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Apresentação
A defesa e a garantia dos interesses das empresas do setor terciário no Brasil são as atividades principais
das entidades que integram o Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio (Sicomércio),
coordenado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo (CNC) e composto
por mais de mil entidades sindicais patronais de todo o Brasil, incluindo sindicatos e federações. Além de
defender os interesses desse setor, a Confederação administra também um dos maiores sistemas de desenvolvimento social do mundo – o Serviço Social do Comércio (Sesc), com atuação nas áreas de educação,
saúde, cultura e lazer, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), principal agente da educação profissional, potencializando as ações em prol do comércio.
E para o exercício da defesa e da garantia dos interesses, as entidades sindicais do Sistema CNC utilizam
diferentes formas de representação, além de diversos especialistas que atuam em organizações em todo o
País e fora dele, tendo como missão principal “assegurar às empresas do setor terciário as melhores condições para gerar resultados positivos e desenvolver a sociedade”.
O incessante trabalho da representação configura-se como um processo complexo, multidisciplinar e de
grande importância, que demanda uma organização ampla e profunda de todos os detalhes envolvidos e,
principalmente, dos desafios que se apresentam.
Nesse sentido, como forma de esclarecer o entendimento da CNC sobre o assunto e permitir um alinhamento sistêmico acerca do tema, esta publicação foi desenvolvida com base em estudo realizado pelo Cento
Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), com apoio da equipe de profissionais da CNC.

Boa leitura,
Antonio Oliveira Santos
Presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
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Introdução
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
nasceu paralelamente ao processo de democratização que se seguiu
ao fim do Estado Novo, de Getúlio Vargas, em 1945. Sua história está
ligada, portanto, à constituição de mecanismos por meio dos quais
os valores e interesses dos diversos segmentos que compõem a sociedade brasileira passaram a se fazer ouvir no Poder Público e ao
processo de produção de políticas públicas que nele tem lugar.
Ao longo desses 70 anos como entidade máxima da representação
dos interesses do empresariado do comércio, a entidade tem se
transformado, a fim de acompanhar as mudanças nas formas como
o Estado absorve e processa as demandas dos diversos setores. O
momento atual marca justamente uma dessas inflexões nas relações
entre o Estado e a sociedade. E o material que o leitor tem em mãos é
uma tentativa de analisar as potencialidades e os desafios embutidos
na arquitetura de representação de interesses que vem sendo construída no Brasil desde a década de 1990, após a redemocratização,
que na última década ganhou ainda mais força.
O documento está estruturado da seguinte forma: na primeira parte,
define-se o significado da ação de representar o segmento, defendendo seus interesses, ou seja, representar. São aqui salientados os
diferentes aspectos que envolvem esse complexo e importante trabalho, como a autorização do representante, a orientação que o embasa, as maneiras como pode prestar contas aos seus representados
e a influência da instância em que ele está inserido em sua atuação
– normas, funções, tipos de participantes e problemáticas debatidas.
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A segunda parte dedica-se, sobretudo, à descrição de algumas das
principais características do atual desenho institucional que baliza as
relações entre o Estado, as políticas públicas e as diversas organizações sociais e econômicas que buscam influenciá-los, destacando
principalmente o papel das Novas Instâncias de Representação (conselhos, fóruns, conferências e muitas outras) na defesa de interesses
no Brasil atual.
A terceira e última parte aborda os desafios impostos ao Sistema
CNC-Sesc-Senac e à sua atividade de representação em razão da
pluralização dos espaços de negociação entre o Estado e os vários
grupos de pressão que compõem a sociedade brasileira. Isso converte-se em pelo menos dois importantes desafios: o da negociação e
o da articulação. Ao final deste documento, espera-se que o leitor
sinta-se instigado a refletir e a debater com seus pares a responsabilidade, o desafio e a beleza do ato de representar.
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O que é representar
Se essa pergunta pode ser respondida apenas em parte pelos atores
do sistema político em que as eleições resolvem a questão da escolha dos representantes, visto que continuamente se questionam os
políticos acerca de sua capacidade de representar os eleitores, essa
resposta tampouco é simples para organizações como a CNC, as
Federações e os Sindicatos do comércio, que, junto com centenas de
outras organizações, buscam defender os interesses e as posições de
seus representados.

O que significa, de fato,
representar e o que faz
de um indivíduo ou de
uma organização um
representante legítimo?

Como acontece com muitos outros termos de uso cotidiano e, em especial, com aqueles que se tornam objetos de disputa política – como
democracia, bem comum ou Estado –, a noção de representação é
também plural, ou seja, é permeada por diversos significados. Apesar
dessa multiplicidade de significados, há um ponto em comum entre
as várias definições: representar como uma forma de solucionar uma
ausência, ou seja, como tornar presente uma ideia, um interesse, um
indivíduo ou uma coletividade que não está ou não pode estar fisicamente presente em um dado local ou momento. Quando um deputado atua no Parlamento, são os interesses dos seus representados, e
não os dele próprio, que se fazem ali presentes. A representação resolve, assim, o problema da impossibilidade da participação direta de
todos os cidadãos – ou, no caso da atuação de organizações como o
Sistema CNC-Sesc-Senac, de todas as entidades que ele representa
– em tomadas de decisões políticas.
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A impossibilidade da participação direta se deve a duas questões. A
primeira diz respeito à escala. Seria impossível reunir todos os membros de uma dada coletividade, seja ela empresarial ou comunitária,
para tomar uma decisão. Mesmo reunindo todos em um lugar com
espaço suficiente, não seria possível ouvir a opinião de cada um deles
em um debate. As novas ferramentas tecnológicas resolvem em parte
essa dificuldade, ao promover, por exemplo, a participação virtual nas
discussões e decisões políticas. No entanto, uma segunda questão
persiste: o tempo. Muitas decisões precisam ser tomadas rapidamente, e o processo de reunir todos, deliberar e tomar uma decisão
seria demasiadamente demorado. Por isso, o governo brasileiro, por
exemplo, opta por dialogar, em instâncias de caráter público, com os
representantes dos setores que podem ser afetados por uma decisão
ou política pública.

De que maneira a Se, então, a impossibilidade da participação direta de todos em todos
representação pode ser os momentos é uma realidade e uma consequência das sociedades
encarada como legítima? complexas em que vivemos, a representação é um mecanismo
de ação política útil e poderoso. Contudo, para que ela ocorra de
modo satisfatório, duas perguntas importantes se colocam: de que
maneira o público ausente se torna presente e em que circunstâncias essa operação de fazer presente, ou seja, de representar, pode
ser entendida como legítima? Propor essas duas perguntas e saber
respondê-las tornam o ato de representar não uma simples formalidade, mas uma tarefa que exige grande responsabilidade. E são essas
respostas que constituem o cerne da definição do ato de representar.
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A definição do ato de representar
Representar é a ação autorizada em nome de um indivíduo ou grupo, orientada conforme seus melhores interesses e exercida em uma instância em que os representados estão ausentes.

Ambos, a autorização e agir no melhor interesse do representado, definem a representatividade, que reúne capacidades formais com embasamento legal e qualidades no que diz respeito ao conteúdo da representação. Assim, a representatividade conjuga dois componentes,
um de natureza formal ou jurídica, e outro de natureza substantiva ou
relacionado ao conteúdo. A representação legítima reúne os dois.
 Representatividade substantiva: é representação genuína, porque exprime os verdadeiros interesses dos representados, sendo,
portanto, inseparável da aceitação social do ato. Por isso, está
relacionada ao Estado Democrático, em que os grupos sociais
têm o direito de criar representação, de se tornar representados
e escolher seus representantes, os quais, por sua vez, realizam
a defesa dos interesses dos primeiros mediante diversas atividades, por exemplo, de natureza legislativa ou executiva, mediante
atos administrativos. Sendo realizados pelos representantes da
sociedade e quando coincidentes com os interesses dela, tais
atividades e atos administrativos serão representativos e dotados
de aceitação social.
 Representatividade legal: refere-se ou relaciona-se ao Estado
de Direito, ao direito positivado que tanto define os procedimentos e formas da representação reconhecida juridicamente
como tal quanto regula todos os atos administrativos, os quais
são infralegais. Para que a atividade de um representante gere
os efeitos legais que dela se esperam, deve se conformar ao
sistema jurídico vigente e, assim, ser reconhecida pelo Estado e
por ele garantida.
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Assim, uma entidade que reúne os dois tipos de
representatividade, a legal e a substantiva, exerce
uma representatividade completa e, por isso, uma
representação legítima.
Vamos transpor essa definição para a realidade
do Sistema CNC-Sesc-Senac? A CNC, as Federações e os Sindicatos do comércio de bens, serviços e turismo são autorizados por lei a representar
os interesses desses segmentos no Brasil. Portanto, têm a Representatividade Legal. Além da Representatividade Legal, as entidades também têm
a Representatividade Substantiva, pois seus
representados veem-se legitimamente defendidos
nas instâncias de representação e nos processos
de negociação espalhados pelo Brasil. Assim, o
Sistema CNC-Sesc-Senac, como representante

legítimo, conjuga os dois tipos de representatividade. As empresas, envolvidas em suas atividadesfim, não têm a disponibilidade necessária para
participar de todos os processos de negociação e
decisão coletivas que ocorrem, seja no Poder Público, seja em outras organizações da sociedade,
e cujos efeitos se fazem sentir diariamente na vida
dos empresários. Objetivando solucionar esse problema, os representantes do Sistema CNC-SescSenac buscam justamente atuar em nome dos interesses desse segmento: munidos de orientações
e diretrizes, os representantes dialogam, discutem
e participam das tomadas de decisão em diversas
instâncias, a fim de garantir que os interesses dos
empresários sejam defendidos. Essa atuação é,
posteriormente, objeto de relatório divulgado entre
os representados.

Tipos de ação de representação da CNC
1. Negociação coletiva: É uma modalidade autocompositiva de conflitos coletivos trabalhistas
em que os legítimos representantes dos trabalhadores e empregadores buscam superar divergências para concluir contratos coletivos, convenções coletivas ou acordos coletivos, fixando
condições de trabalho que têm aplicação cogente sobre os contratos individuais, bem como
condições que obrigarão os próprios signatários do instrumento.
2. Participação em fóruns, conselhos, audiências públicas e conferências: Presença em novas
instâncias de representação que acompanham os processos de decisão no Estado brasileiro.
3. Influência (lobby e advocacy): atividades organizadas que visam pressionar e influenciar os
processos de tomada de decisão, sobretudo dos legisladores, por meio da apresentação de
informações, estudos e pesquisas que comprovem os benefícios da posição defendida.
4. Mobilizações: campanhas públicas em prol dos interesses do comércio.
5. Ações Administrativas e Judiciais.
6. Ofícios dirigidos.
7. Posicionamentos oficiais.
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Para que a ação de representar seja executada de maneira substantiva
e legítima, ao menos quatro condições, discutidas a seguir, precisam
ser atendidas:
1.
2.
3.
4.

a autorização;
a prestação de contas;
a orientação; e
a instância de representação.

Autorização:
Como o representante é autorizado a agir como tal
A autorização é o ato em que alguém dá permissão ou consentimento a outro para falar e agir em seu nome.
Nas democracias e em organizações como os sindicatos, por exemplo, o principal mecanismo de autorização de representantes – ou de
escolha destes, como diríamos na linguagem do dia a dia – é a eleição.
Isso não quer dizer, entretanto, que esse seja o único método de autorização. Em muitas organizações da sociedade os representantes
podem ser designados com base no conhecimento técnico, na identificação com alguma causa, no conhecimento sobre certos problemas
da população mais diretamente afetada pelo assunto em pauta, na
sua filiação, entre outros. Com a autorização, o indivíduo ganha legitimidade para atuar como representante e certo grau de autonomia
para sua atuação.
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Ser representante
Ser representante do Sistema CNC-Sesc-Senac significa participar, em favor dos empresários do comércio de bens, serviços
e turismo, dos processos decisórios que ocorrem nas diversas
instâncias criadas pelo governo e por outros segmentos políticos,
como conselhos, comissões, comitês, grupos de trabalho, seminários e eventos correlatos às representações, com o objetivo de
conferir legitimidade as suas decisões.
É ele (o representante) que vai defender os interesses do empresariado na formulação das políticas públicas.

Nas entidades representativas do comércio, os representantes são indicados para atuar como tal com base no conhecimento técnico e/ou
na experiência em assuntos debatidos na instância de representação
da qual participará. Com base nesse perfil, são autorizados pela entidade. Assim, um especialista da Divisão de Saúde (Serbem) da CNC,
por exemplo, torna-se um representante legal da Confederação no
Conselho Nacional de Saúde. Sua formação – mas principalmente sua
atuação associada à experiência institucional – lhe permite acumular
mais conhecimento, o qual será usado nos momentos de tomada de
decisão no Conselho. Quem o autoriza a atuar como representante é
a própria organização – no caso, a CNC. Ele se torna representante
da Confederação e, por conseguinte, da comunidade empresarial do
comércio que a CNC representa.
Por isso, quando está no papel de representante, ele precisa atuar não
como um indivíduo, munido de opiniões e valores próprios, mas como
aquele que age em prol dos melhores interesses da coletividade que
representa. Para que isso ocorra de fato, é necessário observar duas
condições: a orientação e a prestação de contas.
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Papel do Representante
O representante deve avaliar permanentemente os objetivos de sua participação e da instância em que
colabora, desempenhando as seguintes atividades:
 Informar-se sobre a finalidade da representação, bem como sobre o seu funcionamento, seus objetivos e sua missão.
 Conhecer a posição do comércio, inclusive
para evitar conflito de interesses (pessoal
versus corporativo).
 Aplicar conhecimento específico em relação a
temas abordados na esfera da representação.
 Realizar estudo prévio e resgatar o histórico
do assunto (principalmente quando se tratar
de representação eventual ou ocorrer troca
de titular na instância de representação
permanente).
 Obter informações técnicas complementares e orientações voltadas ao assunto/tema.
 Consultar sobre o posicionamento político e
as diretrizes institucionais.
 Identificar expertises e áreas institucionais
afins que possam contribuir para o desenvolvimento da representação.
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 Ter visão sistêmica (entender que as instâncias de representação são interligadas).
Fundamentar suas ações na formulação de
propostas de políticas públicas condizentes
com o posicionamento do comércio, evidenciando os benefícios decorrentes.
 Acompanhar as tomadas de decisão no
Congresso Nacional, além de participar de
fóruns, assembleias, conselhos e grupos de
trabalho, com o fim de verificar as mudanças que estão sendo propostas e que
podem influenciar o setor representado.
 Inteirar-se das pautas das reuniões e se preparar previamente acerca do assunto a ser
defendido pelo Sistema CNC-Sesc-Senac.
 Dar conhecimento à CNC dos atos praticados por meio da área competente
 Comparecer às reuniões.
 Agir com imparcialidade e celeridade.
 Estabelecer gestão de excelência dos processos de trabalho.
 Desenvolver e consolidar identidade institucional

Os desafios da representação em prol do comércio brasileiro

Orientação:
De que maneira o representante é orientado
conforme os interesses dos seus representados

Sistema CNC-Sesc-Senac

A orientação compreende o conjunto de diretrizes que traduzem os interesses e anseios dos representados e que devem nortear a ação do representante.
O representante, como todo indivíduo, tem suas próprias crenças,
valores e opiniões. No entanto, quando está falando em defesa de
outros, ele deve apresentar não a sua opinião individual, mas a da coletividade. Isso nos propõe a seguinte questão: de que maneira esse
representante toma conhecimento das necessidades e dos interesses
da coletividade representada? Há diversas formas, mas uma das mais
básicas e eficientes é a produção de diretrizes para orientar sua atua
ção. A ideia das diretrizes assemelha-se a um plano de governo, de
um partido ou de uma candidatura política que é divulgado durante as
eleições e, depois, deve guiar as ações do político eleito.
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As diretrizes constituem uma fonte preciosa e necessária de informação. Munido dela, o representante se torna mais propenso a não acionar seus valores e opiniões individuais e a agir tendo como meta os
melhores interesses do público representado.
É claro que sua atuação na instância de representação está sujeita,
frequentemente, à negociação e ao debate com outros representantes.
O resultado disso nem sempre é o que foi almejado no início por cada
um dos representantes, pois acomoda interesses de vários setores e é
fruto de concessões e coalizões de forças.
Tendo em vista essa distância entre o almejado e o alcançado, torna
se essencial submeter aos representados essas novas informações
sobre sua atuação. Essa prestação de contas é outra condição
responsável por tornar a representação mais afinada com os interesses dos representados, bem como por reforçar a autorização da
ação de representar.

Prestação de contas:
Como o representante dá o retorno de suas
ações aos representados
A prestação de contas é o ato por meio do qual o representante
apresenta relato de suas ações de representação, das posições
defendidas nas instâncias das quais participou e dos resultados
obtidos por meio delas.

Duas características da prestação de contas são importantes para
entender seu funcionamento. A primeira delas diz respeito à diversidade de formas por meio das quais ela pode ocorrer. A elaboração
de relatórios é uma dessas formas, mas há outras, como reuniões
com os representados, consultas, informes, comunicados e divulgação por e-mail ou em redes sociais. O importante, aqui, é estabelecer
20
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um canal de comunicação e diálogo com os representados. A segunda característica da prestação de contas é que, se a responsabilidade sobre ela é, sobretudo, do representante, cabe aos representados demandá-la: cobrar do representante sua atuação e, com isso,
subsidiá-lo com informações, opiniões e necessidades que tornem
essa atuação, de fato, representativa no plano substantivo, ou seja,
próxima à vontade dos que são representados.
Na CNC, os representantes devem prestar contas de suas ações de
representação, por exemplo, por meio do Relatório de Ação. Toda
atividade de representação é registrada em um formulário específico no qual o representante relata o contexto, as principais linhas de
debate, os encaminhamentos e as decisões tomadas. Esses relatórios individuais são reunidos e divulgados em um Relatório Mensal,
de modo que seja possível a instituição tomar conhecimento do
que ocorre nas instâncias de tomada de decisão em que esses
representantes atuam.

Interesses individuais versus interesses institucionais
Ao exercer seu papel, o representante do Sistema CNC-Sesc
Senac poderá se deparar com situações em que seus interesses
pessoais se contraponham aos interesses gerais do comércio.
Nesse contexto, é fundamental que o representante aja segundo
o consenso estabelecido pelo comércio, evitando, assim, fragilizar
a legitimidade de sua atuação.
A participação voluntária em ações de representação muitas vezes
é motivada pela oportunidade de afirmação de visões pessoais
e setoriais para a formulação de políticas públicas. Todavia, os
propósitos pessoais e setoriais não podem se sobrepor aos do
conjunto do comércio, evitando diminuir sua força de atuação e,
em consequência, sua representatividade.
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Instância de representação:
Em que momento o representante atua como tal
A instância de representação é o contexto em que o representante defende os interesses de seus
representados perante os representantes de outros segmentos sociais ou do Poder Público.

Quando um representante é autorizado, em um processo de eleição
ou nomeação, por exemplo, a atuar em benefício de uma dada coletividade, essa autorização é restrita e não se estende a todos os
momentos de maneira indistinta: em sua vida privada (é claro), o indivíduo não pode pretender falar em nome de outros. Isso significa que
a representação ocorre sempre em uma instância específica, em que
o representante desempenha o seu papel perante outros representantes, sendo oficialmente designado como tal.
Nas democracias contemporâneas, os Parlamentos, por exemplo,
consolidaram-se como importantes instâncias de representação, ou
seja, como situações em que os políticos eleitos estão autorizados a
falar em favor dos diversos segmentos sociais que pretendem representar. A participação em uma dada instância pode se dar na forma
de um mandato, ou seja, com um período de vigência determinado.
Isso permite circunscrever o trabalho do representante e estabelecer,
inclusive, uma forma de avaliá-lo com mais clareza. Para assumir o segundo mandato, o representante deve prestar contas de seu trabalho,
e seus representados ganham, com isso, a oportunidade de aprovar
ou não sua atuação – ou seja, autorizá-lo novamente ou não. Dessa
forma, a instância de representação constitui mais uma condição que
favorece a representatividade daquele que age em defesa de outros,
isto é, sua conexão com os representados e os interesses destes.
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Preparar-se para a representação envolve:
 Conhecer o perfil e a missão da instância de representação, por meio dos atos normativos, das
formas de participação e de negociação.
 Identificar os demais partícipes, interesses e aspectos que envolvem a discussão da matéria e suas
consequências para as estratégias de negociação.
 Conhecer os assuntos em discussão, interagindo, se preciso for, com as demais frentes de atuação
do Sistema, a fim de conhecer o posicionamento do comércio sobre o tema, seus fundamentos
técnicos e as ações já desenvolvidas.
 Identificar o posicionamento consensual acerca dos temas abordados na instância de representação. Na ausência desse consenso, o representante não deve se posicionar em favor do comércio.
 Agir de forma idônea e proativa no exercício de suas funções.
 Ter experiência no exercício da atividade da área de atuação e, preferencialmente, graduação superior nas áreas afins da representação.
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O Sistema Comércio atua como representante do segmento em diferentes instâncias de representação. Acompanha o Poder Legislativo,
visto que lá são produzidas as Leis que podem afetar as atividades
dos segmentos representados, prestando assessoria técnica aos legisladores em temas de interesse, dialogando com os tomadores de
decisão ou participando de audiências públicas. O Poder Executivo
também toma uma série de decisões que impactam as atividades
dos que são representados pelo Sistema, tornando necessário o
monitoramento e a manutenção de canais de diálogo abertos também com esse poder. A interlocução também é mantida com o Poder Judiciário.
Nas duas últimas décadas, houve intenso crescimento de um novo
tipo de instância de representação, o qual, em função de sua expansão e de suas características, tem obrigado muitos atores sociais a refletir e a reformular sua atuação como representantes. Vamos analisar
esse fenômeno de perto.
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2
Novas instâncias
de representação:
Questões e oportunidades
Uma das características marcantes da democracia brasileira, desde a
Constituição de 1988, é a pluralização das instâncias de representação, ou seja, dos canais abertos para negociação entre o Estado e as
várias organizações da sociedade. Muito embora o Poder Legislativo
e os representantes políticos que lá se encontram, bem como o Poder
Executivo e suas burocracias, permaneçam centrais no processo de
discussão e produção das políticas públicas, esses espaços têm sido
gradativamente abertos à inclusão de uma grande diversidade de representantes de organizações sociais e econômicas.
A CNC, como representante nacional dos interesses do comércio
de bens, serviços e turismo, tem estado atenta a essa pluralização,
desenvolvendo constantemente novas estratégias que deem conta
tanto do rápido aumento quantitativo desses espaços de negociação
quanto de suas peculiaridades, isto é, de sua diversidade de formatos, funções, durações, problemáticas e participantes. A participação
nesses espaços exigiu o aprimoramento dos instrumentos e o desenvolvimento de novas ferramentas gerenciais, de modo a qualificar
a atuação dos representantes e sintonizá-la cada vez mais com os
interesses do comércio brasileiro.
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A relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo
no processo de formulação e aprovação das políticas
públicas
O primeiro passo é dado pelo Poder Executivo, que sinaliza um
determinado problema, tema ou demanda, elaborando sua proposta, que, em seguida é enviada ao Congresso Nacional.
O passo seguinte é dado pelo Legislativo, que busca ouvir os grupos de interesse.
Nessa etapa entram em cena os grupos de pressão, responsáveis por atuar diretamente com os parlamentares e os formadores de opinião, a fim de fazer valer os interesses do segmento
que estão defendendo. O Legislativo processa a proposta do
executivo em comissões ou no plenário.
Chamaremos esses espaços de Novas Instâncias de Representação,
definindo-as como modalidades extraparlamentares diferenciadas de
incorporação de cidadãos e associações nos processos de decisão
política ou de políticas públicas. Suas peculiaridades em relação às
outras formas de negociação com o Poder Público, tais como lobby,
negociações entre governo, empresas e trabalhadores, reuniões com
os representantes governamentais, etc., lançam desafios às instituições, às organizações e aos grupos que a elas enviam seus representantes. A seguir, vamos falar dessas características pelo prisma do ato
de representar.

Panorama geral
das Novas Instâncias de Representação
Como já foi mencionado, as Novas Instâncias ganharam corpo com
base nos preceitos da Constituição de 1988. Elas constituem espaços
criados pelo Poder Público a fim de garantir uma gestão mais inclusiva
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das políticas públicas, aumentando a oportunidade para que organiza- 1 TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves et
ções da sociedade civil (ONGs, associações e movimentos sociais) e al. Arquitetura da participação no
representantes de setores econômicos – como a CNC, as Federações Brasil: uma leitura das representações
e os Sindicatos do comércio – possam participar e se fazer ouvir, impri- políticas em espaços participativos
mindo maior legitimidade democrática aos processos decisórios.1
nacionais. Brasília: Ipea, 2012. p. 10.
Seu crescimento e sua expansão foram extraordinários ao longo
dos últimos vinte anos. Algumas das evidências desse fenômeno
são as seguintes:
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A gestão estratégica e unificada das ações de representação da CNC é, cada dia mais,
um imperativo, dada a pluralização de espaços e oportunidades em que os interesses
do comércio podem ser afetados, negativa ou positivamente.

Novas instâncias
As Novas Instâncias já estão presentes nos três
Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – e
em todos os níveis da Federação. Entre 2002
e 2010, houve um crescimento de 60,4% para
91,7% no número de instituições do governo federal que fazem uso desses espaços.2

Conferências Nacionais
Trata-se da mais inclusiva das Novas Instâncias,
que combina a participação direta dos cidadãos na esfera municipal com mecanismos de
representação, por eleição ou nomeação, para
as etapas estaduais e nacional. Calcula-se que
até 2011 cinco milhões de pessoas tenham feito parte dessas conferências.3 Até 2013 foram
realizadas 138 conferências nacionais, sendo
que 97 delas ocorreram entre 2003 e 2013.4 De
caráter propositivo, as Conferências produziram
em torno de 15 mil propostas e 1.100 moções.5

30

A CNC
A fim de representar da melhor maneira os interesses do comércio, a entidade tem acompanhado
essa pluralização das oportunidades de diálogo
com o Poder Público, ocupando de maneira crescente esses espaços. Entre 2009 e 2013 foram
registradas, por ano, em média, 86 novas representações da Confederação em Novas Instâncias.

CNC nas Conferências
Ciente da importância desses espaços, a CNC
tem se feito presente em várias dessas conferências nacionais, participando, inclusive, de
suas comissões organizadoras, como no caso
da Conferência Nacional de Educação (2008), da
I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho
Decente (2011), da III Conferência Nacional de
Cultura (2013), da Conferência Nacional do Meio
Ambiente, entre muitas outras.
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CNC nos Conselhos

Conselhos de Políticas Públicas
Com funções que podem ser consultivas ou
deliberativas, os Conselhos são outro formato
muito disseminado. Em 1989, havia nos Municípios brasileiros cerca de mil conselhos, e
em 2009 esse número aumentou para mais
de 27 mil, o que perfaz uma média de cinco
conselhos por município. No nível federal, por
sua vez, em 2013 havia 57 conselhos, sendo
36 na área ambiental, oito na econômica, sete
na infraestrutura e seis na articulação político
institucional.

2

PIRES, Roberto; VAZ, Alexander. Participação social

As ações de representação da CNC têm ocorrido
também nessas instâncias, com participação nos
Conselhos Nacionais de Previdência Social, Saúde,
Meio Ambiente, Imigração, Direitos da Pessoa com
Deficiência, Turismo, Direitos do Idoso, Política Cultural, entre outros.

4

BRASIL. Secretaria-Geral da Presidência da República,

5

TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves. Estudo sobre sistemas

como método de governo?: um mapeamento das
"interfaces socioestatais" nos programas federais. Rio

3

op. cit. TEIXEIRA, Ana Claudia Chaves. p. 15.

de Janeiro: Ipea, 2012. p. 22. (Texto para discussão n.

nacionais de políticas públicas. Brasília: PNUD e Secretaria-

1.707).

Geral da Presidência da República, 2014. p. 14.

SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA. Conferências nacionais. Disponível em:
<http://www.secretariageral.gov.br/participacao-social/
conferencias>. Acesso em: 12 set. 2014.
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Alguns números sobre quantidade de representantes
+100.000

Dados do Ipea

~60.000

~1.700
Senadores, deputados
estaduais e federais

Vereadores

Conselheiros

De forma a consolidar ainda mais a presença da CNC nessas Novas
Instâncias de Representação, a entidade adotou, em 2011, o modelo
de Gestão Estratégica para a direção das ações de representação,
instituindo a Assessoria de Gestão das Representações, a AGR.
Sua finalidade é gerir as instâncias de representação e planejar as
oportunidades para a formação de uma agenda favorável aos representados nos Poderes Executivo e Legislativo e em entidades privadas. Para isso, a AGR trabalha tanto na preparação dos representantes – provendo informações sobre o perfil da instância em que atuarão
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e sobre as problemáticas questões nela debatidas – quanto na difusão
dos resultados de suas ações de representação – com a sistematização e a publicação, por exemplo, dos relatórios dessas atuações.
Tal gestão estratégica e unificada das ações de representação da CNC
torna-se, cada dia mais, um imperativo, dada a pluralização de espaços e oportunidades em que os interesses do comércio podem ser
afetados, negativa ou positivamente.

As principais características das Novas
Instâncias de Representação e como elas
afetam as ações de representação
Em primeiro lugar, é necessário destacar que as Novas Instâncias de
Representação formam uma camada institucional adicional às formas
tradicionais de interlocução e pressão à disposição dos representantes econômicos e sociais, tais como o lobby parlamentar, as reuniões
e os contatos diretos com os representantes políticos. Nesse sentido,
não constituem um mundo de instituições à parte, e sim espaços formalmente reconhecidos que compõem o ciclo de produção de políticas públicas. Isso significa, por exemplo, que as decisões não são
mais tomadas exclusivamente no gabinete de um ministro e que do
processo legislativo podem fazer parte momentos de abertura a representantes da sociedade civil e do mundo econômico, como no caso
das Audiências Públicas.

O que é um grupo de pressão
É a união dos membros de uma mesma causa que buscam a concretização de seus interesses. A “pressão” é exercida por pessoas
às quais foi delegada a responsabilidade de falar pelos demais.
São os seus representantes perante ao poder constituído.
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Nessas instâncias de representação, instaladas em diversos setores
de políticas públicas, discute-se e negocia-se um leque amplo de problemáticas, desde as tradicionais, como a saúde e a educação, até temas intersetoriais, como, por exemplo, direitos da mulher, aborto, preservação do patrimônio, regulamentação de cruzeiros, etc. Em uma
política pública como a dos Direitos das Pessoas com Deficiência, por
exemplo, são debatidas tanto questões que dizem respeito à política
urbana de acessibilidade quanto aquelas propriamente econômicas
de emprego, passando pelos direitos humanos e pela saúde pública.
A CNC reconhece essa variedade de problemáticas e as organiza em
áreas temáticas de atuação, conforme mostra o gráfico ao lado.
Há três consequências do uso amplo das Novas Instâncias de Representação e do seu caráter intersetorial. Primeiramente, torna-se
estratégica a preparação dos representantes no que diz respeito ao
conhecimento prévio acerca da problemática a ser debatida e de suas
diversas implicações para os interesses do empresariado brasileiro.

34

Os desafios da representação em prol do comércio brasileiro
Sistema CNC-Sesc-Senac

Atuação da CNC por área temática
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Fonte: CNC - Assessoria de Gestão das Representações, 2014
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Empresa de Pequeno
Porte
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Em segundo lugar, a CNC e seus representantes se veem impelidos
à produção de diretrizes claras em relação a problemáticas que até
então permaneciam distantes dos interesses do comércio. Por último,
veem-se também obrigados a prestar atenção a uma rede muito diversa de instâncias de representação, de modo a acompanhar a evolução
do processo de negociação em torno de um dado tema. Chamaremos
isso de desafio de articulação, a ser discutido na parte 3 deste material.
As Novas Instâncias de Representação caracterizam-se pela
pluralização dos atores envolvidos em ações de representação.
Aqueles que antes estavam nas ruas erguendo faixas em protestos,
bem como os que recorriam à sua rede de contatos com os políticos,
agora estão reunidos, enfrentando conflitos e buscando soluções em
comum. Há representantes de ONGs, movimentos sociais e associações de diferentes setores e segmentos econômicos, representantes de minorias raciais, étnicas e sexuais, provedores de serviços e
usuários, igrejas e universidades, entre muitos outros. Um importante
aspecto dessa pluralização para a tarefa do representante é que esses
diferentes atores levam para as instâncias um mundo complexo e diversificado de opiniões, valores, visões e interesses.
A diversidade de problemáticas das quais as Novas Instâncias de Representação podem tratar exige que o representante esteja bem sintonizado com as orientações dos seus representados. Ao mesmo tempo,
a diversidade de opiniões e valores dos atores também requer o mesmo para que a tarefa de representar seja executada de forma eficiente
e legítima. Requer que o universo dos representados posicione-se e
sistematize diretrizes acerca de um grande leque de assuntos. Só dessa maneira o representante será capaz de enfrentar com efetividade o
desafio da negociação nas Novas Instâncias de Representação. Falaremos sobre isso também na parte 3.
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As Novas Instâncias de Representação caracterizam-se, ainda,
pela grande diversidade de formatos, funções e durações. Vamos
ver cada uma delas em detalhes.

Formatos
As Novas Instâncias de Representação têm diversos formatos, entre
os quais estão os seguintes:









Conferências (setoriais ou extraordinárias)
Conselhos Gestores (de políticas públicas, de direitos ou de fundos)
Comissões e Comitês Gestores de programas do governo
Audiências Públicas
Consultas Públicas
Ouvidorias
Planos Plurianuais Participativos
Mesas de Negociação

Cada um desses formatos tem uma função e uma periodicidade diferente, e seu uso pode ser permanente ou eventual. Consequentemente, a atuação do representante – sua preparação, sua postura, sua
argumentação e suas táticas – precisa ser definida de acordo com as
características de cada um deles. É importante que o representante
compreenda de antemão o tipo de instância em que atuará, a fim de
agir de acordo com a dinâmica interna desta.

Funções
As Novas Instâncias de Representação podem ter um caráter consultivo, quando suas atribuições normativas são as de elaborar sugestões
ou indicativos para os agentes públicos perante determinada política
ou problemática, sem que isso gere a obrigatoriedade de sua execução. Elas podem também ser deliberativas, quando as decisões tomadas pela instância têm, ao contrário, caráter vinculante em relação às
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ações do Poder Público. Como analisam uma grande diversidade de
assuntos, essas instâncias, mesmo quando apenas consultivas, têm
a função de recolher os posicionamentos de setores da sociedade,
o que exige do representante conhecimento amplo e adequado dos
interesses que representa. No caso das deliberativas, elas exigem do
representante não apenas esse conhecimento claro, mas também a
capacidade de negociação diante de interesses diversos.

Duração
As Novas Instâncias de Representação variam, ainda, de acordo com
a sua permanência ao longo do tempo: instâncias como as Audiências Públicas, por exemplo, são marcadas por seu caráter eventual,
sem que haja a formação de um colegiado permanente ou a continuidade dos trabalhos de negociação e articulação. Os Conselhos de
Políticas Públicas, ao contrário, têm um caráter permanente, com a
composição de seus membros determinada de maneira regular a partir de um mandato e com a continuidade dos trabalhos garantida pela
periodicidade de suas reuniões. Essa diferença repercute na atuação
do representante, que deve saber quando marcar uma posição de
maneira clara, muitas vezes em franca oposição às demais posições,
e quando – como em instâncias de caráter permanente – trabalhar
para construir um consenso ou uma maioria, convencendo, articulando e formando alianças.
Para concluir, vale frisar que essa reflexão torna clara a importância
das Novas Instâncias de Representação no Brasil, ressaltando aqueles seus aspectos que dizem respeito diretamente à atuação dos representantes do comércio de bens, serviços e turismo. Elas constituem, hoje, um universo institucional em grande expansão, ligado aos
principais processos decisórios e habitado por uma grande diversidade de problemáticas, atores, formatos e funções.
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Quem ocupa os disputados assentos desses espaços exerce o papel
de representante, e as características dessas instâncias tornam a tarefa de representação complexa e desafiadora. Para as organizações
cuja missão consiste em representar seu público e defender seus melhores interesses, essas Novas Instâncias de Representação constituem relevantes fóruns, ao mesmo tempo que as obrigam a repensar
sua maneira de exercer a representação.
Esses são alguns dos desafios aos quais a CNC tem buscado responder, desenvolvendo estratégias de gerenciamento de suas ações
de representação que deem conta de uma qualificada seleção dos
representantes, de sua plena preparação e do retorno dos resultados
de sua atuação aos representados. Uma realidade que não pode ser
ignorada e que demanda da CNC uma atuação dinâmica e estratégica, de modo a aproveitar as oportunidades e reduzir as ameaças aos
interesses do comércio brasileiro.

Workshop sobre técnicas de
negociação aos representantes
do Sistema CNC-Sesc-Senac,
na CNC Rio, em agosto de 2014.
Esses eventos servem para aprimorar
o desempenho dos representantes
em suas atuações.
(foto: Paulo Rodrigues)
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3
Os desafios para a
representação
Com o surgimento e a difusão dessas Novas Instâncias de Representação, as ações de representação desempenhadas habitualmente
por organizações de setores econômicos e da sociedade civil foram
ampliadas. A representação nessas instâncias é diferente do modelo
tradicional da democracia representativa, que consiste na eleição, por
meio do voto popular, de representantes filiados a um tipo específico
de organização – os partidos políticos –, os quais, uma vez eleitos,
atuam em instituições disciplinadas pela lógica partidária. Assim, os
mecanismos de autorização, prestação de contas e orientação funcionam de outra maneira no universo das organizações econômicas
e sociais que atuam em instâncias de representação. Como vimos, a
autorização pode prescindir do voto e ocorrer por mecanismos de
expertise, filiação, proximidade ou identidade. A prestação de contas
e o estabelecimento de diretrizes dependem dos trâmites internos de
cada organização ou coletividade.
A diferença em relação ao sistema político tradicional não invalida essas formas de representação, porém apresenta desafios quando as
interrogamos pelos aspectos da legitimidade e da efetividade. Alguns
deles, tais como o desafio da autorização, por exemplo, não dizem
respeito à CNC e seus filiados, na medida em que seus representantes são autorizados a atuar como tal pela organização à qual compete,
por lei, a atribuição de falar em nome do comércio brasileiro.
Todavia, há outros desafios, como a negociação e a articulação. No
horizonte de ambos está a efetividade da representação substantiva,
41

Os desafios da representação em prol do comércio brasileiro
Sistema CNC-Sesc-Senac

isto é, aquela que faz o representante atuar em defesa dos melhores
interesses dos representados, aproveitando as oportunidades e evitando as ameaças.

O desafio da negociação
O que são lobby e advocacy
Lobby é o nome que se dá à atividade de pressão de grupos com o
objetivo de influenciar diretamente as decisões do Poder Público, em
especial o Legislativo, de forma a garantir a defesa dos interesses do
grupo ou segmento representado e até mesmo da sociedade em
geral. Essa defesa de interesses é normalmente sustentada por informações, estudos e pesquisas que embasam a proposta defendida.
Advocacy é outro termo com significado semelhante. Assim como
o lobby, é um instrumento legítimo da representação que recorre
a ações organizadas com o objetivo de exercer pressões ou dar
respaldo às legislações, à regulação, às decisões judiciais e aos
atos normativos. Diferentemente do lobby, atividades de advocacy
são públicas, isto é, buscam exercer pressão com intermediação
da opinião pública. Ou seja, nada mais é do que a reunião de um
grupo organizado para verbalizar publicamente a defesa de interesses de um determinado segmento ou de uma causa.

O desafio da negociação, que consiste em representar os interesses
dos representados de maneira proativa, decorre da pluralização dos
atores inseridos nas Novas Instâncias de Representação e da diversidade das problemáticas abordadas. Confrontam-se nelas os representantes de organizações dotadas de visões variadas, oriundas de
grupos socialmente distintos e marcadas por trajetórias igualmente
distintas. Cada um deles leva não apenas um interesse a ser defendido, mas um conjunto de valores e opiniões sobre o mundo cons42
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truído a partir da perspectiva do seu grupo, o que exige dos demais
representantes um constante exercício de posicionamento ante essas
questões. Por isso, os representantes precisam ter clareza quanto às
diretrizes e orientações gerais de seus representados, a fim de não se
guiarem por sua visão individual ou adotarem postura exclusivamente
defensiva daquele que só diz não a qualquer proposta.

Decisão boa é aquela benéfica para todos
A atuação dos representantes envolve a adoção de um conjunto de
ações que têm a finalidade de mudar atitudes, políticas e práticas, de
forma que elas favoreçam o bom desenvolvimento dos negócios e
a competitividade da economia em geral e assegurem o bem-estar
da sociedade. Afinal, uma decisão só é boa quando é benéfica para
todos. Esse objetivo é atingido com a adoção de estratégias de diálogo envolvendo associados, representantes e os demais participantes
desse processo. É preciso, ainda, construir um ambiente de cooperação que leve em consideração as necessidades do segmento para a
obtenção de resultados satisfatórios para todos.
A pluralização dos atores faz com que as Novas Instâncias de Representação não se limitem aos debates em torno de interesses concretos e específicos. Essa é uma característica desses espaços à qual
nos referimos antes e que os diferencia de outras situações de representação, como aquelas que ocorrem nas reuniões com deputados,
nos contatos com os ocupantes de cargos no Poder Executivo, em
negociações coletivas, em que o eixo central de interlocução se apoia
claramente em interesses específicos e bem delimitados.
As Novas Instâncias de Representação também se abrem para discussões em torno de temas que ainda nem se configuraram como interesses, medidas ou políticas. Não raro, o debate se volta para temas
polêmicos para os quais o Poder Público ainda não deu um contorno
claro ou que ainda dividem a sociedade. Por isso, é preciso que sua
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atuação seja pautada pela compreensão mais ampla sobre como sua
organização pensa em relação às questões relevantes para a opinião
pública em um dado momento.
A ausência de posicionamento claro e abrangente a respeito da visão e dos interesses dos representados traduz-se em dois modos de
atuação dos representantes:
 Representação defensiva – aquela na qual o representante assume a postura de resistência a qualquer proposta de mudança,
de modo a impedir ou dificultar que medidas desfavoráveis sejam
tomadas. Na dúvida ou em situações de desconhecimento dos
objetivos dos representados, o representante opta por dizer não
como saída de menor custo e impacto.
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 Representação de caráter individual – aquela na qual os
representantes desprovidos de orientação institucional recorrem
às suas próprias crenças, a sua visão de mundo ou ainda a seus
próprios interesses. Falam em seus próprios nomes, e não em
nome daqueles que representam.

Se a representação de caráter individual é majoritariamente nociva aos
interesses do grupo representado, a representação defensiva possibilita marcar o posicionamento contrário da organização ante uma
decisão. Isso pode ser particularmente útil em uma instância como a
Audiência Pública, cujo caráter eventual, muitas vezes sem a continuidade das discussões entre os representantes, não permite estratégias
de convencimento e de formação de alianças, como ocorre em outras
instâncias de natureza permanente e com reuniões periódicas, como
os Conselhos.
A representação defensiva torna-se, no entanto, insuficiente quando,
em uma dada instância de representação, surgem proposições, propostas e iniciativas que podem significar oportunidades para o universo
dos representados. Nesses contextos, o representante precisa entrar
no processo de negociação e adotar uma representação propositiva,
isto é, uma ação voltada à construção de proposições e propostas novas. Para que a representação propositiva possa ser concretizada, é
preciso que o representante disponha do conhecimento sobre o posicionamento de sua organização acerca de uma diversidade de temas.
Essas orientações lhe servirão de base no processo de negociação:
ajudarão a defender os pontos inegociáveis e lhe indicarão as possibilidades de barganha. Em casos mais difíceis em que, de fato, não há
ainda posicionamento definido, é importante que haja procedimentos
ágeis para decantar, oportunamente, a posição da organização sobre
um assunto em pauta discutido em uma dada instância de representação, de modo que o representante possa interferir estrategicamente
e conduzir a negociação da melhor maneira.
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O desafio da articulação
A representação do Sistema CNC-Sesc-Senac se dá em diversos
setores do Estado, bem como em muitas áreas temáticas. Foi-se o
tempo em que as coisas podiam ser resolvidas em uma reunião direta
com algum ministro. Agora, organizações como a CNC enfrentam um
complexo mundo de instâncias que funcionam com base na lógica
de representação. Mostramos anteriormente que houve, nas últimas
décadas, uma disseminação crescente das Novas Instâncias de Representação. Elas estão cada vez mais ocupando um importante lugar
na gestão de políticas públicas e nos processos decisórios. E tanto os
atores estatais como os sociais, inclusive a própria CNC, reconhecem
nas como importantes, bem como demandam sua instalação como
forma legítima de discutir e negociar uma multiplicidade de assuntos e
problemas. No entanto, é importante frisar novamente que, apesar de
suas características, essas Novas Instâncias de Representação não
constituem um sistema autônomo; elas complementam os processos
tradicionais de produção de decisões políticas, tais como a produção
legislativa e as medidas tomadas pelo Poder Executivo, democratizando esses processos por meio de maior participação da sociedade.
É nesse sentido que as Novas Instâncias propõem ao Sistema
CNCSesc-Senac o desafio de articulação entre as diversas formas e frentes de representação, de modo que as oportunidades
possam ser aproveitadas, e os riscos, amenizados. Isso torna-se
claro quando acompanhamos uma problemática que se torna relevante na agenda do governo. Nesses casos, o processo de negociação e
decisão pode passar por algumas instâncias – conselho, audiência pública –, abranger tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo
e, não raro, ser tratado pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público.
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Em suma, a interdependência entre as três esferas do Poder, ressaltada pela maciça instalação de Novas Instâncias de Representação, no
que se refere à produção das políticas públicas aponta para o desafio
da articulação entre os representantes, que acompanham, cada qual
com sua especialização, uma parte do processo decisório, seja em
conselhos e audiências públicas, seja nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
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De olho no futuro
À CNC compete, há décadas, o papel de representante do comércio
brasileiro nos três Poderes. Após a redemocratização, esse papel
foi crescendo e ampliando sua complexidade por meio da universalização de políticas sociais e da instalação de Novas Instâncias de
Representação. Os momentos disponíveis à representação aumentaram, diversificaram-se e se pluralizaram em termos de atores participantes, suas visões do mundo e seus interesses. Diferentemente
do sistema de representação política tradicional, que opera por partidos e eleições, a representação que cabe às organizações sociais e
econômicas não está circunscrita a uma legislação ou a uma regulamentação. Assim, os esforços para entender o significado do ato de
representar e os mecanismos que fazem dele uma atuação legítima
são necessários, atuais e desafiadores. A iniciativa da CNC de tratar essa questão internamente, sendo este material uma expressão
desse trabalho, é a indicação da sensibilidade da organização em
relação às mudanças que marcaram a relação de diálogo e negociação entre o Poder Público e a sociedade.
Dentre essas mudanças, destacamos a instalação e a disseminação
das Novas Instâncias de Representação, que democratizaram o acesso ao Estado, abrindo canais de representação a diversos segmentos
da sociedade, sem que isso significasse o desaparecimento das formas tradicionais. Pela pluralização dos atores nelas presentes e das
problemáticas discutidas, a participação nessas instâncias exige, mais
do que nunca, dos representantes da CNC um conhecimento claro
das orientações dos seus representados. Para que os representantes
possam exercer o seu papel com vistas à representatividade e à efeti49
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vidade, é preciso enfrentar o desafio da negociação. Uma orientação
institucional consolidada e difundida reduz a incidência da representação de caráter individualista, abrindo espaço para uma representação
ofensiva, esta, sim, capaz de aproveitar estrategicamente as oportunidades em prol dos interesses dos representados.
As Novas Instâncias de Representação constituem canais que operam nos processos decisórios e são utilizadas em vários momentos.
Ao mesmo tempo, operam ligando os três níveis da Federação e propõem debates multifacetados, como direitos humanos, comércio e
minorias, por exemplo. Ao não constituir um sistema à parte, instigam as organizações da sociedade a repensar sua atuação no Estado,
propondo a elas o desafio da articulação de ações de representação,
direcionando-as de forma inteligente e integrada e tendo como horizonte final resultados efetivos para o público que representam – no
caso da CNC, resultados efetivos em prol do comércio brasileiro. Esses resultados são reflexo da adoção de uma série de ações estratégicas, planejadas e implementadas em situações que constituem
oportunidades e ameaças ao setor do comércio. Isso acontece, por
exemplo, quando estão em estudo determinadas mudanças na legislação em vigor ou a introdução de novas leis que possam alterar as
práticas vigentes. A mobilização, nesse caso, é importante, para que
os interesses dos segmentos envolvidos sejam defendidos.
E para alcançar o objetivo com resultados eficientes, a CNC criou
a Rede Nacional de Representações do Sistema Confederativo
do Comércio (Renar), que tem por objetivo promover o intercâmbio
de informações, ações e debates e desenvolver estudos, apresentar
propostas, experiências e iniciativas, visando ao aperfeiçoamento dos
trabalhos referentes às representações e que contribuam para a verticalização da defesa de interesses do Sistema do comércio de bens,
serviços e turismo.
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Para o fortalecimento da Rede, a AGR desenvolveu um conjunto de
ações e instrumentos dedicado a capacitar ainda mais os gestores
das Federações para atuar de forma estratégica na gestão da defesa e nas ações de interesses, oferecendo consultoria e transmitindo
conhecimentos sobre as formas de representação, os processos, os
projetos, os sistemas, bem como outras informações para as melhores práticas do trabalho.
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Estadual
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Municipal

Municipal

Local

Municipal
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Um desafio de todos
No mundo moderno e globalizado, a defesa de interesses deixou
de ser uma escolha para se transformar numa questão de sobrevivência. Mais do que um instrumento destinado a resolver uma
dificuldade pontual que tenha surgido eventualmente ou tenha sido
criada por determinado governo, tornou-se uma atividade de caráter permanente.
Defender interesses exige preparo técnico e avaliação realista dos objetivos e dos meios disponíveis para alcançar os resultados desejados.
Ao agir dessa forma, as entidades sindicais patronais criam condições
para que o setor representado antecipe eventuais problemas e possíveis soluções. Esse é o desafio da boa representação a ser conquistado por todo o Sistema CNC-Sesc-Senac.
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Glossário
Ação de representação, ou apenas Representação: cada uma
das ações autorizadas em nome de um indivíduo ou grupo, orientadas conforme seus melhores interesses e exercidas em uma instância em que os representados estão ausentes. O comparecimento
a uma audiência pública ou a uma reunião com um legislador são
exemplos de ações de representação. É o ato ou efeito de representar; a materialização da representatividade.
 Representação Defensiva: é aquela na qual o representante assume a postura de resistência a qualquer proposta de mudança,
de modo a impedir ou dificultar que medidas desfavoráveis sejam
tomadas. Na dúvida ou em situações de desconhecimento dos
objetivos dos representados, o representante opta por dizer não
como saída de menor custo e impacto.
 Representação Propositiva: é uma ação voltada à construção
de proposições novas. Para que a representação propositiva
possa ser concretizada, é preciso que o representante disponha
do conhecimento sobre o posicionamento da sua organização
acerca de uma diversidade de temas.
Advocacy: assim como o lobby, é um instrumento legítimo da representação que recorre a ações organizadas com o objetivo de exercer pressões
ou dar respaldo às legislações, à regulação, às decisões judiciais e aos
atos normativos. Diferentemente do lobby, atividades de advocacy são
públicas, isto é, buscam exercer pressão com intermediação da opinião
pública. Ou seja, nada mais é do que a reunião de um grupo organizado
para vocalizar publicamente a defesa de interesses de um determinado
segmento ou de uma causa.
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Área temática: classificação que objetiva organizar as instâncias de representação de acordo com temas abrangentes de interesse e que têm
relação com determinado assunto.
Autorização: é o ato em que alguém dá permissão ou consentimento a
outro para falar e agir em seu nome.
Instância de representação: é o local ou situação em que o representante defende os interesses de seus representados perante os representantes de outros segmentos sociais ou do Poder Público.
Essas instâncias podem ser:
 eventuais - como no caso das Audiências Públicas, em que não
há a formação de um colegiado permanente ou a continuidade
dos trabalhos de negociação e articulação em reuniões periódicas, ou em que há um período já determinado de reuniões para
a finalização de um determinado trabalho, como os grupos de
trabalho ; e
 permanentes - como no caso dos Conselhos de Políticas Públicas, em que a composição de seus membros é determinada
de maneira regular a partir de um mandato e a continuidade dos
trabalhos é garantida pela periodicidade de suas reuniões.
Lobby: é o nome que se dá à atividade de pressão de grupos com
o objetivo de influenciar diretamente as decisões do Poder Público,
em especial o Legislativo, de forma a garantir a defesa dos interesses
do grupo ou segmento representado e até mesmo da sociedade em
geral. Essa defesa de interesses é normalmente sustentada por informações, estudos e pesquisas que embasam a proposta defendida.
Negociação coletiva: é uma modalidade autocompositiva de conflitos coletivos trabalhistas em que os legítimos representantes dos
trabalhadores e dos empregadores buscam superar divergências
para concluir contratos coletivos, convenções coletivas ou acordos
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coletivos, fixando condições de trabalho que têm aplicação cogente
sobre os contratos individuais, bem como condições que obrigarão
os próprios signatários do instrumento.
Negociador: é aquele que busca obter um acordo com seu interlocutor
com o objetivo de encontrar um ponto que satisfaça as partes envolvidas.
Orientação: compreende o conjunto de diretrizes que traduzem
os interesses e anseios dos representados e que devem nortear a
ação do representante
Política pública: conjunto de ações de um governo para resolver
um problema público as quais resultam da competição entre os
diversos grupos ou segmentos da sociedade que buscam defender
(ou garantir) seus interesses.
Prestação de contas: é o ato por meio do qual o representante
apresenta relato de suas ações de representação, das posições
defendidas nas instâncias das quais participou e dos resultados
obtidos por meio delas.
Relatório de ação de representação: instrumento de prestação
de contas e de divulgação dos resultados das ações de representação aos representados.
Renar: Rede Nacional de Representações do Sistema Confederativo do Comércio que tem como objetivo promover o intercâmbio de
informações, ações e debates e desenvolver estudos, apresentar
propostas, experiências e iniciativas, visando ao aperfeiçoamento
dos trabalhos referentes às representações e que contribuam para
a verticalização da defesa de interesses do Sistema do comércio
de bens, serviços e turismo.
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Representante: aquele que, por meio de uma autorização prévia, executa ações de representação em defesa do segmento representado.
Representar: é a ação autorizada em nome de um indivíduo ou grupo,
orientada conforme seus melhores interesses e exercida em uma instância em que os representados estão ausentes.
Representatividade: reúne capacidades formais com embasamento
legal e qualidades no que diz respeito ao conteúdo da representação. A representatividade conjuga dois componentes, um de natureza
formal ou jurídica, e outro de natureza substantiva ou relacionado ao
conteúdo. A representação legítima reúne os dois.
 Representatividade substantiva: é representação genuína porque exprime os verdadeiros interesses dos representados sendo,
portanto, inseparável da aceitação social do ato. Por isso, está
relacionada ao Estado Democrático, em que os grupos sociais
têm o direito de criar representação, de se tornar representados
e escolher seus representantes, os quais, por sua vez, realizam
a defesa dos interesses dos primeiros mediante diversas atividades, por exemplo, de natureza legislativa ou executiva, mediante
atos administrativos. Sendo realizados pelos representantes da
sociedade e quando coincidentes com os interesses dela, tais
atividades e atos administrativos serão representativos e dotados
de aceitação social.
 Representatividade legal: refere-se ou relaciona-se ao Estado
de Direito, ao direito positivado que tanto define os procedimentos
e formas da representação reconhecida juridicamente como tal
quanto regula todos os atos administrativos, os quais são infralegais. Para que a atividade de um representante gere os efeitos
legais que dela se esperam, deve se conformar ao sistema jurídico
vigente e, assim, ser reconhecida pelo Estado e por ele garantida.
Assim, uma entidade que reúne os dois tipos de representatividade, a
legal e a substantiva, exerce uma representatividade completa e, por
isso, uma representação legítima.
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Sistema Confederativo da Representação Sindical do Comércio
(Sicomércio): é um sistema formado somente pelas entidades sindicais (CNC, federações e sindicatos) que dele fazem parte.
Sistema CNC ou Sistema CNC-Sesc-Senac: inclui o Sicomércio e
adiciona as entidades Sesc e Senac (equivale ao Sistema Fecomércio
nos Estados, só que em nível nacional).
Sistema Comércio: é o mais amplo de todos, incluindo os anteriores
e adicionando as empresas do comércio de bens, serviços e turismo
em todo o Brasil.
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