordenadores do Grito e 

participante da Pastoral do Migrante. ‘Nas outras, todas as nossas atividades eram 

voltadas para as eleições. Agora isso foi relativizado. A eleição é uma parte do 

processo de mudança, não a última instância’. (...) Há 20 anos na Pastoral Operária, 

José Felipe Ribeiro reclamou dos problemas sociais vividos pelos mais carentes. 

‘Vivemos uma situação difícil, com tanto desemprego e violência. A classe pobre é 

quem paga’. Apesar da insatisfação, prefere manter o cenário atual político. ‘Lula 

não é 100%, mas é melhor que os anteriores. Merece uma segunda chance porque 

parece que é o que fez mais pelos mais pobres". (AGOSTINE, 2006). 

 

 Observando entrevistas da época, identificamos que dentre as entidades que apoiavam 

a reeleição de Lula (CUT, CGTB, UNE, MST, movimentos feministas de moradia e 
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 “O vento sopra a favor da reeleição do presidente Lula (...). Faltando menos de quatro meses para a eleição, 

ele navega sobre uma aprovação de 60% do eleitorado (66% entre os homens, 67% nas cidades médias, 68% nas 

famílias mais pobres, 69% entre os menos escolarizados e 73% no Nordeste) e tem uma vantagem de 20 pontos 

percentuais para a soma das intenções de voto dos demais postulantes ao cargo de presidente da República, 

segundo a mais recente pesquisa do Ibope, patrocinada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). É um 

feito considerável para o chefe de um governo que há mais de um ano vem sendo bombardeado pela mídia e 

taxado de ladrão e corrupto pelos adversários. (...) Com o favoritismo do presidente Lula, começa a se insinuar o 

espírito de uma eleição meia-boca. De um lado, a oposição cumprindo tabela sem convicção da possibilidade de 

virada, concentrando a disputa nos governos estaduais e espaços no Parlamento (...). De outro, os aliados do 

governo ficam achando que ninguém precisa se esforçar muito pela reeleição porque o presidente já estaria se 

considerando vitorioso e devedor apenas de si próprio. Aí está o perigo” (BREVE, 2006). 
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pastorais) os dirigentes sindicais e diretores da UNE expressavam um apoio incondicional ao 

governo no período da eleição. Depois da vitória de Lula, a CUT organizou, em Brasília, 

mobilizações reclamando de falta de investimentos nas áreas sociais e pressionando o governo 

para aumentar o salário mínimo. Porém, antes do resultado existia uma cautela nos dirigentes 

da entidade em publicitar descontentamentos. Enquanto isso os dirigentes de pastorais e 

movimentos sociais externavam críticas, apesar do apoio.  

Também identificamos representantes de trabalhadores que não apoiaram Lula, e 

faziam campanha para outros candidatos. Essa oposição foi observada em dois grupos 

distintos. O primeiro ligado ao PSTU e PSOL que se organizavam nas centrais sindicais: 

Conlutas e Intersindical. A expressão desse posicionamento no âmbito sindical veio com a 

organização de uma greve de bancários durante a campanha. A greve foi deflagrada pelos 

sindicatos ligados ao PSTU e PSOL, mesmo depois do Comando Nacional dos Bancários 

(ligado a CUT) orientar que a greve ocorreria na semana seguinte, após assembleias da 

categoria. Anteriormente, esse Comando dos Bancários organizou uma paralização nacional 

de 24hs e recusou o reajuste salarial de 2%. Para dirigentes de oposição à CUT, “o comando 

de greve é formado por dirigentes sindicais que são governistas. Além de pactuar com a atual 

política econômica, não querem causar problemas no processo eleitoral. Deveriam respeitar a 

vontade do trabalhador que está disposto a fazer greve” (ROLLI, 2006). Segundo os 

dirigentes de oposição a greve teve adesão de 80 mil funcionários. Entretanto Confederação 

Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro (ligada a CUT) não confirmou o número, 

além de afirmar que “a oposição tenta se aproveitar de uma insatisfação da categoria para tirar 

proveito sindical e eleitoral” (ROLLI, 2006). Além dessa greve, as centrais buscaram 

mobilizar os trabalhadores para ato em apoio à Heloisa Helena (PSOL), mas não tiveram êxito 

em conseguir atos massivos.  

O outro grupo de oposição à Lula que fez campanha para Alckmin e também apoiou 

Buarque foi a Força Sindical. A entidade ficou fragmentada durante as eleições, com base em 

um discurso crítico ao governo Lula, “para o Paulinho da Força: ‘nunca teve tanta gente 

desempregada e a renda nunca caiu tanto", (PAGNAN; SEABRA; ROLLI, 2006) alguns de 

seus maiores dirigentes anunciaram apoio a Cristovam Buarque (PDT), porém de forma 

fragilizada. Paulinho da Força, por exemplo, era presidente da Força Sindical e do PDT em 

São Paulo, mas participou de um encontro de sindicalistas com Alckmin e divulgou para a 

imprensa que apesar de “apoiar oficialmente a candidatura de Cristovam Buarque, o 

presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, liberou os sindicatos da central na 
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eleição” (SEABRA, 2006). Esse evento foi organizado por outro dirigente da Força Sindical, 

Miguel Eduardo Torres que divulgou “que o tucano se comprometeu a não tocar em direitos 

trabalhistas, como décimo-terceiro salário, férias e o FGTS: ‘Ele disse que não vai mexer em 

direito trabalhista de jeito nenhum" (SEABRA, 2006). Deste modo, alguns dirigentes da 

Força Sindical afirmaram votar em Cristovam Buarque, outros em Geraldo Alckmin, e teve 

aqueles que optaram por Lula. Apesar de um apoio fragmentado e pequeno (dentre 1.800 

sindicatos filiados à Força, apenas 15 participaram) a reunião com sindicalistas foi importante 

para a campanha de Alckmin, que buscava “conquistar um setor associado ao presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva – o sindicalismo. (...) Em resposta à mobilização da CUT a favor da 

Lula, a ideia é reunir filiados da Força Sindical e de outras centrais em Brasília” (SEABRA, 

2006).  

Assim como a convocatória de mobilizações de rua em apoio aos presidenciáveis do 

PSDB, a reunião com sindicalistas demonstra uma tendência do partido para tentar aproximar, 

em períodos eleitorais, seus candidatos de uma base que é considerada petista. Em 2006 foi 

necessária a utilização de dirigentes de outro partido (o PDT, que além de possuir candidatura 

própria para presidência, passou a compor a bancada governista) para uma aproximação com 

representantes laborais. O que demonstra uma forte hegemonia do PT frente às entidades 

sindicais de trabalhadores. Pois, além da CUT ser a maior central sindical do Brasil e apoiar o 

PT, outros candidatos expressivos eleitoralmente não consegue apoio orgânico de nenhuma 

representação de trabalhadores em âmbito nacional. Mesmo quando os candidatos do PSDB a 

presidência realizam reuniões com dirigentes sindicais de trabalhadores, é de forma 

intermediada. Por outro lado, partidos que se colocam à esquerda do PT, possuem uma 

construção orgânica em sindicatos, mas mal conseguem expressar isso em força política e 

muito menos, em força eleitoral.  

  É necessário considerar também, que as reuniões entre presidenciáveis e sindicalistas 

é perpassada de compromissos políticos. Alckmin, por exemplo, prometeu não mexer em 

direitos trabalhistas. Representando uma disposição em manter o status quo dessa pauta. É 

necessário observar que mesmo durante a campanha e em reunião com sindicalistas, Alckmin 

defendeu que “as reformas trabalhista e sindical dependeriam de negociação com 

trabalhadores, empresários e governo” (SEABRA, 2006). Esse depoimento demonstra que o 

PSDB não teria, durante o próximo mandato, compromisso em ampliar os direitos 

trabalhistas, se restringindo em mantê-los. Em um momento eleitoral, onde o candidato 

buscava apoio dos trabalhadores a falta de maiores promessas com a pauta trabalhista, 
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indicava o que se concretizou na bancada de oposição. Uma forte barreira aos avanços de 

direitos dos trabalhadores. 

 O candidato Lula, que contava com forte apoio das centrais sindicais, também não foi 

além em seus compromissos com os direitos trabalhistas. Em toda a campanha os 

compromissos com os trabalhadores estiveram sobre o aumento do salário mínimo, 

distribuição de renda, melhoria na educação e saúde
23

. Mas sem nenhum apontamento direto 

de avanço nos direitos trabalhistas. Essa falta de afirmação de novos direitos trabalhistas 

também demonstra que a bancada governista não se comprometeu em tirar do papel velhas 

bandeiras sindicais como a redução da jornada de trabalho. E, assim como a oposição, 

estariam dispostos em manter o status quo. A ampliação de direitos trabalhistas poderia atrair 

votos, pois grande parte da população seria diretamente beneficiada. Embora alguns 

argumentos questionem esse beneficio em médio prazo e para a economia do país, a 

ampliação de direitos trabalhistas é uma medida popular e dificilmente isso seria convertido 

com críticas.  

Ampliar direitos trabalhistas poderia ganhar muitos eleitores. Mas, esse compromisso 

poderia custar aos candidatos alguns poucos eleitores com peso relevante. Os grandes 

empresários possuem interesses que são considerados para a definição do voto, e 

principalmente nos financiamentos de campanha. Embora o presidente Lula tenha afirmado, 

em entrevista à Folha de São Paulo que  

 

A única frustração que eu tenho é que os ricos não estejam votando em mim. Porque 

eles ganharam dinheiro como ninguém no meu governo. No meu governo, as 

empresas ganharam mais que os bancos. Teve mais crédito que nunca. Depois de 

vinte anos a construção civil começou a se recuperar fortemente. (BERGAMO, 

2006) 

 

A verdade é que Lula teve apoio de empresários importantes em sua reeleição, como 

por exemplo, do presidente da CNI, o então deputado Armando Monteiro (PTB-PE). Embora 

o presidente da entidade apoiasse a reeleição de Lula, a CNI teve cautela em indicar favoritos. 

Como agenda de campanha organizou documentos e eventos para expressar seus interesses e 

ouvir as propostas dos presidenciáveis. Além disso, Armando Monteiro pode afirmar seu 

favoritismo ao candidato do PT, pois se afastou para atuar na campanha política e foi 

                                                           
23

 No discurso de posse, o presidente reafirmou os compromissos - feitos na campanha eleitoral - de realizar um 

governo de desenvolvimento, com distribuição de renda e educação de qualidade. "Nossa política social, que 

nunca foi compensatória, e sim criadora de direitos, será cada vez mais estrutural. Será peça-chave do próprio 

desenvolvimento estratégico do país", afirmou Lula (CUT, 2007j). 
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substituído por Carlos Eduardo Moreira Ferreira, vice-presidente da CNI. Buscando firmar os 

interesses da entidade e demonstrar abertura para o dialogo a CNI organiza, em anos de 

disputa eleitoral para a presidência do país,  

 

Um documento contendo as propostas do setor industrial e a visão sobre o Brasil, 

para os próximos quatro anos de governo. O documento é entregue e debatido com 

os candidatos à Presidência da República. Foi assim em 1998, quando a CNI 

apresentou o documento Competitividade e Crescimento: A Agenda da Indústria; 

em 2002, quando a CNI elaborou o documento A Indústria e o Brasil: uma agenda 

para o crescimento; e em 2006, quando a instituição sintetizou a visão da indústria 

sobre o crescimento econômico, com base na opinião dos mais de 1,2 mil 

empresários que participaram do Encontro Nacional da Indústria e elaborou o 

documento Crescimento: a visão da Indústria. (CNI, 2011) 

 

Em 2002, 2010 e 2014 a CNI entregou os documentos com um grande evento onde os 

candidatos discutiram temas selecionados pelo setor industrial e apresentaram suas propostas. 

Os dois últimos eventos foram gravados e transmitidos ao vivo pela internet. Esses 

documentos produzidos pela CNI são cautelosos em suas avaliações das gestões passadas. 

Aparentando uma preocupação na neutralidade política. Entretanto em 2010 o documento 

elaborado pela CNI conteve um capitulo intitulado “O Brasil que temos” onde foi possível 

identificar uma avaliação positiva dos rumos que economia e a política brasileira tomaram nos 

últimos anos. 

 

O Brasil mudou na transição para o século 21 – e mudou para melhor. O Brasil vive 

um momento especial e apresenta um conjunto de fatores muito favoráveis ao 

crescimento: • Democracia consolidada; • Estabilidade de preços; • Crescente 

participação e influência na economia global; • Rápida capacidade de resposta à 

demanda mundial por alimentos e energia; • Ampla oportunidade de investimentos 

em infraestrutura; • Mercado consumidor em expansão. (...) Nas décadas de 1980 e 

1990, a renda per capita crescia, em média, apenas 0,5% ao ano. Nesse ritmo, o País 

levaria 137 anos para dobrar a sua renda per capita. Entre 2004 e 2008, a renda per 

capita no Brasil cresceu 3,4% ao ano. Nesse ritmo, a renda dos brasileiros dobraria a 

cada 21 anos, ou seja, no espaço de cinco mandatos presidenciais. (CNI, 2010, p. 11 

– 12) 

 

Esse posicionamento positivo já era expresso no título do documento: “A indústria e o 

Brasil: uma agenda para crescer mais e melhor”. Em 2006, o documento não foi aberto quanto 

à avaliação do primeiro mandato de Lula. Mas, assim como nos outros anos, os objetivos e 

interesses estavam expostos. Sobre o sistema de relações de trabalho no Brasil, por exemplo, a 

CNI elencou seus interesses e críticas: Ele incentiva a informalidade e cria obstáculos ao 

crescimento; É mais desfavorável aos negócios, em comparação com a maioria dos países; 

Atrapalha na competitividade dos negócios brasileiros; Possui pouca margem de manobra nas 
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negociações com os trabalhadores; A tradição da Justiça do Trabalho de favorecimento ao 

empregado cria um ambiente de insegurança jurídica; Gera despesas elevadas de contratação 

e empecilhos à terceirização e outras formas de gestão; Falta investimento em capacitação. 

(CNI, 2006) 

A CNI também se posicionou nos seguintes temas: redução do gasto público; 

tributação; infra-estrutura; financiamento; desburocratização; inovação; educação; política 

comercial de acesso a mercados e meio ambiente. Em todos esses a CNI indicou problemas e 

soluções. Apesar do documento entregue aos presidenciáveis não indicar avaliações do 

primeiro mandato de Lula em nenhum tema, a entidade tornou público um balanço positivo. 

 

O presidente da Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) e do Bradesco, Márcio 

Cypriano, defende a adoção de metas de crescimento do PIB e de redução do gasto 

público. Em sua opinião, o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva foi bem-sucedido no processo de estabilização, a ponto de o país ter neste ano 

uma inflação que ficará abaixo da meta de 4,5%. Cumprida a tarefa da estabilização, 

a principal missão agora é crescer, ressalta. A mesma posição é defendida pelo 

deputado Armando Monteiro Neto (PTB-PE), presidente da CNI (Confederação 

Nacional da Indústria), que aponta ainda a necessidade de melhoria do ambiente de 

negócios como forma de aumentar investimentos. (TREVISAN, 2006) 

 

E o apoio que tanto o presidente como o vice-presidente da CNI deram a reeleição de 

Lula (MATAIS, 2006), foi aprovado por grande parte da organização patronal. Pois, em meio 

à disputa eleitoral para presidência do país, também foi votada a presidência da entidade. E 

Armando Monteiro foi reeleito. “A chapa única que disputou as eleições recebeu 26 dos 27 

votos do colégio eleitoral dos empresários, formado por representantes das federações de 

indústrias dos estados e do Distrito Federal” (CLETO, 2006). Para conquistar e demonstrar o 

apoio do setor industrial, a campanha de Lula organizou um jantar onde grandes empresários 

foram convidados a pagar dois mil reais para participar e contribuir financeiramente, com o 

objetivo de arrecadas 2 milhões de reais (Munari, 2006). A mesma estratégia foi utilizada por 

Alckmin que cobrou o mesmo valor, com objetivo de arrecadar 600 mil para sua campanha 

(Frias, 2006). Além dos jantares públicos, também são organizados jantares privados:  

 

Excluídos da agenda oficial dos candidatos, os jantares e encontros ganham um ar de 

clandestinidade. Alckmin, por exemplo, tem se reunido com empresários pelo 

menos uma vez por semana, nas noites de segunda-feira. Já tomou café da manhã 

com executivos das teles, se reuniu na Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) e 

jantou com representantes dos setores sucro-alcooleiro, de alimentos, multinacionais 

e comércio varejista. Na casa do presidente da rede Riachuelo, o jantar promovido 

pelo Instituto de Desenvolvimento Varejista reuniu grandes empresas do setor, do 

Mac Donald's a lojas de departamento. Filho do empresário Abílio Diniz, João Paulo 
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Diniz está organizando um outro jantar para Alckmin, que deverá acontecer até o 

fim do mês. (SEABRA, 2006) 

 

Esse tipo de jantar para arrecadar financiamento eleitoral, também é praticado pela 

campanha de Lula. Na realidade, a maioria dos grandes financiadores de campanha, doaram 

para os dois candidatos.  

 

Segundo aliados de Lula e Alckmin não são raros os casos em que empresários 

associam a contribuição à liberação de recursos por obras executadas pelos 

governos: Federal e do Estado de São Paulo. Temendo exposição e retaliação de 

quem venha a ganhar a eleição, as empresas devem endossar a tendência de 

pulverização das doações. Nos encontros, os empresários acenam com a 

possibilidade de colaboração, mas o dinheiro só sai mais tarde e depende de um 

fator: a perspectiva de vitória. (SEABRA, 2006). 

 

Reuniões com grandes empresários e líderes de sindicatos patronais, é modo de  

conquistar o apoio do setor industrial e ao mesmo tempo demonstrar essa adesão,  durante as 

campanhas eleitorais. Lula organizou uma reunião com 27 executivos onde propôs um grande 

pacto para aprovar urgentemente no Congresso medidas necessárias para garantir o 

crescimento do país. Nessa reunião esteve presente o presidente da Vale do Rio Doce, Roger 

Agnelli; o presidente da FIESP, Paulo Skaf; o presidente em exercício da CNI, Carlos 

Eduardo Moreira; Emílio Odebrecht, do grupo Odebrecht e o presidente do grupo Gerdau, 

Jorge Gerdau, todos demonstraram apoio às propostas de Lula e enfatizaram que no início da 

gestão será mais fácil tomar as medidas elencadas, em especial a reforma política. Entretanto, 

aproveitaram o momento para pressionar o governo e candidato para mudanças políticas e 

econômicas. 

 

(...) Se consolida a ideia de uma reforma que possa trazer oxigênio para a política 

brasileira. Lula, segundo os empresários, comportou-se como quem acredita que já 

está reeleito, mas falou muitas vezes em “segundo turno" das eleições, revelou 

Gerdau. No jantar, os empresários endossaram apenas em parte o clima de otimismo 

do governo, que garantiu estarem lançadas as bases do crescimento na economia 

brasileira. Para Roger Agnelli, o país tem condições de crescer a taxas de 5% anuais, 

mas precisa adotar medidas que diminuam os custos sobre as empresas e o 

investimento. Mantega reconheceu que os empresários pressionaram o governo para 

remover rapidamente o que consideram obstáculos ao crescimento da economia, 

como os altos tributos, a burocracia e as deficiências de infra-estrutura. "Várias 

pessoas concordaram que hoje o Brasil reúne as condições para que o país dê um 

salto, mas há obstáculos que têm de ser transpostos", admitiu o ministro. Emílio 

Odebrecht, do grupo Odebrecht, cobrou do governo uma reforma do Estado, para 

reduzir a burocracia e dar mais eficiência ao governo. A maior parte dos empresários 

queixou-se da excessiva valorização do real em relação ao dólar e da necessidade de 

reduzir impostos sobre investimentos, especialmente nos gastos destinados às 

instalações físicas da indústria e compra de equipamentos. (...) "A inação nessa área 
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tem um custo, o país deixa de se desenvolver", comentou o diretor-executivo da 

CNI, José Augusto Fernandes. (LEO, 2006). 

  

É possível notar que apesar de participarem de reuniões com o candidato Lula e 

concordarem com suas propostas, esses dirigentes aproveitaram o período eleitoral para 

apontar seus interesses e pressionar o governo. As reinvindicações e avaliações dos líderes 

industriais estão em coerência com a Agenda Legislativa da Indústria. E mesmo com essa 

postura crítica, por parte do setor indústria, “o presidente da CNI diz (...) que não acredita 

num apoio massivo do empresariado ao nome de Alckmin. Ele acha que Lula conseguiu 

conquistar um amplo apoio no setor, como a própria CNI” (BARROS, 2006). É interessante 

notar que os dirigentes de sindicatos laborais, que também apoiam a reeleição de Lula, não 

usaram a disputa eleitoral da mesma forma e pouco pressionaram por mudanças determinadas, 

como por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Com uma ação pouco ofensiva, aceitam 

discursos vagos dos candidatos sobre “manter direitos trabalhistas” e “melhorar a vida do 

trabalhador”. 

Como demonstramos os jantares e reuniões com altos executivos buscavam não 

apenas o apoio político, até porque dificilmente um empresário se comprometia publicamente 

com um único candidato. Mas também, o apoio financeiro afinal, “todos sabem o peso, no 

mais das vezes decisivo, do poder econômico nas disputas eleitorais” (COSTA, 2008 p.23). 

Segundo dados do TSE
24

 (BRASIL, 2006a) as campanhas presidenciais de Lula e Alckmin 

tiveram de receita: R$ 81.188.298,01 reais e R$ 79.206.150,77 reais, respectivamente. Desse 

valor, Lula recebeu de 16 empresas 46,37% de todo valor arrecadado, aproximadamente R$ 

38 milhões de reais (ver Tabela 7). Um padrão observado por Samuels ao observar as 

campanhas de 1994, 1998 e 2002, “relativamente poucas empresas contribuem com a 

campanha de cada candidato. (...) Em média, poucos contribuem, mas quando o fazem, 

tendem a dar muito dinheiro” (2006, p, 147). 

 

                                                           
24

 “Os dados do Brasil [sobre o financiamento] são imperfeitos, mas ainda devemos perguntar: o que podemos 

aprender sobre a política brasileira a partir desses dados?” (SAMUELS, 2006 p. 134) Embora o TSE divulgue a 

lista completa de doadores das campanhas, as informações sobre a origem do dinheiro não é simples de ser 

extraída. Pois, o nome fantasia das empresas não é utilizado e os recursos raramente são doados diretamente para 

a campanha do candidato e passam pelo partido e por instancias estaduais. O que dificulta o rastreamento da 

origem das doações. Além disso, existem caixas não declarados ou a utilização de “laranjas” para as doações. 

Como o foco de nossa pesquisa não é o financiamento eleitoral, optamos por buscar fontes que já sistematizaram 

os dados disponibilizados pelo TSE, usando o artigo elaborado por Santos, 2007. Essa pesquisa, inclusive, além 

de ter sido publicada nos Anais XXXI Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Administração foi divulgada pela empresa Macroplan – Prospectiva, Estratégia e Gestão que presta assessoria 

para a CNI. 
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Tabela 7 – Empresas que mais contribuíram para a campanha eleitoral de Lula em 

2006 

Empresa Setor/ Entidade Valor (R$ milhões) 

Cia. Vale do Rio Doce Mineração / CNI 4,3 

Sucos Cutrale Alimentos e bebidas/ CNI 4,0 

Banco Itaú Financeiro / CNF 3,5 

Grupo Camargo Corrêa Construção civil / CNI 3,5 

Gerdau Aços Longos Siderurgia / CNI 3,1 

Bradesco Financeiro / CNF 2,5 

Consórcio FSTP (estaleiros) Naval / CNI 2,0 

Grupo Votorantim 
Cimento, mineração, papel, 

celulose / CNI 
2,0 

Grupo JBS Alimentos e bebidas / CNI 2,0 

CSN Siderurgia / CNI 1,95 

Construtora OAS Construção civil / CNI 1,68 

Construtora Andrade Gutierrez Construção civil / CNI 1,52 

Banco ABN Amro Financeiro / CNF 1,5 

Ambev Alimentos e bebidas / CNI 1,5 

Embraer Aéreo / CNT 1,3 

Unibanco Financeiro / CNF 1,3 
Fonte: TSE. In: SANTOS, 2007 p. 11 

 

Já as 16 empresas que mais doaram para a campanha de Alckmin totalizaram 36,71% 

do montante declarado, aproximadamente, R$ 23 milhões de reais (ver Tabela 8) 

 

Tabela 8 – Empresas que mais contribuíram para a campanha eleitoral de Alckmin 

em 2006 

Empresa Setor / Entidade Valor (R$ milhões) 

Banco Itaú Financeiro / CNF 3,5 

Cia. Vale do Rio Doce  Mineração / CNI 3,2 

Gerdau Aços Longos Siderurgia / CNI 3,2 

Banco Mercantil de São Paulo Financeiro / CNF 2,0 

Banco ABN Amro Financeiro / CNF 1,5 

Construtora Andrade Gutierrez Construção civil / CNI 1,5 

Unibanco Financeiro / CNF 1,3 

Bradesco Financeiro / CNF 1,2 

Sucos Cutrale Alimentos e bebidas / CNI 1,0 

Embraer Aéreo / CNI 1,0 

Ipiranga Energético / SINDICOM 0,85 

Ambev Alimentos e bebidas / CNI 0,8 

Banco Safra Financeiro / CNF 0,75 

CSN Siderurgia / CNI 0,6 

Grupo Camargo Corrêa Construção civil / CNI 0,4 

Construtora OAS Construção civil / CNI 0,1 
Fonte: TSE. In: SANTOS, 2007 p. 12 
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 É possível identificar nas tabelas anteriores que grande parte das empresas, fizeram 

doações para os dois candidatos (os nomes repetidos nas duas tabelas estão em negrito). E 

essa prática é comum nas campanhas eleitorais, como outros estudos demonstram. 

Dificilmente uma empresa escolhe apenas um candidato para doar. E essa tendência 

demonstra que o financiamento eleitoral das grandes empresas não corresponde apenas ao 

convencimento ideológico ou o posicionamento político
25

. A doação de campanha está 

relacionada ao investimento. E, além de investir nas duas campanhas, algumas empresas 

doam exatamente o mesmo valor para candidatos distintos. Como foi o caso do Banco Itaú, 

Unibanco, Banco ABN e da Construtora Andrade Gutierrez, segundo as tabelas 1 e 2. Assim, 

“os dados do TSE fornecem uma base empírica para uma visão da forma com que a elite 

econômica brasileira, altamente concentrada e politicamente esperta, tentam modelar ações do 

governo por meio dos custeios de campanha” (SAMUELS, 2006 p. 148).  Deste modo, o 

financiamento privado de campanha serve para garantir aos investidores que um “serviço” 

seja prestado.  

 

Os contribuintes esperam um “serviço” específico que apenas um cargo público 

pode oferecer em retorno pelo seu investimento. E que tipos de serviços seriam 

esses? (...) A maioria dos fundos de candidatos que não são de esquerda vem de 

empresas que intencionam influenciar as políticas do governo, pois muitos deles 

esperam obter uma recompensa direta. (SAMUELS, 2006 p. 148) 

  

Além disso, também é necessário considerar que de toda a campanha de Lula ter 

recebido R$ 1.982.147,24 reais a mais de financiamento eleitoral que toda a campanha de 

Alckmin. Isso pode estar relacionado ao fato do candidato à reeleição ter maior probabilidade 

de vencer a disputa eleitoral que o concorrente tucano. Durante a disputa eleitoral, a confiança 

na vitória de Lula era maior do que em Alckmin. Tanto pelas pesquisas eleitorais que 

indicavam a vitória do PT. Como pela construção da campanha do PSDB, que teve problemas 

para a escolha do candidato, dentro do partido, começando desacreditada por alguns setores. 

Além disso, a falta de um terceiro lugar mais expressivo eleitoralmente, possivelmente traria 

vantagens para o primeiro colocado. Assim, as empresas preferem se comprometer com a 

candidatura que será vitoriosa e como todo investimento, envolve riscos. Pode ser que a outra 

campanha ganhe e a empresa em questão perca seus “serviços”. Contudo, também  

 

                                                           
25

 Pois, existem diferenças programáticas entre os candidatos à presidência, que podem ser observadas ao 

comparar as gestões de FHC com Lula e Dilma, por exemplo. 
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Vigora a regra de quanto maior a quantidade de recursos, maiores as possibilidades 

de vitória. Em cada pleito, concorrem centenas de candidatos movidos por essa 

lógica. Não surpreende que as eleições brasileiras constem entre as mais caras do 

mundo. (...) É claro que nossos candidatos só se dispõem a gastar muito porque 

esses gastos compensam, ou seja, são necessários, embora nem sempre suficientes, 

para a vitória.  (ARAÚJO, 2004 p. 61) 

  

 Igualmente, o fato de Lula ter arrecadado mais verbas em sua campanha que Alckmin 

também deve estar relacionado à aprovação de seu primeiro mandato. Pois, as empresas não 

voltariam a investir em um governo que atrapalhou os negócios durante quatro anos. Ao 

contrário, se uma empresa observa que há grandes chances de um candidato problemático 

ganhar uma disputa presidencial, provavelmente não irá optar por financia-lo, ao contrário 

colaborará com seu maior oponente. Por esses motivos, não descartamos que a chance de 

determinado candidato ganhar a eleição, influencia no financiamento privado. Porém, essa 

escolha também envolve opções políticas.  

 De tal modo, o financiamento privado eleitoral envolve interesses das empresas por 

benefícios diretos. O que leva a diversos autores a afirmar que “o financiamento de 

campanhas no Brasil é, em grande medida, voltado para serviços, mais do que voltado para 

política” (2006 p. 147). Entretanto, não devemos excluir em nossas analises a relevância do 

interesse “político”.  

 

As estratégias supra empresariais que visam à formação e a exploração do domínio 

político encontram na realidade um amplo campo de atuação junto aos poderes 

executivo, legislativo e judiciário. (...) No Brasil, as empresas têm no financiamento 

de campanhas políticas uma oportunidade para a formação de um domínio político 

ao colocar-se na posição de ‘credoras’ dos parlamentares e executivos eleitos, que 

terão nos exercícios dos seus mandatos o compromisso de defender os interesses 

daqueles que os financiaram.  Nas eleições de parlamentares, governadores e 

presidente da República de outubro de 2006, pôde-se observar a participação efetiva 

de um conjunto de grandes empresas - mineradoras, siderúrgicas, construtoras, 

estaleiros, bancos etc  – no financiamento de candidatos e partidos políticos. Elas 

pertencem a setores fortemente dependentes de regulamentações e prestação de 

serviços para os governos e buscam, com o financiamento, o ‘direito’ de participar 

do jogo, visando à obtenção de uma vantagem competitiva no médio prazo. 

(SANTOS, 2007 p. 15) 

 

 Portanto, o investimento não visa apenas à recompensa direta, ou seja, o “serviço”, a 

empresa receber benefícios em licitações ou verbas extras. As doações também são pensadas 

como estratégias em médio prazo. Afinal, durante as campanhas eleitorais as grandes 

empresas, embora não se comprometem com nenhum candidato de forma definitiva em suas 

declarações públicas, usam o espaço que possuem na mídia para pressionar politicamente, 

com críticas e proposições. Os políticos acabam se comprometendo com os projetos 
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apontados pelos dirigentes empresariais. Projetos esses, que são construídos e debatidos 

cotidianamente, como a Agenda Legislativa, e não apenas em períodos eleitorais.  

 Assim sendo, a soma dos recursos arrecadados pela campanha de Lula e Alckmin, R$ 

160.394.448,78 de reais, demonstra que os dois candidatos tiveram apoio dos setores 

empresariais. Além das reuniões, jantares e declarações de apoio. E o setor industrial teve 

forte participação nas doações. Pois, os setores de construção civil, siderurgia, alimentos e 

bebidas, mineração, naval, cimento, papel e celulose participam do setor industrial, e integram 

a CNI. O setor financeiro que se organiza na CNF também esteve entre as maiores doações. E 

apenas uma empresa de petróleo compôs o grupo das grandes doadoras, a Ipiranga que 

participa do Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e 

Lubrificantes, aparecendo em apenas uma lista de financiamento eleitoral. Assim como 

apenas uma empresa do setor de transporte aéreo entrou na lista, a Embraer que compõe a 

Confederação Nacional do Transporte, mas colaborando com ambos presidenciáveis. 

 Tomando como amostra as 16 maiores contribuições, é possível identificar que os 

setores não doaram da mesma forma para os dois candidatos (ver Tabela 9). Enquanto o setor 

industrial foi responsável por 73,17% das doações de Lula e o setor financeiro 23,37%. Na 

campanha de Alckmin o setor industrial participou com 47,16%, quase o mesmo valor do 

setor financeiro, 44,75%. O setor de transporte teve uma participação semelhante nas 

contribuições dos dois candidatos, porém com apenas uma empresa. Ao considerarmos a 

influência que o poder público federal possui nas obras de infraestrutura que possibilitam o 

transporte, poderíamos esperar uma participação maior nas doações financeiras. Por fim, o 

setor de petróleo participou de 3,71% entre as maiores contribuições feitas ao candidato 

Alckmin. 

 

Tabela 9 – Proporção de participação dos Setores e Entidades nas maiores 

arrecadações para financiamento eleitoral de Lula e Alckmin em 2006 

Setor / Entidade Lula Alckmin 

Industrial / CNI 73,17 % 47,16 % 

Financeiro / CNF 23,37 % 44,75 % 

Transporte / CNT 3,45 % 4,36 % 

Petróleo / SINDICOM 0% 3,71 % 

Fonte: Elaboração própria. 
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 Além disso, ao retomar as tabelas 7 e 8 é possível identificar que as únicas empresas 

que constam exclusivamente na lista de Lula, Consórcio FSTP (estaleiros) Grupo Votorantim 

e Grupo JBS são do setor industrial. Já as únicas empresas que estão apenas na lista de 

Alckmin, Banco Mercantil de São Paulo, Banco Safra e Ipiranga, são do setor financeiro e 

petróleo. Apesar de não identificar nenhuma disputa aberta entre os setores industriais e 

financeiros, podemos concluir que existe uma predileção das empresas ligadas a CNI ao 

candidato Lula. Pois o mesmo teve o apoio da presidência da CNI, a participação de 

empresários ligados a este campo em seus eventos de campanha e o favorecimento nos 

financiamentos. Da mesma forma que Alckmin teve a predileção de setores financeiros, 

ligados a CNF. Essas preferencias não indicam uma oposição consolidada. Ou seja, o setor 

industrial não se organizou como oposição ao PSDB, da mesma forma que o setor financeiro 

não mobilizou uma oposição ao candidato do PT. Essas movimentações são coerentes às 

analises feitas da Agenda Legislativa. 

 

 

3.2 Legislação Trabalhista na Agenda Legislativa   

 

 

Após a disputa eleitoral de 2006 a CNI seguiu buscando alcançar seus objetivos 

políticos e a Agenda Legislativa da Indústria continuou sendo uma ferramenta fundamental. 

Como já observamos a legislatura posterior às eleições de 2006 foi um período de sucesso e 

ganho para os interesses da indústria. Neste tópico iremos observar a temática sobre Relações 

Trabalhistas, para entender quais os interesses da CNI neste ponto e observar como a entidade 

se posiciona para conquista-los.   

Entre 2007 e 2010, quando observamos a Agenda Legislativa da Indústria, a CNI 

listou 63 projetos na temática: Relações Trabalhistas (e deste total, 21 projetos não estão mais 

tramitando, um se transformou em lei e os outros foram arquivados). Segundo a entidade, 

busca-se construir no Brasil uma concepção moderna das relações de trabalho, que seria 

caracterizado como: 

 

Sistema regulatório flexível, de forma a permitir outras modalidades de contratos, 

bem como a gestão das empresas e adaptação às exigências do mercado de trabalho; 

Ampliação do espaço de negociação coletiva e de mecanismos autônomos de 

solução de conflitos, de modo a permitir que os interesses das partes diretamente 

envolvidas ajustem-se em função de suas possibilidades e necessidades; Estímulos à 
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contratação, com redução dos encargos diretos sobre o salário, não ampliação de 

obrigações indiretas, tal como a imposição de cotas, e eliminação da insegurança 

jurídica, que oneram o custo do trabalho e desestimulam a geração de empregos; 

Incentivo ao desenvolvimento tecnológico e à capacitação dos trabalhadores (CNI, 

2009 p. 83). 

  

Essa descrição é semelhante aos projetos defendidos durante a década de 90 com 

apoio ao governo FHC pela flexibilização das leis trabalhistas. Embora a CNI possua diversas 

propostas para diminuir o custo Brasil a partir das Relações Trabalhistas, esse tema não 

apareceu durante as reinvindicações do setor nas eleições de 2006. Embora, a temática seja  

recorrente nas documentações da entidade. Em todas as metas e avaliações realizadas pela 

CNI a concepção moderna das relações trabalhistas e as criticas a legislação atual são 

presentes de forma coerente. Entretanto, além de ser um tema pouco exposto durante as 

eleições, também é uma temática onde a CNI possui poucos projetos de lei convergente aos 

seus interesses. Existem 63 projetos caracterizados como Relações Trabalhistas, cinco destes 

estão presentes na Pauta Mínima e os outros 58 projetos compõe o capítulo especifico para o 

tema. Nestes últimos, existem 44 projetos divergentes ao interesse da CNI e 14 convergentes. 

Um número expressivo ao compararmos outros temas (ver tabela 10) 

 

Tabela 10 - Posicionamento da CNI nos diferentes temas perante aos projetos de Lei 

da Agenda Legislativa da Indústria (2007 – 2010) 

Tema Convergente Divergente 

Regulamentação da Economia 25 7 

Questões Institucionais 8 3 

Legislação Trabalhista 14 44 

Custo de Financiamento 1 0 

Meio Ambiente 12 12 

Infraestrutura 8 0 

Sistema Tributário 18 14 

Infraestrutura Social 3 3 

Indicações Setoriais 29 45 

PAC 9 2 

Pauta Mínima 25 5 
Fonte: CNI, 2007, 2008, 2009, 2010. Nota: Dados trabalhados pela autora 

 

 O tema com maior diferença entre a quantidade de projetos convergentes e 

divergentes é a Legislação Trabalhista com 30 projetos divergentes a mais do que 

convergentes. O mesmo ocorre ao considerarmos os 5 projetos sobre Relações Trabalhistas 

presente na Pauta Mínima, apenas 1 deles é convergente aos interesses da CNI. Esses dados 
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corroboram a ideia de que nesse tema a entidade atua de forma defensiva. Não só durante as 

eleições, mas também na atuação legislativa. Quando se trata de legislação trabalhista a CNI 

atua prioritariamente para evitar mudanças negativas no status quo. Porém, de forma eficiente. 

 Juntando com 58 projetos listados no tema Legislação Trabalhista e os 5 projetos com 

este tema dentro da Pauta Mínima, é possível identificar que a CNI teve sucesso em seus 

objetivos, o dobro do valor de insucesso. Entretanto este sucesso é alívio frente ao 

arquivamento de projetos divergentes à CNI.  A entidade não conseguiu que nenhum projeto 

convergente aos seus interesses se transformasse em lei, mas teve uma perda quando um 

projeto divergente se tornou lei. Além disso, 6 projetos convergentes ao seus interesses foram 

arquivados, frustrando as expectativas da entidade (ver Tabela 11).  

 

 

A observação das pautas sobre relações trabalhistas também permite identificar o 

posicionamento dos partidos políticos frente a esta pauta. Como identificamos no capítulo 

anterior, podemos definir as bancadas governistas e de oposição. A base aliada do governo era 

composta, na época, pelo: PMDB, PSC, PTC, PT, PSB, PDT, PCdoB, PMN, PHS, PRB, PR, 

PP, PTB e PV.  Deste modo, quase todos os projetos foram proposições da bancada 

governista. Sobrando apenas 4 projetos do PSDB (um divergente), 3 proposições do 

PFL/DEM (1 convergente), 1 projeto do PPS (divergente), 1 projeto do PSOL (divergente) e 

uma proposição convergente realizada por uma Comissão Especial (C.E) e uma proposição do 

poder Executivo durante o governo de FHC (divergente). Assim não observamos uma relação 

entre a bancada (governista ou não) e a proposição coerente aos interesses da CNI (ver Tabela 

12). 

 

 

 

Tabela 11 – Resultado dos projetos de Lei sobre Legislação Trabalhista para a CNI 

Resultado do Projeto de Lei para a CNI Impacto do Projeto de Lei para a CNI 

Tramitando 42 Sem impacto 

Insucesso 7 
Frustação 6 

Perda 1 

Sucesso 14 
Alívio 14 

Ganho 0 

Total 63 Total 21 

Fonte: CNI, 2007, 2008, 2009, 2010. Nota: Dados trabalhados pela autora 
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Tabela 12 – Proposições sobre Relações Trabalhistas na Agenda Legislativa da 

Indústria e sua relação com os resultados dos Projetos, com o posicionamento da CNI e 

com o resultado e impacto para a CNI. 

Projeto Partido Posicionamento Resultado Resultado p/ CNI 

PLS 76/2005 PDT Convergente Arquivado Insucesso Frustação 

PL 557/2007 PT Divergente Arquivada Sucesso Alívio 

PLS 252/2009 PSDB Divergente Arquivada Sucesso Alívio 

PL 5792/2009 PMDB Divergente Arquivada Sucesso Alívio 

PL 1003/1988 PT Divergente Arquivada Sucesso Alívio 

PL 1562/2007 PT Divergente Arquivada Sucesso Alívio 

PLS 294/2008 PT Divergente Tramitando   

PLS 220/2009 PCdoB Divergente Tramitando   

PLS 460/2009 PDT Divergente Tramitando   

PL 5067/2009 DEM Converg. c/ Ressalvas Tramitando   

PL 1528/1989 PMDB Diverg. c/ Ressalvas Arquivada Sucesso Alívio 

PLS 200/2006 PT Divergente Tramitando   

PL 2424/2007 PPS Divergente Arquivada Sucesso Alívio 

PLS 36/2009 PSB Divergente Tramitando   

PL 5684/2009 PCdoB Divergente Tramitando   

PL 7386/2006 PTB Convergente Tramitando   

PL 7663/2006* PCdoB Divergente Tramitando   

PL 7689/2006* PT Divergente Tramitando   

PLP 208/2004 PT Divergente Arquivada Sucesso Alívio 

PLS 76/2006 PMDB Divergente Arquivada Sucesso Alívio 

PL 4028/2008 PMDB Converg. c/ Ressalvas Arquivada Insucesso Frustação 

PL 4593/2009 PR Divergente Tramitando   

PL 1981/2003 PT Divergente Tramitando   

PLC 17/2004 PT Divergente Tramitando   

PL 2699/2007 PT Divergente Arquivada Sucesso Alívio 

PL 3222/2008 PT Divergente Arquivada Sucesso Alívio 

PL 3223/2008 PT Divergente Arquivada Sucesso Alívio 

PEC 17/2006 PSOL Divergente Arquivado Sucesso Alívio 

PLC 1780/2007 PCdoB Divergente Tramitando   

PL 6356/2005 PT Divergente Tramitando   

PL 1780/2007 PCdoB Divergente Tramitando   

PLS 112/2009 PT Divergente Tramitando   

PLS 209/2009 PMDB Convergente Tramitando   

PL 980/2003 PFL Diverg. c/ Ressalvas Arquivada Sucesso Alívio 
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PL 6746/2006 PSDB Converg. c/ Ressalvas Arquivada Insucesso Frustação 

PL 6911/2006** PT Divergente Tramitando   

PL 6851/2010 PT Divergente Tramitando   

PL 5271/2009** PMDB Divergente Tramitando   

PEC 75/2003 PT Divergente Tramitando   

PL 5019/2009 PSB Converg. c/ Ressalvas Tramitando   

PLS 112/2006 PMDB Converg. c/ Ressalvas Arquivado Insucesso Frustação 

PL 3584/2008*** PMDB Convergente Tramitando   

PL 4668/2009*** PMDB Convergente Tramitando   

PL 401/1991 PT Divergente Tramitando   

PL 6739/2006 PT Divergente Tramitando   

PLS 513/2007 PT Divergente Tramitando   

PL 7077/2002 PFL Divergente Lei 12440.11 Insucesso Perda 

PL 4734/2004 EXEC Divergente Tramitando   

PL 6541/2006 C.E. Converg. c/ Ressalvas Tramitando   

PLS 39/2007 PSDB Converg. c/ Ressalvas Arquivado Insucesso Frustação 

PL 498/2003 PT Divergente Tramitando   

PL 133/2007 PCdoB Diverg. c/ Ressalvas Tramitando   

PL 3427/2008 PCdoB Divergente Tramitando   

PL 5140/2005 PMDB Convergente Tramitando   

PL 5874/2009 PSDB Convergente Arquivada Insucesso Frustação 

PL 6476/2009 PMDB Divergente Tramitando   

PLC 42/2007 EXEC Divergente Tramitando   

PLS 393/2009 PMDB Divergente Tramitando   

PL 4653/1994* PT Divergente Tramitando   

PEC 231/1995 PCdoB Divergente Tramitando   

PLP 8/2003 PT Divergente Tramitando   

PL 4302/1998 EXEC Diverg. c/ Ressalvas Tramitando   

PL 4330/2004 PR Convergente Tramitando   

Fonte: CNI, 2007, 2008, 2009, 2010. Nota¹: Dados trabalhados pela autora. Nota²: Os projetos em negrito são 

oriundos da Pauta Mínima. * Foram apensados ao mesmo projeto: PL 4653/1994. ** O PL 5271/2009 foi 

apensado ao PL 6911/2006.  *** Foram apensados ao mesmo projeto: PL 7699/2006 
 

Além da bancada governista e de oposição, outras divisões são feitas no congresso 

federal. Existindo uma bancada denominada patronal e outra laboral. A quantidade de 

deputados e senadores eleitos que são empresários é historicamente maior, principalmente no 

senado. Em 2011, foram 169 entre os 513 deputados. Enquanto isso, 61 sindicalistas foram 

eleitos deputados e seis senadores. Já na legislatura anterior, 54 deputados e seis senadores 
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com origem sindicalista se elegeram. Apesar da diferença de origem na composição do 

congresso, mais projetos divergentes aos interesses da CNI foram propostos. Nesse sentido, a 

atuação de alguns partidos políticos deve ser considerada (ver tabela 13). 

 

 

Os partidos que historicamente possuem aliança com a CNI e com setores patronais, 

como o PSDB, PMDB e DEM/PFL, não possuem expressão na formulação de leis nesta 

temática e quando o fazem nem sempre estão convergindo aos interesses da CNI. O PMDB 

propôs a mesma quantidade de projetos convergentes e divergentes. Enquanto o DEM/PFL 

propôs mais projetos divergentes. Já o PSDB tem mais projetos convergentes, mas é um 

numero reduzido ao considerarmos os 63 projetos listados nesse tema. Por outro lado, os 

partidos que historicamente são considerados representantes dos trabalhadores como o PT e 

PCdoB possuem uma quantidade expressiva de proposições, somadas (considerando o Poder 

Executivo) são 34 projetos, mais da metade dos 63 listados. Todos divergentes aos interesses 

da CNI. O PCdoB possui uma atuação política coerente dentro da Agenda Legislativa. Todos 

seus projetos são divergentes aos interesses da CNI e de todas as 11 proposições oito tratam 

de relações trabalhistas. Já o PT partido se sobressai devido à quantidade de projetos 

divergentes sobre relações trabalhistas. Deste modo, a CNI não possui representação 

partidária na temática, mesmo com a grande quantidade de políticos oriundos de organizações 

Tabela 13 – Relação entre a origem das proposições e a quantidade de proposições 

analisadas pela CNI sobre Relações Trabalhistas 

Origem Nº de proposições convergentes Nº de proposições divergentes 

PDT 1 1 

PT 0 23 

PSDB 3 1 

PMDB 6 6 

PCdoB 0 8 

DEM/PFL 1 2 

PPS 0 1 

PSB 1 1 

PTB 1 0 

PR 1 1 

PSOL 0 1 

EXEC 0 3 

C.E. 1 0 

Fonte: CNI, 2007, 2008, 2009, 2010. Nota: Dados trabalhados pela autora 



85 
 

 

patronais, ao contrário dos sindicatos laborais que podem contar com partidos para a atuação 

legislativa.  

Apesar de contar com poucas proposições para alterar o status quo das relações 

trabalhistas, a CNI possui uma avaliação consolidada sobre essa questão no país. Que se 

expressa nos 63 projetos deste tema que são acompanhados e analisados. Para aprofundar a 

observação sobre a atuação política da CNI nesta pauta selecionamos os cinco projetos sobre 

relações trabalhistas que constam na Pauta Mínima. A Pauta Mínima é uma lista restrita de 

proposições – de alto impacto no ambiente de negócios – definidas e referendadas pelas 

entidades participantes da RedINDÚSTRIA e do Fórum Nacional da Indústria” (CNI, 2009 p. 

13). Essa listagem é intitulada de Foco, Prioridades ou Pauta Mínima, dependendo da edição e 

seleciona os principais projetos do ano, dividindo por temáticas. E de 2007 a 2010 nove temas 

diferentes apareceram: Reforma Tributária; Sistema Tributário; Política Econômica; 

Infraestrutura; Micro Empresas; Direito de Propriedade e Contratos; Meio Ambiente; Gasto 

Público e Relações de Trabalho. Segundo a CNI, “esses projetos mereceram um sistema de 

gestão diferenciado com uma forte mobilização em favor de sua tramitação, considerando-se a 

necessidade de incluir a visão do setor privado nos textos legais que esperamos aprovar” 

(CNI, 2008 p. 12). Por esse motivo os cinco projetos listados na pauta mínima representam a 

prioridade da CNI para as Relações Trabalhistas. 

O primeiro projeto é a PL 4653/1994 proposta pelo deputado na época Paulo Paim 

(PT/RS), e trata sobre a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais para 

todos os empregados no Brasil, com uma carga horária diária máxima de 8hs, com horas 

extras remuneradas com valor 75% superior à da hora normal. Ao justificar o projeto de sua 

autoria, Paulo Paim, o caracterizou como expressão maior do Movimento Sindical Brasileiro, 

argumentando que a nova carga horária máxima não traria prejuízos para a sociedade, ao 

contrário, poderia gerar novos postos de trabalho. Depois de 20 anos tramitando, foram 

apensados 66 outros projetos ao original, os apensados tratam sobre a quantidade de horas 

semanais, diárias e mensais (algumas vezes propondo menos de 40 horas semanais), sobre 

acordos coletivos, contabilização dos horários de descanso e no transporte, sobre regime de 

plantão e compensação de horas, quanto custará a hora extra e diversos pontos específicos que 

se complementam ou são divergentes. O projeto de Paulo Paim esteve na pauta mínima em 

2009 e no ano seguinte foi substituído na pauta mínima por um projeto com a mesma ementa 

de Inácio Arruda do PCdoB/CE, a PEC 231/1995. 
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A CNI diverge destas propostas, segundo a entidade a redução da jornada deve ser por 

acordo ou convenção e não imposta, pois representa elevado custo ao empregador e 

desestimula a negociação entre os atores sociais. Segundo a entidade, aumentar encargos 

trabalhistas pode gerar diminuição da produção ou investimentos em automação e aumento 

dos preços finais. Para a CNI, dificilmente as empresas vão contratar novos empregados, por 

não terem condições devido aos altos encargos trabalhistas e tributários em mercado aberto e 

competitivo, o que irá impactar negativamente na economia do país que possui flutuação de 

demandas, escassez de créditos, e juros altos. 

Os dois projetos ainda tramitam e já passaram por grandes debates. Um exemplo é o 

projeto de Paulo Paim que quando foi proposto, em 1994, visava exclusivamente que a 

duração do trabalho normal não passasse de 8 horas diárias e 40 semanais. Depois de vários 

anos tramitando o projeto passou a regular o acréscimo de horas suplementares
26

 e sua 

respectiva remuneração
27

 ou compensação, bem como a definição que as mudanças propostas 

não podem acarretar diminuição nos salários.  Segundo o relato de Rogério Carvalho do 

PT/SE para a comissão de Seguridade Social e Família o  

 

Longo tempo de tramitação, aliado à natureza da matéria, qual seja, a fixação do 

limite máximo da jornada diária e semanal de trabalho, favoreceram a proliferação 

de muitas outras proposições, o que fica visível pela quantidade de apensos ao 

projeto principal, atualmente 66 projetos; bem como a manobras protelatórias de 

apensamentos indevidos e todos os tipos de requerimentos, que são legítimos nos 

limites regimentais (Brasil, 2014 p. 16) 

 

Outro projeto divergente dos interesses da CNI, que ainda está tramitando é o PLP 

8/2003 que protege a relação de emprego contra a despedida arbitrária ou sem justa causa. O 

projeto de Mauricio Rands (PT/PE) define o justo motivo objetivo autorizativo e o justo 

motivo subjetivo autorizativo para despedida do empregado, sendo o primeiro por dificuldade 

econômica do empregador e o segundo por indisciplina ou insuficiência no desempenho do 

empregado. 

O autor do Projeto defende a existência de um viés autoritário nas relações trabalhistas 

no Brasil e a falta de direitos coletivos para os trabalhadores durante as intervenções do 

Estado brasileiro.  

                                                           
26

 A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente a 30 

(trinta) horas mensais e 110 (cento e dez) semestrais, limitada a 2 (duas) horas suplementares diárias, mediante 

convenção ou acordo coletivo de trabalho. Entretanto, alguns trabalhadores são proibidos de exceder o limite das 

40 horas semanais (como as grávidas e os aposentados) 
27

 Da convenção ou acordo coletivo de trabalho deverá constar a importância da remuneração da hora 

suplementar, que será, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) superior à da hora normal. 
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O direito coletivo, fundado na doutrina da OIT que preconiza a autonomia e a 

liberdade sindical, desde aquela época permaneceu atrofiado. Para que os 

trabalhadores possam organizar sindicatos capazes de algum poder de barganha nas 

negociações coletivas, impõe-se a condição de que não possam ser despedidos 

arbitrariamente (Brasil, 2003 p. 2)  

 

Neste sentido, o “direito patronal de despedir” teria “freios moderados” permitindo um 

fortalecimento da organização sindical. Segundo a CNI, o projeto gera uma proteção 

exacerbada ao trabalhador e impede as dinâmicas empresariais com liberdade e agilidade. 

Além de dificultar a conciliação da empresa com as transformações do sistema produtivo. E o 

FGTS já garante a estabilidade do emprego ao fazer o empregador pagar uma taxa na 

demissão. A geração e manutenção de empregos dependem de crescimento econômico e 

legislação flexível. Na visão da CNI a proposta inviabiliza empreendimentos e cerceia a 

liberdade do empreendedor gerir seu próprio negócio. Por esses motivos o projeto está na 

pauta mínima de 2008 a 2010. Mas em nossa observação da atuação política da CUT, não 

apareceu a defesa deste projeto, embora a luta pela estabilidade no trabalho seja uma pauta 

decorrente do movimento sindical laboral.  

 Já a PL 4302/1998 do poder Executivo durante o governo de FHC, estava na pauta 

mínima em 2007 e voltou em 2010. Esse projeto regula as relações de trabalho na empresa de 

prestação de serviços a terceiros e as relações de trabalho temporário. Observa-se que o 

projeto exclui as empresas de vigilância e transporte de valores. Nesse sentido, o projeto 

conceitua trabalho temporário como aquele contratado para atender à necessidade de 

substituição de pessoal ou para serviços, em uma situação imprevisível ou de natureza 

periódica incluindo atividades meio e fim. Nesse tipo de trabalho uma pessoa física é 

contratada por uma empresa de trabalho temporário
28

, que estará à disposição de uma empresa 

tomadora de serviços. Segundo o projeto, a empresa contratante de serviços terá que garantir 

para os trabalhadores temporários ou terceirizados as condições de segurança, higiene e 

salubridade bem como o mesmo atendimento médico, ambulatorial e de refeição, que é 

destinado aos empregados efetivos.  

 Entretanto, o projeto aprovado no Senado indica que a empresa contratante se torna 

solidariamente responsável pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias. Além disso, fica 

proibida a contratação deste tipo de trabalho para substituir trabalhadores em greve. Esse 

projeto também assegura ao trabalhador temporário um salário e jornada de trabalho 

                                                           
28

 Devidamente registrada no Ministério do Trabalho com CNPJ e capital social proporcional ao numero de 

trabalhadores. 
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equivalente aos outros empregados efetivos na mesma função, bem como a mesma proteção 

previdenciária e contra acidentes pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. O 

pagamento proporcional às parcelas de décimo terceiro, férias proporcionais e do Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), podem ocorrer quando estipulados no contrato de 

trabalho. A empresa que descumprir a lei estará sujeita ao pagamento de multa, na Câmara 

dos Deputados foi aprovado o valor de cinco mil reais por trabalhador, mas no Senado o 

projeto ficou sem o valor da penalidade determinado. 

 O prazo para a duração do contrato de trabalho temporário será cento e oitenta dias. 

Maior que o atual, três meses, e ainda permitirá a prorrogação por até noventa dias. 

Entretanto, decorrido o prazo do contrato de trabalho temporário, é necessário que o 

trabalhador aguarde noventa dias para firmar novo contrato temporário na mesma empresa, ou 

será caracterizado um vínculo empregatício.  

 A CNI não concorda com o projeto, pois avalia que a indicação de responsabilidade 

solidária da empresa contratante é considerada um retrocesso, bem com a indefinição dos 

tipos aceitáveis de atividades terceirizadas gerando, mais uma vez, insegurança jurídica. 

Ainda que a entidade critique a insegurança jurídica resultante da falta de regulamentação 

adequada para os trabalhos terceirizados e da atual restrição na terceirização de atividades 

fim. Segundo a confederação, nos atuais processos de produção essa diferenciação entre meio 

e fim é complexa. Por esses motivos o posicionamento da CNI é Divergente com Ressalvas. 

Segundo Sandro Mabel, esse projeto passou aproximadamente cinco anos tramitando até que 

o Poder Executivo solicitou sua retirada, embora ele ainda conste como tramitando no site da 

câmara dos deputados. 

 A PL 4330/2004 teve origem na PL 4302/1998. Segundo o Deputado Sandro Mabel 

(PR/GO), propositor da PL 4330/2004, durante a tramitação do Projeto de Lei retirado pelo 

Executivo, 

 

Travaram-se longos e frutíferos debates sobre o tema, tanto nesta Casa quanto no 

Senado Federal, que muito enriqueceram a proposta original. O Projeto de Lei que 

ora apresentamos exclui os dispositivos que tratavam do trabalho temporário, 

limitando-se à prestação de serviços a terceiros, e incorpora as contribuições 

oferecidas por todos os que participaram dos debates do Projeto de Lei nº 4.302, de 

1998. (Brasil, 2004, p. 6) 

 

 Nesse sentido, o projeto trata sobre contrato de prestação de serviço a terceiros e 

regula a terceirização. Exceto para a prestação de serviços de natureza doméstica e em 

empresas de vigilância e transporte de valores. O projeto define os requisitos exigidos para o 
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funcionamento da empresa de prestação de serviços a terceiros, estipulando um capital 

social
29

 proporcional à quantidade de funcionários contratados.  

 A proposição considera que a relação entre a empresa contratante e os trabalhadores da 

empresa prestadora de serviço não é trabalhista. Entretanto, existe uma responsabilidade da 

contratante, que deve garantir condições de segurança e saúde dos trabalhadores. Mas, nas 

obrigações trabalhistas a responsabilidade da empresa contratante é complementar, então em 

ultima instância a empresa prestadora de serviço poderá arcar com qualquer ônus perante a 

justiça
30

. Além disso, o contrato de prestação de serviços pode incluir o desenvolvimento de 

atividades inerentes, acessórias e complementares à atividade econômica da empresa 

contratante, contanto que estejam descritas no objeto do contrato. O projeto prevê uma multa 

administrativa de quinhentos reais por trabalhador prejudicado para a empresa que descumprir 

essas normas. Além disso, Mabel observa que  

 

Uma das maiores críticas que se faz à terceirização é a precarização das relações de 

trabalho dela decorrentes, apresentando altos índices de acidentes do trabalho. 

Atribuir a responsabilidade à contratante por esse aspecto ligado às condições de 

trabalho representa uma garantia ao trabalhador e, certamente, contribui para a 

melhoria do ambiente laboral. (Brasil, 2004, p. 8) 

  

 A CNI tem um posicionamento convergente ao projeto, elogiando a regulação e 

permissão da terceirização de atividades-fim além das atividades-meio. O que ajusta, os 

interesses dos trabalhadores, empresas contratadas e contratantes e evita o agravamento do 

desemprego e a diminuição dos investimentos, entraves ao desenvolvimento econômico, que a 

falta de uma regulamentação deste tipo de serviço gera, segundo o entendimento da CNI. 

Deste modo, o projeto esteve presente na pauta mínima de 2007 a 2009.  

 Para o propositor do projeto a organização da produção e do trabalho passou por uma 

revolução nos últimos 25 anos, gerando novas formas de contratação. E neste sentido a 

terceirização como uma técnica de administração do trabalho, teve grande crescimento. Para 

Sandro Mabel esse tipo de contratação possibilita que as empresas melhorem a qualidade do 

produto ao minimizar distrações administrativas. Segundo o deputado, a legislação atual “foi 

verdadeiramente atropelada pela realidade. Ao tentar, de maneira míope, proteger os 

                                                           
29

 Capital Social é o investimento realizado pelos donos de uma empresa, quando ela surge. Correspondendo ao 

patrimônio líquido inicial. E é alterado quando os proprietários investem (aumentos de capital) ou realizam 

desinvestimentos (diminuições de capital).  
30

 Esse projeto de lei garante uma ação regressiva para a empresa contratante em caso de um trabalhador 

terceirizado processar a empresa contratante e ganhar. Esta empresa poderá processar a empresa prestadora de 

serviços terceirizados, que segundo o projeto de lei, deverá arcar com o ressarcimento das despesas processuais e 

o valor pago ao trabalhador, além de indenização para a empresa contratante. 
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trabalhadores simplesmente ignorando a terceirização, conseguiu apenas deixar mais 

vulneráveis os brasileiros que trabalham sob essa modalidade de contratação.” (Brasil, 2004, 

p. 6).   

Destes cincos projetos analisados apenas um é convergente aos interesses da CNI, 

demonstrando sua tendência a ser pouco propositiva nesta temática. Assim a prioridade da 

entidade é evitar mudanças no status quo que possam aumentar o custo Brasil. Embora sua 

análise, sistematizada no Mapa Estratégico para a Indústria, indique a necessidade de avançar 

em transformações na legislação que diminua o custo Brasil nesta temática.  

 

No Brasil, o sistema legal e institucional que rege o mercado de trabalho é defasado, 

rígido e juridicamente inseguro, o que compromete a competitividade das empresas 

e o crescimento econômico do país. Regras modernas, claras e seguras são 

necessárias para promover a eficiência da economia e o bem-estar do trabalhador. 

(CNI, 2013 p. 61) 

 

Deste modo, apesar da entidade pontuar como principais objetivos: modernizar a 

regulação do trabalho, ampliar a negociação coletiva e reduzir o custo do trabalho. Seu foco 

na ação parlamentar foi evitar a redução da jornada de trabalho, esta pauta é histórica do 

movimento sindical, mas ainda é mobilizadora como veremos no próximo tópico.  Entretanto, 

apesar das campanhas realizadas pela CUT, esta pauta não avançou e gera polêmicas sobre as 

consequências sociais e econômicas. A segunda prioridade da entidade é a regulamentação da 

terceirização. Neste ponto, ao mesmo tempo em que a CNI tenta avançar permitindo a 

terceirização de atividades fim e aumentando a flexibilização deste tipo de trabalho. A 

entidade também tenta evitar que algumas facilidades se percam com novas medidas, 

consideradas burocráticas. Por fim, o outro foco da CNI é evitar que a legislação trabalhista 

aumente seu rigor e a proteção à estabilidade do trabalhador. 

 

 

3.3 Campanhas políticas da CUT 

 

 

Depois que o PT chegou à presidência da Republica, o movimento sindical se alterou 

profundamente, porém sem mudanças na hegemonia. De 2004 a 2007 cinco centrais sindicais 

foram criadas.  
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Conlutas, criada em 2004 como dissidência da CUT e fortemente vinculada ao 

PSTU; Intersindical, de 2006, também dissidência da CUT e com forte presença do 

PSOL e do PCB; Nova Central Sindical (NCST), formalizada em 2005 por um 

grupo de sindicatos, federações e confederações que se consideraram isolados 

durante o Fórum Nacional do Trabalho; Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

do Brasil (CTB), formada por antigas correntes da CUT, uma ligada ao PCdoB e 

outra ao PSB; e, por fim, União Geral dos Trabalhadores (UGT), criada em 2007 

como resultado da fusão da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), da Social 

Democracia Sindical (SDS) e da Central Autônoma dos Trabalhadores (CAT). 

(BOITO JR.; MARCELINO, 2010, p. 238). 
 

A Conlutas, Intersindical e a CTB foram criadas a partir de crítica à gestão de Lula e 

questionamentos sobre a autonomia da CUT frente ao PT, representam a disputa por 

hegemonia dentro de correntes de esquerda e com ideologias socialistas no movimento 

sindical. Por outro lado, a NCST e a UGT junto com a Força Sindical possuem um programa 

conservador caracterizado, dentro do meio sindical, como “pelego”. Apesar das disputas entre 

essas centrais a hegemonia no movimento sindical brasileiro permanece com a CUT. Que por 

sua vez teve que se adaptar à nova conjuntura onde se estipula que “ao menos 44 ex-

sindicalistas chegaram a integrar em 2004 os vários escalões do Executivo, como ministros, 

assessores, secretários, presidentes de estatais e dirigentes de entidades ligadas ao governo 

federal” (ROLLI, 2006). Ou seja, foi imprescindível que a maior central sindical da América 

Latina adaptasse sua ação política para uma disputa por conquistas com um poder executivo 

permeado de parceiros antigos do movimento sindical. Segundo Ricardo Antunes, “na época 

do Collor e do FHC era fácil saber contra quem e contra o quê lutar. O sindicalismo era contra 

o projeto de governo neoliberal, de retirada de direitos dos trabalhadores e de abertura 

indiscriminada da economia" (SALGADO, 2006), com a nova conjuntura política a 

representação do inimigo mudou, o movimento sindical hegemônico não personalizava o 

inimigo na imagem do novo presidente, Lula. Porém acreditamos que a grande dificuldade foi 

adaptar o movimento sindical para uma conjuntura onde conquistas e derrotas caminhavam 

juntas. Nessa conjuntura complexa o poder executivo não poderia ser considerado uma 

extensão do movimento sindical, pois não realizou diversas propostas históricas dos 

movimentos sociais, como a redução da jornada de trabalho, além de efetivar medidas 

contrárias ao direito dos trabalhadores, como no caso da Reforma da Previdência. Por outro 

lado, a caracterização de Lula como inimigo do movimento sindical não ocorreu. A CUT, 

aliada ao PT, não optou por essa tática e as centrais sindicais (Conlutas e Intersidical 

principalmente) que buscaram este caminho não conseguiram hegemonia. O que não deve ser 

explicado apenas pela origem dos dirigentes do PT, mas por diversas medidas realizadas que 

tiveram apoio dos trabalhadores.  
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Os últimos quatro anos foram um período de vacas gordas para o sindicalismo no 

Brasil. O salário mínimo acumulou um ganho de 32% além da inflação. A tabela do 

Imposto de Renda foi corrigida duas vezes. O emprego com carteira assinada e a 

renda média dos trabalhadores cresceram. E em mais da metade das negociações 

salariais foram conquistados reajustes reais. (SALGADO, 2006) 

   

Mesmo com o acirramento na disputa da direção do movimento sindical que ocorreu 

após o surgimento de novas centrais sindicais, o sindicalismo passou por uma conjuntura de 

recuperação depois de 2004, entrando em um novo ciclo com um aumento no nível das ações 

grevistas e com acréscimo real de salários.  

 

A história do sindicalismo mostra que a atividade grevista não apresenta uma 

trajetória linear. As greves ocorrem em ciclos, com fases ascendentes, de 

estabilização e de declínio. Esses ciclos apresentam perfis característicos e fatores 

determinantes variados. O perfil das greves de cada ciclo e os fatores que as 

determinam estão, na maioria das vezes, relacionados. Um ciclo poderá ter a greve 

de massa como característica, outro, a greve localizada; um poderá atingir números 

excepcionalmente elevados na atividade grevista, outro, manter-se num padrão mais 

modesto; aquele poderá representar uma ação política contra um regime ditatorial, 

esse, uma resposta à corrosão dos salários pela alta taxa de inflação na economia. 

(BOITO JR; MARCELINO, 2010 p. 329) 

 

Este novo ciclo foi caracterizado por um aumento expressivo na quantidade de greves. 

Em valores aproximados, durante 2004 foram contabilizadas 300 greves, um número que foi 

aumentando de forma linear e ininterrupta chegando a 800 greves em 2012.  Da mesma 

forma, cresceu a quantidade de acordos e convenções coletivas com aumento do salário maior 

que a inflação. De 18% em 2003 para 95% em 2012 (BOITO JR., 2014).  

Assim, enquanto o setor industrial não obteve nenhum ganho sobre as Relações 

Trabalhistas, entre 2007 a 2010, os sindicatos laborais conquistaram diversas vitórias a partir 

das greves. Sabemos que “a greve não é a única ação importante e pertinente do movimento 

sindical, mas é, seguramente, uma de suas ações mais contundentes e de maior visibilidade 

política e social” (BOITO JR.; MARCELINO, 2010, p. 238). Além disso, a avaliação da ação 

parlamentar laboral também pode ser considerada positiva, ao compararmos essas ações com 

a análise da CNI sobre a pauta de Relações Trabalhistas da Agenda Legislativa. Se 

considerarmos que os ganhos do movimento sindical são as perdas do setor empregador, no 

caso da CNI.  

Com base nisso, a CNI perdeu quando o PL 7077/2002 se tornou lei efetivando a 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, um projeto apoiado pela CUT que considerou “um 

bom começo”, segundo o presidente da CUT, Artur Henrique, “pode ser um mecanismo para 
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exigir das empresas que atuam em obras do governo um mínimo de compromisso com os 

direitos humanos dos trabalhadores” (DALLE, 2011). Nesse sentido, os sindicatos laborais 

obtiveram um ganho e tiveram alívio quando seis projetos, divergentes aos interesses dos 

empregados, foram arquivados. Da mesma forma, 14 projetos defendidos pelos representantes 

laborais foram arquivados no período, gerando frustração aos interesses que a CUT representa 

(ver tabela 12).  

Não podemos considerar os interesses dos trabalhadores como a antítese dos interesses 

do setor industrial. Já demonstramos que eles podem convergir em determinadas pautas, como 

no caso da ALCA, entretanto ao se tratar das pautas relativas às Relações Trabalhistas que a 

CNI listou como prioritárias entre 2007 a 2010 esses interesses se expressam como opostos. 

Contudo o nível de prioridade pode não ser comparável. Ou seja, um projeto listado nas 

Agendas Legislativas sobre Relações Trabalhistas pode não ter gerado nenhuma mobilização 

pelas organizações de trabalhadores para ser aprovado ou rejeitado. Como a CUT não possui 

uma Agenda Legislativa onde está sistematizada sua opinião sobre os projetos que importam 

para a entidade, não poderemos realizar essa comparação. 

Mas buscando observar quais as prioridades para a ação política da CUT recorremos a 

27.299 noticias que a entidade postou em seu site de 2006 até 2015. E buscando limitar a 

observação aos recursos que temos, observamos as noticias de apenas um ano, 2007. Neste 

período a entidade publicou aproximadamente 1800 noticias e escolhemos as matérias que 

faziam referencia a conjuntura nacional junto ao posicionamento da entidade e sua ação 

política decorrente, ao todo 72 artigos. 

Depois da disputa eleitoral onde Lula conquistou seu segundo mandato com o apoio 

da CUT a entidade demonstrou que continuaria apoiando o presidente em 2007, porém 

apontando mudanças. Segundo Antonio Carlos Spis, que na época era membro da executiva 

nacional da CUT, 

 

As inúmeras plenárias e avaliações realizadas recentemente pelos movimentos 

sindical e social em todo o Brasil apontam uma convergência sobre a necessidade da 

mudança de rumos na política macroeconômica, rompendo as amarras impostas pelo 

capital financeiro que, feito bola de neve, cresce sustentado nos juros altos, no 

elevado superávit primário destinado ao pagamento da dívida interna e no câmbio 

sobrevalorizado (CUT, 2007f)  

 

E neste sentido a CUT organizou uma plataforma com propostas para o 

desenvolvimento com distribuição de renda. Segundo a entidade, tais propostas iriam garantir 

a ampliação das transformações iniciadas no primeiro mandato Lula. Esta plataforma contem 
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26 propostas e permitem identificar as prioridades da entidade. 8 propostas tratam 

exclusivamente sobre Legislação Trabalhista: 1. Estabelecer metas anuais de crescimento e 

emprego, da mesma forma que ocorre com as metas de inflação para as políticas 

governamentais; 2. Substituir da folha de pagamento a contribuição patronal do INSS, para o 

faturamento das empresas; 3. Implementar uma Política de Valorização dos serviços e 

servidores públicos; 4. Combater processo de precarização do trabalho e o trabalho informal 

que ocorre via terceirizações; 5. Democratizar as Relações de Trabalho; 6. Estabelecer a 

obrigatoriedade da negociação coletiva sempre que novas tecnologias, que alterem o ritmo de 

trabalho, forem implementadas; 7. Aprovar o Projeto de Lei que limita as horas extras; 8. 

Reduzir a jornada de trabalho sem reduzir salários (de 44 horas para 40 horas semanais) 

(CUT, 2007i). 

Essas propostas estiveram presentes durante a atuação politica da CUT em 2007. 

Neste período identificamos 11 ações que a CUT mobilizou politicamente. A primeira delas é 

relacionada ao combate à flexibilização trabalhista (ponto 4).  A CUT organizou uma 

campanha a favor do veto à emenda três do Projeto de Lei nº 6.272/2005. Esse PL propunha a 

incorporação da Receita Previdenciária à Receita Federal do Brasil, e ficou conhecido como 

Super Receita, e foi aprovado no Congresso e Senado. Em março o projeto aguardava a 

sanção presidencial. A emenda 3 do PL proíbe o Poder Executivo de fiscalizar e julgar 

vínculos empregatícios que não existem formalmente mas ocorrem na prática, tornando 

exclusivo ao poder Judiciário essa prerrogativa. Deste modo a emenda 3 favoreceria casos de 

maquiagem na contratação de trabalhadores, principalmente quando este ocorre por meio de 

pessoas jurídicas. 

Para a CUT a emenda 3 iria facilitar a contratação de pessoas jurídicas para substituir 

trabalhadores. Na prática a empresa solicita que o empregado faça um CNPJ para receber de 

sua empregadora o salário. Esse acordo é ilegal por tirar as responsabilidades trabalhistas dos 

empregadores, entretanto em 2004, segundo estudo realizado pelo IBGE, 68% dos CNPJ 

eram caracterizados como “empresas sem empregados”   

 

O próprio IBGE diagnostica que, na grande maioria destes casos, a empresa é assim 

constituída com o objetivo de modificar o vínculo do trabalhador com a empresa em 

que ele realmente trabalha. Cabe ter claro que essa transformação de vínculo tem o 

nítido objetivo econômico da redução do pagamento de encargos, impostos e 

contribuições. Contudo, a mudança também tem importantes implicações no campo 

jurídico. Ela significa que o trabalhador passa da condição de empregado sujeito às 

normas da CLT, para a de pessoa jurídica prestadora de serviços, subordinada às 

normas mais flexíveis do Direito Comercial e Empresarial. (CONCEIÇÃO, 2007) 
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Esse fenômeno é conhecido como "pejorização do trabalhador" e a emenda 3 iria 

favorece-lo. Para evitar que a emenda 3 fosse aprovada, a CUT se reuniu com o Ministro do 

Trabalho e Emprego na época, Luiz Marinho. Este por sua vez recomendou ao presidente 

vetar a emenda 3. A recomendação foi elogiada pela CUT, e logo depois o Presidente Lula 

vetou a emenda, ainda em março.  

Para garantir a manutenção do veto sobre a emenda 3 a CUT preparou um panfleto 

para distribuir em todo o Brasil pelas centrais sindicais, com a indicação de distribuir o 

máximo possível o material. Organizou uma campanha para que as pessoas enviassem e-mails 

aos deputados para que eles mantenham o veto. E como o “corpo a corpo com os(as) 

parlamentares é fundamental. Devem ser organizadas mobilizações nos aeroportos, nos dias 

de embarque e desembarque dos(as) deputados(as) federais e senadores(as), além da visita 

para apresentar nossa posição aos escritórios e residências” (CUT, 2007n), dos presidentes e 

líderes da Câmara e do Senado, prioritariamente. Nessas visitas a CUT organizou a criação de 

um Grupo de Trabalho para elaborar uma proposta alternativa à emenda 3. Esse GT foi 

garantido pelo presidente da Câmara na época Arlindo Chinaglia (PT-SP), e teve confirmada 

de participação de Júlio Redecker que era deputado federal pelo PSDB e líder da oposição. 

Outra vitória da entidade foi o compromisso do presidente do Senado, Renan Calheiros 

(PMDB-AL), de não colocar a emenda 3 em votação enquanto houver espaço para 

negociações.  

Outra ação da CUT foi uma plenária com os parlamentares para apresentar as 

propostas da entidade, para essa ação a CUT mobilizou outras Centrais Sindicais. Além do 

convencimento político aos parlamentares, a CUT protocolou a solicitação para que a votação 

sobre a Emenda 3 não fosse secreta. Paralelo a esta atividade nacional, as CUTs estaduais 

mobilizaram ações em suas regiões. Depois de todas essas ações, em abril, a CUT junto à 

Força Sindical, CGTB, CGT, SDS, CAT e Nova Central realizaram greves pelo país, “greves 

de advertência, com duração média de três horas, em diferentes ramos de atividade” (CUT, 

2007h). Em São Paulo, por exemplo, a CUT mobilizou quase 80 mil trabalhadores que 

pararam suas atividades, destes “50 mil metalúrgicos parados em São Bernardo e Diadema 

(destaque para Volkswagen, DaimlerCrhysler, Scania e Ford) por duas a três horas” (CUT, 

2007o).  

Depois dessas ações a votação do veto foi prorrogada, segundo Artur Henrique, então 

presidente da CUT, “os atos realizados pelos trabalhadores em todo o país surtiram efeito. (...) 

O movimento serviu para mostrar a disposição dos trabalhadores em se mobilizar. Deixamos 
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claro que é uma guerra aberta e, se for necessário, teremos greve geral” (CUT, 2007e). No 

final de maio a CUT voltou a mobilizar pela manutenção do veto e organizou um Marcha à 

Brasília com 10 mil trabalhadores. Alguns dias depois, em junho, uma nova comissão foi 

formada com líderes partidários e o presidente do Senado, Renan Calheiros. Este por sua vez, 

informou a CUT que o grupo estaria “trabalhando na redação de um projeto de consenso entre 

o governo e a oposição para "acabar com a novela da Emenda 3" (CUT, 2007c). Apesar da 

promessa de consenso, o senador José Agripino (DEM-RN), informou que “não aceitamos 

aumento de carga tributária nem que os fiscais da Receita Federal atuem nas relações 

trabalhistas” (CUT, 2007c). O veto à emenda 3 se manteve, entretanto outras propostas 

assumiram o posto deste projeto.  

 

Entre as tentativas está o projeto de lei de autoria do deputado Sandro Mabel 

(Projeto nº 4330/2004), que pretende regular as relações de trabalho nos atos de 

terceirização de serviços. Este projeto tramita há alguns anos no Congresso 

Nacional. Além de prever a terceirização da atividade-fim ou inerentes das empresas 

(ferindo o que diz a Súmula 331 do TST), ele também estabelece que não se 

configura vínculo empregatício entre a empresa contratante e os trabalhadores ou 

sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo. A CUT, 

as demais Centrais Sindicais e outras instituições do mundo do trabalho têm 

acompanhado com bastante preocupação o percurso deste PL no Congresso. 

(CONCEIÇÃO, 2007) 

 

A CNI também tem acompanhado esta PL, ela é inclusive a única proposta 

convergente aos interesses da entidade sobre Relações Trabalhistas na Pauta Mínima, 

conforme analisamos anteriormente. Para evitar a provação desta PL a CUT organizou 

audiências publicas com os membros da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço 

Público onde se encontrava o PL 4330/2004. Essas audiências integravam a agenda do Dia 

Nacional de Luta.  

 

A precarização das relações e das condições de trabalho; as repercussões nos níveis 

de emprego; as conseqüências nefastas à saúde e à segurança dos trabalhadores 

foram os principais problemas apontados em relação ao PL 4330/04 e enfatizados 

durante a audiência. (...) A proibição das terceirizações na atividade-fim, a 

responsabilidade solidária das empresas contratantes; a igualdade de direitos e de 

condições de trabalho; o diálogo com os sindicatos foram as principais diretrizes 

enfatizadas pela CUT que deveriam constar em qualquer projeto de lei sobre o tema. 

Para a CUT o objetivo básico de uma lei sobre terceirização deve ser a restrição aos 

processos de terceirização e o combate à precarização do trabalho.(CUT, 2007l) 

 

Com base nesta análise a CUT formalizou uma proposta para a regulamentação das 

terceirizações, o PL 1621/2007, que consta como autoria o deputado Vicentinho (PT-SP). A 
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tática de entidade é separar e regulamentação entre terceirização dos servidores públicos e 

privados. Para estes últimos a CUT formulou o projeto e se comprometeu em  

 

Acompanhar a tramitação do PL, dialogar com os parlamentares da Comissão de 

Trabalho, de Administração e Serviço Público (CTASP) do Congresso e pressionar 

pra que seja aprovado. No dia 4 de julho, dia de nossa mobilização nacional em 

Brasília, a CUT entregou as criticas a alguns projetos de terceirização que tramitam 

atualmente no Congresso e apresentou uma alternativa para eles - o atual PL. (...) 

Com o projeto protocolado, automaticamente a subcomissão da CTSAP terá que 

analisar. Queremos que o relator da subcomissão analise nosso projeto com o 

mesmo peso dos que tramitam sobre o tema e que o mantenha, pois lá estão os 

princípios que a CUT considera fundamentais para colocar limites, para travar a 

terceirização e proteger os trabalhadores.(CUT, 2007m). 

 

Sobre os servidores públicos e de forma coerente ao ponto três do programa proposto 

pela CUT, a entidade buscou evitar a aprovação da PLP 01/2007 do Executivo. Proposta 

convergente aos interesses da CNI e que ainda tramita
31

. Para a CUT esse projeto limitará os 

investimentos públicos e deveria ser retirado
32

. “O retorno da Mesa de Negociação 

Permanente, a instituição de regras para negociação coletiva, a ratificação da Convenção 151 

e a revogação do projeto que cria as chamadas fundações estatais também entraram no 

debate” (CUT, 2007b), como reinvindicações da entidade laboral. Que conquistou a 

negociação de propostas sobre o PLP 01/2007, a criação de um Grupo de Trabalho para 

preparar um projeto que regulamente a negociação coletiva, e o compromisso de Lula na 

ratificação em 2007 da Convenção 151 da OIT que regulamenta a negociação coletiva para 

servidores públicos. Esta Convenção foi promulgada em 6 de março de 2013.  

Outra prioridade para a CUT era a garantia do direito a greve dos servidores públicos e 

sua regulamentação. Nesse sentido, a entidade se posicionou contrária ao PL 4497/2001 de 

Rita Camata (PMDB/ES) que define uma greve válida em casos onde mais da metade dos 

servidores parem de trabalhar. Este projeto ainda tramita. A outra prioridade legislativa da 

CUT foi alcançada em 31 de março de 2008, quando o PL 1.990/2007 se tornou lei. Essa 

proposição, coerente ao ponto 5 da plataforma apresentado pela CUT, objetiva a 

“democratização das Relações de Trabalho com o reconhecimento legal das Centrais 

Sindicais, garantia de organização no local de trabalho e implementação de 

                                                           
31

 Outro projeto ligado a este que a CUT passou a acompanhar foi o PLS 611/2007 que limita os gastos com o 

funcionalismo publico da União. Segundo a entidade “A aprovação desse PLS também desqualificaria todo um 

processo de negociação que vinha acontecendo entre a CUT e entidades dos servidores públicos, o Executivo e a 

Câmara dos Deputados, com vistas à superação dos equívocos propostos pelo PLP-01/2007” (CUT, 2007g) 
32

 Possibilidade negada pelo proponente da PLP, Lula. Mas foi aberta a possibilidade de dialogo em uma reunião 

entre a central sindical, Lula e cinco ministros. O presidente informou que discutiria as alterações propostas pela 

CUT. 



98 
 

 

mecanismos/legislação que coíbam as práticas anti-sindicais” (CUT, 2007i). Nesse sentido, o 

PL 1.990/2007 garante que as centrais sindicais representem os trabalhadores legalmente e 

que recebam parte do imposto sindical. 

Nesses seis projetos (PL 4330/2004, PL 1621/2007, PL 1621/2007, Convenção 151, 

PL 4497/2001 e PL 1.990/2007) a CUT realizou reuniões com o poder executivo, com 

deputados aliados e com lideres partidários e parlamentares, sistematizou propostas e 

alternativas aos projetos divergentes aos seus interesses (chegando a propor uma PL), 

participou de audiências publicas (mesmo quando não era convidada enquanto entidade 

laboral) e de comissões, além de mobilizar suas bases e organizar atos massivos sobre essas 

temáticas. Um exemplo ocorreu no dia 15 de agosto de 2007 em Brasília, quando a CUT 

mobilizou 20 mil trabalhadores em atos sobre essas diversas pautas. Além desta grande 

mobilização e da paralização pela Emenda 3, em 2007 a CUT também organizou a 4ª Marcha 

da Classe Trabalhadora em 05 de dezembro de 2007 com a Força Sindical, UGT, CGTB e 

NCST. Esta Marcha teve como tema principal a redução da jornada de trabalho, mas envolveu 

os outros pontos já trabalhados, pois se organizou em três eixos: Redução da Jornada de 

Trabalho, Mais e Melhores Empregos e Fortalecimento da Seguridade Social e das Políticas 

Públicas. 

A redução da jornada de trabalho é um foco na Agenda Legislativa para a atuação da 

CNI que acompanhou a tramitação da PEC 231/1995 de Inácio Arruda (PCdoB/CE), e da PL 

4653/1994 de Paulo Paim (PT/RS) com preocupação, pois a entidade é contraria a diminuição 

da jornada de trabalho. Enquanto isso a CUT pressionou para aprovação destes projetos e da 

PEC 393/01 de Inácio Arruda (PCdoB/CE), os três tratam da mesma temática propondo a 

redução para 40 horas semanais de trabalho sem alterar os salários. Segundo a argumentação 

da CUT diminuir a jornada de trabalho irá gerar empregos e melhorar a saúde do trabalhador.  

 

A introdução de novas tecnologias e formas gerenciais intensificou o ritmo de 

trabalho e, por um lado, trouxe a elevação da produtividade, e, por outro, agravou as 

doenças ocupacionais. Essa reestruturação produtiva, mais a flexibilização da 

legislação trabalhista e as diferentes formas de precarização do trabalho e do 

emprego, trouxeram graves conseqüências, como o descarte de milhares de 

trabalhadores das atividades produtivas e o aprofundamento da desagregação e 

exclusão social. (CUT, 2007d) 

 

Nesse sentido, a CUT propôs na Marcha da Classe Trabalhadora a redução 

constitucional da jornada de trabalho a partir da votação e aprovação da PEC 393/2001. Além 

disso, a entidade pressionava para garantir metas graduais para essa redução chegar às 36 
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horas semanais propostas na PEC
33

. Como resposta a Marcha e os pressionamentos para a 

aprovação da PEC 393/2001,  

 

O presidente da Câmara dos Deputados, Arlindo Chinaglia (PT-SP), declarou apoio 

à proposta de redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. Ele prometeu 

lutar pela reivindicação dos sindicalistas que participaram nesta quarta-feira (5), em 

Brasília, da 4º Marcha da Classe Trabalhadora. 'Assumi o compromisso de pegar os 

vários segmentos da sociedade e fazer debates para que a Câmara [dos Deputados] 

delibere. Em princípio, sou favorável [à redução da jornada], principalmente se 

considerarmos que esse é um mecanismo para gerar empregos', afirmou o 

parlamentar. (CUT, 2007a) 

 

A PEC 393/2001 foi apensada a PEC 231/1995 e ainda tramitam, bem como a PL 

4653/1994. Esses projetos continuaram sendo o foco da atuação sindical, “as centrais 

reivindicam a redução para 40 horas semanais, baseadas em um Projeto de Lei do Senador 

Paulo Paim (PT/RS) e do deputado federal, Inácio Arruda” (CUT, 2007k). Embora a redução 

da jornada de trabalho seja considerada uma pauta histórica e uma das prioridades para a luta 

do movimento sindical, em 2007 este não foi o tema que gerou maior mobilização dentro da 

CUT. Ao contrário, a grande mobilização ocorreu para evitar uma mudança no status quo 

negativa, a emenda 3. Foi com a possibilidade de perder direitos trabalhistas que a CUT 

paralisou trabalhadores por horas, mobilizou atos massivos e uma campanha para pressionar 

os parlamentares. E obteve sucesso em sua ação, entretanto de forma temporária, pois a 

possibilidade de “pejotizar o trabalhador” ainda existe. Dentre as principais pautas durante 

2007, os ganhos obtidos pela CUT ocorreram com a aprovação do PL 1.990/2007 em 2008 e 

da Convenção 151 da OIT em 2013. Além das vitórias conquistadas pelas greves pontuais e 

de categoriais. Assim, “o movimento sindical, (...) embora tenha obtido os ganhos que 

indicamos (...), não tem logrado alcançar suas reinvindicações históricas de redução da 

jornada de trabalho, de regulamentação restritiva da terceirização e outras” (BOITO JR, 

2014). 

A relação com os parlamentares e o poder executivo, bem como o conteúdo das 

exigências e as aberturas para negociações devem ser observadas para entender como se situa 

                                                           
33

 Além disso, a CUT propôs: “Estabelecer, para os jovens trabalhadores estudantes, jornada semanal inferior à 

estabelecida em lei, como garantia da formação educacional integral; Definição, na legislação, de jornada 

máxima anual, respeitando os limites legais das jornadas diária e semanal; Jornadas especiais para os turnos de 

revezamento; Garantir intervalos intrajornadas e pausas de proteção à saúde; Garantir que a jornada semanal 

máxima prevista na Constituição Federal para o conjunto dos trabalhadores brasileiros seja estendida para os/as 

trabalhadoras domésticas; Garantir que aos trabalhadores terceirizados prevalecerá a menor jornada semanal, 

seja ela da empresa contratante ou da terceirizada. Mudar o artigo 59 da CLT, coibindo o uso da jornada 

extraordinária e aumentando a sua remuneração sobre o valor da hora normal; Revogar o artigo 6º da Lei 9.601, 

de janeiro de 1998, que trata do banco de horas” (CUT, 2007d). 
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o projeto político da CUT e essa entidade no cenário político nacional. A CUT apoiou a 

eleição do PT para o poder executivo e em diversos momentos reafirmou o apoio da central 

sindical as “melhorias” ocorridas no Brasil para a vida dos trabalhadores. Além disso, em 

diversos momentos o poder Executivo se mostrou aberto para negociações, como na 

convenção 151 e na Emenda 3. Por outro lado, a CUT sempre reafirmou a necessidade de 

avanços nas mudanças que o país vivenciou, no sentido de priorizar os trabalhadores.  

 

“A CUT defende desenvolvimento econômico, mas não qualquer tipo de 

desenvolvimento. O Brasil deve crescer de forma mais acelerada e, 

simultaneamente, garantir a valorização do trabalho, dos trabalhadores e 

trabalhadoras como aspecto central da estratégia econômica. Apenas dessa forma 

garantiremos distribuição de renda”, afirmou (...) o presidente nacional da CUT, 

Artur Henrique.(CUT, 2007i) 

 

A defesa do desenvolvimento do país se assemelha ao encontrado nos materiais da 

CNI, que defende um desenvolvimento econômico e social, 

 

Cada vez mais a Agenda Legislativa da Indústria se confunde com a agenda do país, 

na medida em que, ao propor inovações legislativas que induzam à modernização, à 

competitividade e à expansão da indústria brasileira, contribui para o nosso 

desenvolvimento econômico e social. É transformando ideias em realidade que se 

constrói o futuro. (CNI, 2010) 

 

Apesar das semelhanças, na defesa do avanço do desenvolvimento que o país esta 

vivenciando. As entidades possuem diferenças ao observar como a CUT defende um 

desenvolvimento voltado para os trabalhadores e a CNI aponta elementos como modernização 

e competitividade para gerar desenvolvimento. Nesse sentido a ação política da CNI e da 

CUT possuem semelhanças e afinidades, entretanto em diversos pontos continuam 

divergentes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Como foi apontado na introdução, o objetivo geral desta pesquisa era realizar uma 

análise sobre a atuação política do setor industrial brasileiro, organizado na CNI. Esse 

objetivo está relacionado aos debates acadêmicos atuais, pois busca dar continuidade ao 

estudo realizado por Mancuso. Entendendo que ele realizou uma “contribuição ao debate 

acadêmico de longa data sobre a visão de mundo e a atuação política do empresariado 

industrial no Brasil” (MANCUSO, 2007 p. 192), ao utilizar a Agenda Legislativa e estudar a 

CNI. Porém, nossa dissertação observou conflitos e disputas, e foi a partir da utilização destes 

elementos, que buscamos realizar nossa pesquisa. 

A ação política de determinado setor de classe, está sempre relacionado a outras 

frações e classes. Seja buscando manter uma hegemonia, ou transformá-la. Nesse sentido, 

nossa pesquisa analisou documentos da CNI assim como notícias publicadas na imprensa. 

Esse, nos parece, é um aspecto relevante. Ressaltado por Armando Boito Jr., segundo o qual, 

 

A opacidade da cena política remete a dissimulação e à representação dos interesses 

de classe, não se circunscrevendo, portanto, ao universo dos interesses dos políticos 

profissionais – uma “classe política” ou uma “elite” dotada de interesses próprios e 

exclusivos. Os indivíduos estão determinados por sua situação de classe e de fração. 

Fazem escolhas, mas essas escolhas também refletem interesses e condições que no 

mais das vezes eles próprios ignoram. (BOITO JR, 2007 p. 150) 

 

Com base nesta análise, optamos por observar as disputas entre uma fração de classe 

organizada em um sindicato patronal, a CNI. Assim, no primeiro capitulo da dissertação 

retomamos o debate acadêmico sobre a burguesia brasileira. Observando o desenvolvimento 

dos estudos que estudaram a relação da burguesia interna frente a setores internacionais. 

Entendendo que o debate sobre a atuação de uma burguesia nacional, influenciou os estudos 

posteriores que buscavam negar a atuação desta fração de classe. Com base nesta retomada foi 

possível identificar o desenvolvimento da classe burguesa dentro do Brasil. Com dificuldades 

iniciais em se sobressair aos setores conservadores e agroexportadores para consolidar uma 

modernização na sociedade brasileira. A classe burguesa no Brasil teve um desenvolvimento 

lento e próprio. Se diferenciando do que ocorreu na Europa, ou nos Estados Unidos. E, 

quando teve uma oportunidade histórica durante uma crise de transição (o golpe militar de 

1964), realizou uma revolução que garantiu a dominação burguesa adaptada funcional, 
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histórica e estruturalmente ao desenvolvimento desigual, dependente e interno com a 

dominação capitalista externa (FERNANDES, 1981). 

Iniciamos o segundo capítulo relacionando o debate acadêmico clássico sobre a 

burguesia interna brasileira com a atuação política do setor industrial, que se consolidará 

como a CNI. Essa entidade inicia sua história como Sociedade Auxiliadora da Indústria 

Nacional (SAIN) e depois se torna Centro Industrial do Brasil e Confederação Industrial do 

Brasil(CIB). Durante esse percurso histórico, algumas características permaneceram: o 

financiamento público dessas entidades patronais, a opção por propagar notícias e 

posicionamentos políticos e a dedicação em qualificar mão de obra. Outra característica que 

todas as entidades apresentaram, porém em momentos específicos, foi a opção por um projeto 

de desenvolvimento que priorizasse a indústria nacional, frente ao capital externo.  

Durante a estruturação da CNI, o desenvolvimento de Federações da Indústria em 

todos os estados brasileiros, foi um desafio para a entidade, pois a industrialização ocorreu de 

forma diferente e com ritmos distintos nos estados. Um elemento que favoreceu o crescimento 

da entidade foi o SENAI e SESI que garantiu mais recursos e uma importância política maior 

para a entidade. Outro fator que ampliou a importância política da CNI foi a parceria entre o 

poder Executivo e a CNI. Principalmente nos governos de Getúlio Vargas e Juscelino 

Kubistchek, que consolidaram uma relação de coesão entre a presidência da República e da 

entidade, que, em geral, partilham do mesmo projeto político. 

Nesse sentido, a existência de três juntas administrativas na entidade demonstra que a 

CNI esteve em forte disputa de projetos em determinado período, antes da ditadura militar.  

Uma disputa entre setores democráticos que cresceram durante o governo de JK e possuíam 

interesse em um projeto de industrialização nacional. Mas, que não se organizaram como uma 

burguesia nacional, para disputar a hegemonia na sociedade. Ao contrário de setores da 

burguesia ligados a FIESP e IPES/IBAD que organizaram as bases para o golpe militar de 64 

junto ao capital internacional e setores militares, gerando o afastamento de Lídio Lunardi e 

Haroldo Cavalcanti, presidentes da CNI. 

Outra disputa de projetos dentro da CNI ocorreu durante a década de 90 com os 

ajustes neoliberais. Apesar de contar com o apoio dos industriais, FHC também recebeu 

críticas e foi pressionado, quanto a sua política neoliberal. Durante a implantação do modelo 

neoliberal no Brasil, diversas indústrias faliram ou foram vendidas, para o mercado externo. 

Assim, os empresários sentiram a necessidade de frear algumas medidas do governo de FHC e 

assegurar uma maior defesa da produção interna. Nesse sentido, o empresariado brasileiro 



103 
 

 

passou a se organizar com mais firmeza, o que se expressou na luta contra a ALCA, contra 

ajustes fiscais contra o setor industrial exportador e produtivo e pela flexibilização trabalhista. 

O que se sintetizou com a pauta de redução do “custo Brasil”, e a ação politica decorrente de 

acompanhamento legislativo e coesão nacional, através da Agenda Legislativa da Indústria. 

Ocorrendo uma atualização na forma de atuação política por parte da CNI que além de 

realizar encontros nacionais e de grupos de trabalho com empresários, mobilizou campanhas 

nacionais e atos de rua, realizou estudos, divulgou suas metas e passou a acompanhar ações 

legislativas que influenciariam no custo de produtividade brasileira. Esse acompanhamento, 

permitiu que alguns estudiosos das classes dominantes e elites, tivessem acesso a uma vasta 

ferramenta de pesquisa.  

Essa pesquisa foi retomada no capítulo dois com a observação desta agenda, segundo a 

metodologia de Mancuso, entre 2007 e 2010. E foi possível identificar que a CNI logrou 

sucesso em seus interesses políticos, conseguindo, na maioria das vezes, manter o status quo 

favorável para a indústria. E quando a conjuntura mudou, em geral, foi de forma favorável 

para a CNI, gerando ganhos. Também foi possível identificar na Agenda, que a composição 

da frente política neodesenvolvimentista se expressou na atuação do poder Executivo durante 

o governo Lula, que teve um alto grau de convergência aos interesses da CNI. Além disso, 

não identificamos um partido que represente os interesses da burguesia interna no Congresso 

Nacional. Ou seja, seus interesses foram defendidos por vários partidos, incluindo o PT. 

Apesar dessa analise permitir uma panorama geral da atuação política do setor 

industrial brasileiro, ele possui limitações ao necessitar de um recurso extenso de tempo para 

aprofundar a analise das 288 ações legislativas presentes nos quatro anos da Agenda 

Legislativa. Nesse sentido, aprofundamos a análise da Agenda Legislativa ao focar nossa 

pesquisa em uma temática: Relações Trabalhistas 

Entendemos que a observação desta temática irá evidenciar as disputas entre dois 

setores distintos da política brasileira. A burguesia interna industrial e os trabalhadores 

organizados. Assim, no capitulo três finalizamos nossa pesquisa buscando elementos que 

permitam a observação da essência nos conflitos entre setores em disputa, mas que compõe 

uma mesma frente política. Inicialmente observamos como se desenvolveu a disputa eleitoral 

durante as eleições presidenciáveis de 2006, pois esse momento permite identificar 

posicionamentos e acordos políticos. Um elemento importante para essa análise foi o 

financiamento privado das campanhas. 
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Foi possível identificar que, durante as eleições as lideranças empresariais buscaram 

pressionar publicamente os candidatos para determinadas pautas. Ao contrário, das lideranças 

dos trabalhadores que externaram um apoio de forma mais explicita, porém sem cobranças 

sobre os projetos políticos. Entretanto, durante o 2º mandato de Lula, identificamos disputas e 

pressionamento por parte dos sindicatos laborais. A CNI ainda possui maior capacidade de 

acompanhamento legislativo, porém a CUT realizou forte pressão sobre pontos específicos e 

desenvolveu um acompanhamento parlamentar eficiente. 

Deste modo, nossa pesquisa se situou no debate brasileiro sobre a burguesia e o 

empresariado industrial. Buscando demonstrar como este setor atuou na contemporaneidade. 

Indicamos que, apesar de não existir um grau de sucesso pleno do setor no Congresso Federal, 

a CNI tem conquistado parte expressiva de seus objetivos políticos. E que a atuação dentro de 

uma frente política ampla teve influência neste processo, pela capacidade de articular diversos 

políticos e partidos. Outro elemento é a construção do projeto político neodesenvolvimentista, 

a organização do empresariado industrial permitiu coesionar e formular propostas, 

sintetizadas pela redução do custo Brasil. Entretanto, ao participar de uma frente política 

composta pelo sindicalismo laboral, foi necessário realizar adequações. Como na disputa 

existente pela flexibilização da Legislação Trabalhista. Durante os governos do PT o debate 

sobre os direitos trabalhistas se manteve estável. Sem grandes pressões por parte da burguesia 

interna, que priorizou outras conquistas. E sem grandes avanços para os trabalhadores no que 

se refere às conquistas legislativas especificas sobre os direitos trabalhistas. Aceitando a 

manutenção do status quo da regulamentação trabalhista durante o segundo mandato, mas 

com o aumento real no salário mínimo e distribuição de renda. Apesar disso, o movimento 

sindical se fortaleceu durante os governos de Lula. Conseguindo uma maior mobilização de 

greves e o aumento salarial acima da inflação. 

Assim, é possível identificar que essa frente política é instável e hegemonizada pela 

burguesia interna. Entretanto com a composição de trabalhadores que estão excluídos no 

bloco de poder e, portanto, possuem pouco poder político dentro da frente. Principalmente, 

pela capacidade populista desta frente politica, que permite uma aproximação de uma massa 

marginal que obteve melhoras na condição de vida, durante o governo Lula, e que integrou a 

frente. Além disso, observamos que  

 

A frente se constituiu no principal recurso político no qual se valeu a grande 

burguesia interna para ascender no interior do bloco no poder e ele enfrenta, no 

processo político nacional, aquilo que poderíamos denominar o campo neoliberal 
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ortodoxo, campo esse que representa (...) o grande capital financeiro internacional, a 

fração burguesa brasileira perfeitamente integrada e subordinada a essa capital, 

setores dos grandes proprietários de terra e a alta classe média (...). Estamos falando, 

então das relações de fração da classe dominante, presentes no bloco de poder, com 

as classes trabalhadoras, situadas fora desse bloco e, especialmente, das vantagens 

políticas que a grande burguesia interna brasileira adquiriu pelo fato de ter logrado 

estabelecer, por intermédio da ação dos governos Lula da Sila e Dilma Rousseff, 

uma aproximação com amplos setores populares.(BOITO JR., 2012 p.3) 

 

Assim, ao analisar uma observação sobre os conflitos de dois setores sociais, 

historicamente, antagônicos. Porém partícipes de uma mesma frente política. Foi possível 

identificar os conflitos e a vontade de cada setor organizado na CNI e na CUT em ampliar 

suas conquistas e modificar o status quo em seu favorecimento. Contudo, também existe um 

esforço em garantir a existência da frente e, por isso, em diminuir os conflitos. 

Outra disputa que deve ser observada ocorre dentro da mesma classe social. E não está 

definida. Setores do capital internacional e financeiro que possuem como base social a alta 

classe média e como instrumento político a grande mídia pautam diariamente outro projeto 

político e tensionam à frente neodesenvolvimentista, buscando sua fragmentação e a 

efetivação de um projeto neoliberal. Com base na observação da atuação politica da burguesia 

interna no decorrer de sua consolidação, é possível afirmar que mesmo com prejuízos 

econômicos para o desenvolvimento do setor industrial, o empresariado desta fração poderá 

voltar a defender um projeto estritamente neoliberal, para garantir sua permanência em um 

novo bloco no poder.  
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ANEXOS 

 

Anexo A – Região e Fundação das Federações das indústrias dos estados brasileiros 

Federações das indústrias dos estados Brasileiros* ANO** Região 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)  1928 SE 

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS)  1930 SU 

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) 1933 SE 

Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN) 1937 SE 

Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (FIEPE) 1939 NE 

Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEPR) 1944 SU 

Federação das Indústrias do Estado de Alagoas (FIEA) 1947 NE 

Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB)  1948 NE 

Federação das Indústrias do Estado de Sergipe (FIES)  1948 NE 

Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB) 1949 NE 

Federação das Indústrias do Estado do Pará (FIEPA) 1949. NO 

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC) 1950 NE 

Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) 1950 CO 

Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) 1951 SU 

Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN) 1953 NE 

Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI) 1954 NE 

Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA) 1956 NE 

Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo (FINDES) 1958 SE 

Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM) 1960 NO 

Federação das Indústrias do Distrito Federal (FIBRA) 1972 CO 

Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (FIEMT) 1975 CO 

Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS) 1979 CO 

Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (FIERO) 1986. NO 

Federação das Indústrias do Estado do Acre – (FIEAC) 1988 NO 

Federação das Indústrias do Estado do Amapá (FIEAP) 1990 NO 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1930
http://pt.wikipedia.org/wiki/1948
http://pt.wikipedia.org/wiki/1949
http://pt.wikipedia.org/wiki/1953
http://www.portaldaindustria.com.br/federacoes/fieac/
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Federação das Indústrias do Estado de Roraima (FIER) 1991 NO 

Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) 1992 NO 

Fonte: Própria. *Foram desconsideradas as alterações na nomenclatura das entidades, contando que a estrutura 

permanece-se sem rupturas. **As indústrias estão listadas em ordem de fundação.  
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Anexo B - Carta aberta da Confederação Nacional da Indústria ao presidente João Goulart 

sobre política industrial 

   

(...) A nova linha de orientação vem sendo levada a manter de forma qualificada, dela 

participando todos os setores da vida nacional, em uma reformulação de princípios, que 

envolve toda a coletividade em um trabalho que visa restituir a normalidade à vida 

econômica, possibilitando uma situação social, pela qual anseiam os bons brasileiros.  

Em consonância com esta política, a indústria vem afirmar a Vossa Excelência a sua 

convicção e seus desejos de verem efetivadas as seguintes medidas, preconizadas no plano do 

governo:  

- Redução efetiva do “déficit” do tesouro e das emissões de papel-moeda, de acordo com 

previsões do Plano Trienal;  

- Política salarial no governo Federal, inclusive nas autarquias, e no setor privado, isenta de 

pressões demagógicas, sobretudo nos setores portuários e marítimos; 

- Busca do disciplinamento do crédito, que acompanha os aumentos dos custos e o efetivo 

crescimento da produção; Disciplinamento dos preços das matérias primas e dos produtos das 

empresas industriais do governo Federal;  

- Aperfeiçoamento do sistema de transportes e comunicações do país.  

Não têm dúvidas os industriais da firmeza de propósitos do governo, quanto à solução 

dos problemas que dizem respeito ao bem-estar social do povo brasileiro.  

E, da mesma forma, não poderiam e nem podem negar sua melhor contribuição, do 

que lhes cabe na atual conjuntura, a fim de que esta solução se concretize em tempo não 

remoto, para o que darão a sua melhor contribuição e o seu real esforço, orientando uma 

política empresarial que visa os seguintes objetivos:  

1 – O reajustamento dos preços dos produtos industriais deve restringir-se à efetiva e estrita 

elevação dos custos, evitando-se, assim, os efeitos danosos da política antiinflacionária, 

resguardando, naturalmente, as empresas das conseqüências nocivas da descapitalização;  

2 – As compras, “estocagem”, devem ser refreadas ao nível das necessidades do comprador, 

independentemente do seu poder aquisitivo, a fim de impedir pressões desnecessárias, na 

demanda de bens;  

3 – Acordo voluntário urgente entre as classes empresariais, objetivando a diminuição do 

número de prestações nas vendas à crédito;  
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4 – Incrementar a produtividade com a indispensável colaboração dos trabalhadores e com a 

diminuição dos custos.  

O clima necessário favorável ao nosso desenvolvimento e de todos os setores da 

produção depende da política governamental, em boa hora acertada. O plano do governo e a 

série de esclarecidas e oportunas manifestações emanadas do Sr. Ministro da Fazenda, de 

onde os nossos problemas econômicos virão a ter uma solução adequada, merecem os 

aplausos da indústria nacional.  

É difícil o caminho a trilhar, os sacrifícios serão de vulto. Como força integrante da 

comunidade brasileira, agora com no passado, a indústria brasileira não se exime de suas 

responsabilidades, ao contrário, aceita-as.  

Lutamos todos para a implantação da confiança, elemento indispensável ao êxito das 

iniciativas preconizadas que se amparam na austeridade do preceder, na honestidade de 

propósitos, no resguardo dos direitos individuais e no respeito as tradições democráticas que 

constituem a base de ação dos poderes públicos. Na verdade, o novo sistema constitucional de 

governo, vem dando a Vossa Excelência a grande oportunidade para uma ação mais em 

consonância com a realidade brasileira. Como as autoridades têm o desejo de empregar todos 

os esforços para o desenvolvimento do país, a indústria brasileira não pode duvidar que a 

continuidade da ação de Vossa Excelência representou uma garantia para os resultados pelos 

que todos anseiam.  

Nessa série de considerações expostas a Vossa Excelência, com alto espírito 

construtivo, a Confederação Nacional da Indústria tem a honra de manifestar ao eminente 

Chefe da Nação, o seu mais profundo respeito. 

 

Confederação Nacional da Indústria.   

Assinado: Haroldo Corrêa Cavalcanti, Presidente.  

  

Fonte: 

CAVALCANTI, Haroldo Correia. Carta aberta da Confederação Nacional da Indústria ao 

presidente João Goulart sobre política industrial. Desenvolvimento e Conjuntura, Rio de 

Janeiro: CNI, n. 3, p.5, mar. 1965. Disponível em: 

<http://www.gedm.ifcs.ufrj.br/upload/documentos/20.pdf >. Acesso em: 13 ago. 2014. 
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Anexo C – Página da Agenda Legislativa da Indústria 

 

 
 

 

Fonte: CNI (Brasil). Unidade de Assuntos Legislativos. Agenda Legislativa da Indústria 

2007. Brasilia: Cni, 2007. p. 102 


