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1. OS PROBLEMAS,

AS TRANSFORMAÇÕES

E AS NOVIDADES

É sabido que a
estrutura de representação dos interesses
empresariais. apresenta uma série de problemas. A hist6ria
recente do sindicalismo patronal brasileiro mostra dificuldades
de várias naturezas:

A chamada estrutura formal ou corporativa (sindicatos(
Federações
e
Confederações)
está
indiscutivelmente
ultrapassada. A análise da estrutura interna da FIESP mostra
que alguns setores estão superrepresentados, enquanto outros
têm uma representatividade menor do que seria de se esperar.
Isso porque as Federações das Indústrias foram formadas em uma
época diferente - e o perfil do parque industrial, hoje, tem
pouco a ver com o de 30 ou 40 anos atrás. Ademais, a
Confederação Nacional da Indústria (CNI) tem uma organização
que não reflete a força econômica dos Estados: o Amapá e o
Acre,
com pouca
tradição industrial,
tem representação
idêntica, na CNI, a são Paulo e Rio de Janeiro, que fabricam
mais da metade dos produtos industrializados do Brasil.
Apesar
da
filiação
ao
sindicato
empresarial
ser
obrigat6ria, a assoclação não o é. Isso significa dizer que o
sindicato
efetivamente
representa
as
empresas
filiadas
compulsoriamente nas questões tIabalhistas, emboIa a associação
às entidades seja voluntáIia. GeIalmente, a relação entre
empresas filiadas e empresas associadas é alta, ou seja, muito
filiado para pouco associado. Com isso, a participação na vida
sindical se restringe a uns poucos associados, que podem votar,
ir às Assembléias e ser votados. Embora esse seja um problema
da ação coletiva, em geral, tudo indica que nos casos doa
sindicatos patronais é mais acentuado ainda.
Além disso, o nivel de continuismo das lideranças
empresariais nas entidades de classe é muito grande. Fábio
Meirelles, presidente da Federação da Agricultura do Estado de
São Paulo (FAESP), está no caIgo desde 1975, quando a entidade
foi criada. Nos sindicatos patronais, que se filiam à FIESP, há
exemplos ainda mais graves. Existem casos - como o do sindicato
da Indústria de Artefatos de Ferro, Metais e Ferramentas do
Estado de São Paulo - onde o presidente está no poder há mais
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de 40 anos. No Sindicato da Indústria de Construção de Grandes
Estruturas
do
Estado
de
São
Paulo
(SINDUSCON), Júlio
Capobianco, após 9 anos à frente da entidade, conseguiu fazer
seu filho como sucessor.
- As lideranças empresariais, em geral, também não mudam. Em
trabalho recente, Eli Diniz e Renato Boschi afirmam que, de
acordo com o critério de visibilidade pública, "é possivel
afirmar
que
as
atuais
lideranças
empr~sariais
estão
constituidas de individuos que há pelo menos uma década ou mais
são os porta-vozes dos setores industriais de peso no pais,
sediados predominantemente em São Paulo e em setores que
comandaram
o
processo
de
crescimento
durante
o
ciclo
desenvolvimentista militar" (1). Ou seja, há mais de dez anos é
sempre o mesmo grupo que fala pelos empresários. Mesmo a
disputa na FIESP/CIESP não representou, com a exceção de alguns
poucos nomes, novidades dignas de nota. A chapa de Émer son
Kapaz
ele sim, uma liderança emergente - era composta poz
empresários ligados ao grupo de Luis Eulálio Vidigal, que
assumiu a FIESP/CIESP
em 1980 com a bandeira da renovação.
Entre esses empresários, destacam-se Paulo Francini e Cláudio
Bardella.
.
- Em alguns casos, a estrutura corporativa não se articula
com a extracorporativa. Quando se trata de defender interesses
mais gerais - como a elaboração e implementação de uma politica
industrial, por exemplo -, as entidades não atuam juntas e as
organizações de nivel inferior não se submetem às de caráter
mais
inclusivo.
Ao
contrário,
a
análise
de· passagens
especificas mostra que existe muito mais dissenso do que
cooperação.
Finalmente, não existe uma organização de cúpula, que
coordene e expresse as demandas do conjunto do empresariado. Ao
contrário do paises do primeiro mundo, entre nós não existe uma
organização que fale pelo capital em geral. E, às vezes,
entidades que representam "menos", como a FIESP (restrita
principalmente ao Estado de São Paulo) são mais atuantes e
poderosas do que outras que teoricamente representariam "mais",
como a Confederação Nacional da Indústria
CNI, de âmbito
nacional. Durante o processo de discussão e votação da
Constituição de 1988, a ação dos empresários deixou a desejar e as próprias lideranças empresariais se declararam menos
organizadas e preparadas do que os trabalhadores (2). Para se
ter uma idéia, a certa altura das discussões foi elaborado um
documento com 24 pontos que os empresários consideravam
imprescindivel alterar. Os empresários não conseguiram alterar
nenhum deles. As derrotas mais fragorosas foram no mandato de
injunção, turnos ininterruptos de revezamento, férias, aviso
prévio,
prescrição,
conceito
de
empresa
nacional
e
nacionalização da pesquisa e lavra (3).
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Nesse contexto, é impossivel deixar de falar em mudanças.
O aparecimento
de novas organizações, as' transformações
iniciadas
no plano da politica econômica
e a dinâmica do
processo sucessório na FIESP são
bons indicadores
para
analisar as perspectivas do sindicalismo empresarial em nosso
pais.
Entre o final dos anos 80 e o inicio dos anos 90, surgiram
algumas organizações novas entre os empresários. Duas delas
merecem registro. A primeira, o Pensamento Nacional. das Bases
Empresariais - o PNBE. criado em 1987 e reunindo, em principio,
empresas de pequeno e médio porte, o PNBE é mais um fenômeno de
midia do que uma entidade que busca representar empresários ou
suprir as lacunas deixadas pelas entidades tradicionais.
Segundo Diniz e Boschi , "0 PNBE estaria empenhado em modificar
a imagem do empresário como aquele individuo que apenas almeja
ao lucro e ao interesse imediato, procurando criar condições
para um trabalho de conscientização quanto à relevância de
temas mais 'abrangentes, como a problemática ecológica, a
participação dos operários na gestão da empresa e a própria
questão do papel social do empresariado" (4). ou t ra entidade
surgida nesse periodo foi o IEDI - Instituto de Estudos para o
Desenvolvimento Industrial, que tem como proposta formular uma
estratégia de desenvolvimento de longo prazo para o pais. Uma
das mo t í.vações para o surgimento do IEDI, inclusive, foi a
incapacidade das entidades mais tradicionais de coordenar as
demandas dos diversos setores industriais durante a discussão
da poli tica .Lndus t rial
no governo José Sarney. O IEDI foi
fundado por grandes empresários
entre eles Eugênio Staub
(Gradiente), Ricardo
Semler
(Semco) e Cláudio
Bardella
(Bardella S/A) - para ter uma atuação distinta das. entidades
tradicioriais; Segundo Paulo Francini, outro dos fundadores, o
novo Instituto não caberia em entidades como a FIESP e a CNI.
Segundo ele, lia cultura existente hoje nessas entidades está
cada vez mais voltada para o curto prazo: uma semana o problema
é o CIP, na outra o pacto social e assim por diante" (5).
A atenção será concentrada no PNBE, que apareceu e ganhou
espaço nos meios
de comunicação como um movimento
de
contestação à FIESP. Ao contrário do IEDI, que declarava ter
uma divergência,
digamos,
funcional, das entidades mais
tradicionais, o PNBE não concordava com a politica seguida pela
FIESP/CIESP. Ou seja, o PNBE surgiu e se apresentou como algo
negativo, que vai "contra" alguma coisa. Aproveitando-se dos
baixissimos niveis de credibilidade
dos empresários e da
péssima imagem que eles têm perante a opinião pública, as
lideranças do PNBE, com um talento que deve ser reconhecido,
conseguiram, num curto espaço de tempo, colocar -se como uma
alternativa viável de representação.

3

Aliás, os próprios associados do CIESP e mesmo os
presidentes de sindicatos filiados à FIESP vêem uma ligação
estreita entre a atuação da FIESP e o surgim'ento das novas
entidades
no
meio
empresarial.
Pesquisa
realizada
pelo
Escritório Eugênia Paesani não deixou dúvidas quanto a esse
ponto. A pergunta, feita a associados do CIESP e a presidentes
de sindicatos, era a seguinte:
TABELA I
- "O surgimento de movimentos como o PNBE, o IEDI e o SIMPI
é decorrência da falta de adequação da politica atual da FIESPII
associados
discorda
discorda
neutro
concorda
concorda

totalmente
parcialmente
;
parcialmente
totalmente

13,0%
7,3%
17,5%
24,0%
38,2%

.
.
.
.
.

sindicatos
36,4%
16,4%
12,7%
21,8%
12,7%

Fonte: Escritório de Pesquisa Eugênia Paesani, abril de 1992. n
associados=246. n presidentes de sindicatos= 55.
Como se percebe, uma maiori~ expressiva de associados do
CIESP - 62,2% - declarou acreditar, com maior ou menor ênfase,
na existência de uma correlação entre a politica da FIESP e o
surgimento
de
novas
entidades
empresariais.
Entre
os
presidentes ,dos sindicatos, esse número cai para 34,5%. É
preciso levar em conta, todavia, que seria pouco provável que
os próprios presidentes dos sindicatos que formam a FIESP
fossem fazer criticas à entidade da qual são parte integrante.
É possivel afirmar
que o PNBE, pelas caracteristicas de
seu surgimento, pela sua postura e pela estratégia de
comunicação que adota, é mais conhecido, em termos relativos,
pela
opinião
pública
em geral
do
que pelos
próprios
empresários.
Essa proposição encontra amparo nos
fatos.
Pesquisa realizada pelo IBOPE entre os associados do CIESP, em
dezembro de 1991, mostrava que grande parte dos associados
entrevistados não conheciam o PNBE, embora a entidade gozasse
de uma certa aura de "charme nos meios de comunicação e um bom
trânsito na chamada sociedade civil em geral (para se ter uma
idéia, até curso de teatro chegou a ter representante do PNBE) .
Entre os empresários, no entanto, o movimento não era muito
conhecido.
ll
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TABELA 11
Gostaria que o (a) Sr. (a) me dissesse se conhece bem,
conhece pouco ou não conhece o PNBE:
conhece bem
11%
conhece pouco
44%
não conhece
43%
não sabe/não opinou... 2%
Fonte: IBOPE, dezembro de 1991, n=300.

Não obstante a quantidade de empresários que declararam
conhecer pouco ou não conhecer o PNBE (87%), uma maioria
relativa de 44% declarou, em outra questão, concordar com a
afirmação "o PNBE representa a parcel~ mais moderna d6
empresariado". Por outro lado, uma maioria de 74% concordou com
a afirmação "criar novas organizações como o PNBE é importante
para os industriais. O PNBE preencheu, portanto, naquele
momento, uma necessidade dos industriais de são Paulo: a
existência de alguma entidade alternativa às formas de
representação tradicionais, ou, pelo menos, que aparecesse para
a opinião pública como algo diferente da FIESP/CIESP.
Essa pouca penetração errt re, os industriais não impediu,
entretanto,
que
Émerson
Kapaz,
durante
muito
tempo
"coordenador
do PNBE (sugestivamente o PNBE, ao contrário da
FIESP, não tem presidente, mas sim coordenadores temporários)
quase ganhasse as eleições para a Presidência do CIESP. Tudo se
passou como se, através de um caminho inverso
da opinião
pública para os industriais
o PNBE tivesse conseguido
contagiar boa parte dos associados do CIESP.
11

2. ELEiÇÕES NA FIESP/CIESP: A VITÓRIA DA ARTICULAÇÃO

SOBRE O

ESPETÁCULO

A primeira coisa que chama a atenção de quem investiga a
eleição na FIESP/CIESP é o espaço que esse acontecimento
conseguiu na midia. As colunas mais lidas do jornalismo
econômico - Painel S. A., da Folha de S. Paulo, e Sônia Racy,
do Estado de S. Paulo - publicaram centenas de notas durante a
campanha.
Nos jornais, matérias pagas e peças publicitárias
que ocupavam meia página foram publicadas mais de uma vez. Os
dois principais jornais de São Paulo - a Folha de S. Paulo e O
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Estado de S. Paulo - publicaram regularmente pesquisas sobre a
disputa na entidade. A revista "Veja", a mais influente do
Brasil, trouxe, às vésperas do dia· da eleição, urna matéria
escrita por Roberto Pompeu de Toledo, com 8 páginas e direito a
rastreamaneto dos herdeiros dos fundadoores da entidade. As
duas chapas contrataram agências de publicidades
famosas
criativas: a chapa 1, de Carlos Eduardo Moreira Ferreira,
escolheu a DM-9, do publicitário Nizan Guanes; a chapa 2, de
Émerson Kapaz, a Fischer & Justus. No plano das assessorias,
foram contratados Carlos Brickman, pela situação, e Paulo
Markun , pela oposição. No final da campanha, as duas chapas
apresentaram propaganda no horário nobre da televisão: apenas a
veiculação da publicidade de Émerson Kapaz, nas redes Globo,
Manchete e SBT, custou U$$ 130.000,00 (6).
Na verdade, a disputa na entidade transbordou para a
sociedade. E isso porque, há muito tempo, a FIESP/CIESP deixara
de ser uma simples instituição cuja função é representar O!;)
interesses dos industriais de são Paulo, o que, por si só, não
seria pouco. Ela passou a ser um verdadeiro ponto de referência
do capitalismo do Brasil e, num plano mais
simbólico,
representa "dinheiro", "poder" e "influência". Não é por acaso,
nesse sentido, que numerosos textos jornalisticos que se
referem à FIESP venham acompanhados das expressões "poderosa"
ou "influente".
Existe, também, a questão da quantidade de recursos que a
FIESP/CIESP movimenta. O orçamento das entidades para 1992 é o
seguinte: FIESP, cerca de 5 milhões de dólares; CIESP, 4,2
milhões de dólares. Além disso, o presidente da FIESP indica os
diretores regionais do SESI (instalações em 150 cidades e 13,8
mil funcionários) e do SENAI (55 escolas no Estado e 10 mil
funcionários). A atenção, portanto, não é fruto do acaso.
Além disso, parece existir, em torno da entidade, uma
neblina de mistério. Aquele prédio tem algo de gigantesco e de
impenetrável. É impossivel que o industrial, principalmente o
pequeno industrial, sinta a FIESP como sua entidade de classe.
A quantidade enorme de recursos, angariados através de
contribuições parafiscais, confere à FIESP/CIESP um gigantismo
que dificilmente pode ser ignorado. Não é por acaso, portanto,
que pesquisas realizadas pelo IBOPE indicam que, para a grande
maioria dos associados do CIESP, a FIESP repiesentaria
principalmente os interesses das grandes empresas. Os dados
referentes à essa pergunta foram os seguintes:
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TABELA 111
- Aqui estão algumas frases. Gostaria de saber se o
(a) concorda ou discorda de cada uma delas:

(a) sr

liAFIESP/CIESP representa apenas as grandes empresas".
concorda
60%
discorda
38%
não sabe/não opinou. ..... 2%
Fonte IBOPE, Dezembro de 1991. N=300.

Um aspecto interessante é que, apesar· dessa avaliação
negativa inicial - afinal de contas, apenas 8% dos associados
do CIESP são empresas consideradas grandes
os empresários
entrevistados
aprovavam
a
administração Mario
Amato
na
FIESP/CIESP. Ou seja, o oposicionismo apresentado nas eleições
para o CIESP era muito mais uma exigência presente na
sociedade - através dos meios de comunicação - do que, mais
propriamente, uma questão que dissesse respeito a fatos
objetivos no interior da entidade. O clamor pela renovação era
algo difuso e que, a julgar pelas pesquisas, não guardava
relação com a avaliação que os industriais faziam de suas
entidades de classe.
TABELA IV
"Gostaria de saber como o (a) sr (a) ou sua empresa
classifica os serviços prestados pelo CIESP?? O (a) sr(a) diria
que eles são:"
ótimos

10%

bons

48%

regulares
23%
rUl.ns................. 3%
péssimos
4%
não sabe/não opinou
11%
Fonte: IBOPE, dezembro de 1992, n= 300 entrevistas. O universo
dessa primeira pesquisa esteve restrito apenas aos associados
de São Paulo e Campinas, que representam 74% do total dos
associados do CIESP.
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Como se percebe, as avaliações positivas (ótima e boa)
atingem 58%, enquanto as negativas (ruim e ,péssima) somam
apenas 7%. Portanto o CIESP, que' é fundamentalmente uma
entidade de prestação de serviços, era vista como eficiente
pelos próprios associados que, é bom lembrar, são ligados
voluntariamente à entidade: pagam mensalidade não obrigatória
em troca de prestação de serviço.
Com o desenvolvimento da campanha
e as inevitáveis
criticas da oposição -, a avaliação dos associados quase não se
modificou. Dias antes da data da votação, as pesquisas
mostravam que o CIESP era visto, mesmo para quem declarava sua
intenção de voto no candidato da oposição, Émerson Kapaz, como
uma entidade que tinha uma diretoria cuja avaliação era
predominantemente positiva. E isso apesar de declarações
infelizes de Mario Amato que, pouco antes das eleições,
declarou: 11 Todos somos corruptos". Essa frase gerou muitas
criticas; nem por isso, entretanto, o prestigio de Amato e d~
administração da diretoria do CIESP foi abalado.
TABELA V
- liDeuma maneira geral, como o (a) sr ,(a) ou a sua empresa
classifica a administração da diretoria do CIESP até o momento?
O sr (a) diria que ela està sendo:
abr i 1 1:1992
6tima

.

boa
regular

.
.

.

,

rUl.m

.

péssima
não sabe/não opinou

.
.

7%
46%
28%
4%
4%
12%

julho 1992
8%
38%
29%

5%
2%

7%

Fonte: IBOPE (abril) e CEPAC-CBPA (julho), n= 440.
Esses dados reforçam a hipótese de que não existia um
oposicionismo no interior da entidade. A força dos apelos da
oposição vinha mais da idéia mesmo de mudança e de renovação que trazem uma conotação indiscutivelmente positiva - , de uma
bem montada estratégia de marketing politico e de um esquema de
comunicação muito eficiente. Tudo se passava como se a opinião
pública, e não os empresários, quisessem mudanças em suas
entidades de classe.
Outro ponto interessante das pesquisas era o que aferia o
perfil dos candidatos, na visão dos eleitores. Nas estratégias
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de marketing politico, essas pesquisas são realizadas com
antecedência, de tal maneira que seja possivel c,ompatibilizar o
perfil do candidato com aquilo que 6 eleitorado deseja como
liderança. Para os associados, as duas caracteristicas mais
importantes do futuro presidente do CIESP deveriam ser:
primeira, ter capacidade para unir os industriais; segunda,
representar as pequenas empresas.
Na pesquisa de abril, chamava a atenção o grande grau de
desconhecimento do candidato da situação, Carlos Eduardo
Moreira Ferreira. Apesar de ter sido primeiro vice-presidente
da FIESP/CIESP durante seis anos da gestão Mario Amato, uma
maioria de 62% dos eleitores declararam que não o conhecia o
suficiente para saber se votaria nele ou não. Esse indice caia
para 46% no caso de Émerson Kapaz que, durante muito tempo,
teve uma presença marcante na midia em função da sua condição
de coordenador do PNBE. Esse grau de desconhecimento de Carlos
Eduardo dificultava a aferição de sua imagem perante os
eleitores.
Num
conjunto
de
questões
para
verificar
a
caracterização
dos
candidatos,
os
resultados
foram
os
seguintes:
TABELA VI
"Para cada caracteristica abaixo, gostaria que o (a) sz
(a) me dissesse se ela serve ou não serve para descrever os
candidatos?"
Moreira

Kapaz

~ tem c~p~cidade para unir os
Lndus t r l.al.S

••••••••••••.•..••.••.....

33%

47%

- representa as pequenas empresas ....

23%

49%

- é uma liderança moderna

.

32%

57%

- é apoiado por um grupo de empresários representativos
.

38%

51%

Fonte: IBOPE, n=440, abril de 1992.

À
primeira vista, pode parecer que o candidato da
oposição, Émerson Kapaz, estivesse realmente mais talhado para
o cargo de presidente do CIESP, uma vez que um número maior de
eleitores reconheciam nele uma série de atributos positivos.
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Ocorre, porém, que na época da realização da pesquisa - abril
de ·1992 - nada menos do que 56% dos eleitores declaravam não
conhecer suficientemente bem CarlosEduardo
Moreira Ferreira
para
fazer
uma
avaliação
de
suas
caracteristicas.
O
desconhecimento de Émerson Kapaz era de 40%, apesar de todo o
estardalhaço de sua candidatura na midia.
A exposição sistemática dos candidatos nos meios de
comunicação e a grande discussão em torno das eleições na
entidade resolveram o problema do desconhecimento do candidato
da situação. E, mais importante do que isso, na reta final da
campanha Carlos Eduardo Moreira Ferreira conseguiu passar para
os associados, exatamente, a imagem do lider capaz de promover
a união dos industriais (não por acaso um de seus "slogans" de
campanha era: "São Paulo fala forte, São Paulo fala unido
por um lado, e de ser um representante das pequenas empresas,
por outro. Nesse segundo caso, a adesão do sindicato das Micro
e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo - o SIMPI - à sua
candidatura foi muito importante. Afinal, se Carlos Eduardo
conseguiu o apoio do sindicato que representa exclusivamente as
pequenas e médias indústrias, nada mais razoável do que supor
que ele fos~e, realmente, um representante desse segmento do
empresariado.
11 )
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O apoio do SIMPI, urna articulação bem feita, teve alguns
aspectos interessantes. Durante muito tempo, o SIMPI sustentou
urnabatalha juridica com a FIESP, que não aceitava o sindicato
em seu quadro de filiados. Não obs t ant.ea entidade, que deveria
ter muito mais sintonia com o PNBE do que com a FIESP,
hipotecou seu apoio a Carlos Eduardo. Em nota oficial publicada
na imprensa, o SIMPI explicou sua decisão em favor do candidato
da situação em função de três critérios: pesquisa entre os
associados (vencida por Émerson Kapaz), "avaliação das chapas e
conteúdo
programático",
esses
dois
últimos
de
caráter
eminentemente subjetivo.
O apelo de renovação e modernidade, expresso pela chapa de
Émerson Kapaz
pode ser visto com algumas reservas, se se
examina a composição da chapa de oposição. Na verdade, grande
parte dos integrantes da Chapa 2 eram egressos do movimento de
renovação que levou Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho à
Presidência da FIESP, em 1980. Além disso, havia velhos
conhecidos do mundo das entidades de classe sindicais. Os
principais nomes são os seguintes:
I

Roberto
Cauby Vidigal,
candidato à
primeira
vicePresidência e ex-presidente da Associação Brasileira para o
Desenvolvimento da Indústria de Base (ABDIB).
Nildo Masini, candidato à Segunda Vice-presidência, foi
vice-presidente da FIESP na gestão Mario Arnato e presidente da
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caixa Econômica do Estado de São Paulo na administração
Quércia. Entre o final de 1991 e começo de 1992, Nildo Masini
havia tentado fundar uma entidade que revalorizasse o CIESP,
apelidado de Movimento de Representatividade Industrial (MRI),
com o objetivo de criar condições para se lançar à Presidência
da FIESP/CIESP. Havia espaço para um movimento do tipo do MRI,
que reivindicava um maior espaço para o CIESP, mas Masini não
era o empresário indicado para liderar o processo.
Cláudio Bardella, candidato à Terceira Vice-Presidência,
foi vice-presidente da FIESP na gestão Luis Eulalio e vicepresidente do CIESP na gestão Mario Amato.
Paulo Francini, candidato a vice-presidente, pertenceu à
Diretoria na Gestão Luis Eulálio e foi vice-presidente do CIESP
na gestão Mario Amato.
Além desses, vários integrantes da Chapa de Émerson Kapa?
pertenceram à Diretoria da FIESP-CIESP durante a gestão Mario
Amato. Entre: eles, Abraham Kasinski, Eugênio Staub, Ricardo
Semler, Paulo villares, Silvio Tuma Salomão, pedro Eberhardt e
outros. O que houve, na verdade, foi muito mais uma dissidência
capitaneada por uma liderança jovem e com inegável prestigio
junto aos meios de comunicação do que, mais propriamente, um
movimento amplo e enraizado na base do empresariado paulista .
. Poder-se-ia argumentar, ainda, que a chapa de Émerson
Kapaz era mais representativa, do,ponto de vista das lideranças
setoriais envolvidas. Em outras palavras, os nomes
que
compunham o grupo de oposição refletiam com mais exatidão o
perfil
do
parque
produtivo
paulista.
Seria
conveniente
verificar se essa proposição é verdadeira.
Os grupos mais representados na FIESP, em termos de número
de sindicatos, são o metalúrgico, mecânicas e material elétrico
(20,33%);
alimentação (19,49%);
construção e mobiliário
(15,25%); e
quimico e farmacêutico (14,40%). Considerando os
quatro principais cargos da FIESP - Presidência, primeira vicePresidência, Primeiro Secretário e Primeiro Tesoureiro, as
chapas de Carlos Eduardo Moreira Ferreira e de Émerson Kapaz
estavam assim representadas (os números significam o peso do
setor ao qual pertence a liderança, em termos de número de
sindicatos, no interior da FIESP) :
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TABELA VII
Kapaz

Moreira
-

presidente .....
0,84%
primeiro vice ..
1,62%
primeiro secreto 2,52%
primeiro tesouro 14,40%

(urbanas)
(gráfica)
(papelão)
(quimica)

0,84% (brinquedos)
20,33% (metalúrgica)
9,32% (confecção)
20,32% (metalúrgica)

obs. Os candidatos da chapa de Carlos Eduardo Moreira Ferreira
eram Max scharappe, Roberto Nicolau Jeha e Ruy Martins
Altenfelder silva. Os de Émerson Kapaz eram Roberto Cauby
Vidigal, Ladislau Brett e Robert Mangels
Do ponto- de vista aritmético, portanto, a chapa de Kapaz
seria mais representativa, se utilizarmos o critério dos cargO$
mais importantes, na medida em que os nomes de seus principais
candidatos estavam ligados a setores que têm um maior número de
sindicatos no interior da FIESP. Kapaz tinha a seu lado
empresários de nome e que contavam com a simpatia da midia
(Paulo Francini, Sérgio Mindlin, Eugênio Staub), enquanto
carlos Eduardo Moreira Ferreira apostava no pragrnatismo. Dos
121 sindicatos que integram a FIESP, nada menos do que 54
estavam representados na chapa da situação. Émerson Kapaz tinha
apenas 8 (7).
3. AS PESQUISAS E A FORÇA DA MINORIA ATUANTE

A comparação entre o resultado da eleição e as pesquisas
de intenção de voto publicadas nos dois maiores jornais de São
Paulo mostra claramente isso. Pesquisa realizada pelo CEPACCBPA, em julho, mostrou, através de urna série de cruzamentos
especificos,
um
aspecto
extremanente
interessante
dessa
campanha
e que prova o argumento central que vem sendo
desenvolvido até aqui.
No dia 25 de julho de 1992
a quatro dias da data da
eleição, portanto -, o jornal Folha de S. Paulo publicava, em
sua página 10, a seguinte manchete, baseada em pesquisa
realizada pelo DataFolha entre os dias 13 e 20 de julho:
"Moreira leva Fiesp; Kapaz fica com CIESP". Segundo o instituto
de pesquisa, car10s Eduardo Moreira Ferreira tinha 62% das
intenções de voto na FIESP, contra 19% de Émerson Kapaz (19% se
declararam indecisos). No CIESP, Émerson Kapaz lideraria com
39%, contra 19% de Carlos Eduardo Moreira Ferreira (aqui, o
número de indecisos subia para 42%). O DataFolha consultou 93
sindicatos filiados (dos 121 com direito a voto) ~ 410 empresas
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associadas ao CIESP (das 8.764 com direito a voto) .
No dia 26 de julho, o Estado de S. Paulo também divulgava
sua pesquisa, realizada pela EP
Escritório de Pesquisa
Eugênia Paesani. Segundo o EP, também haveria racha nas
entidades:
Carlos Eduardo Moreira Ferreira ganharia na FIESP
(68% contra 28% de Émerson Kapaz) e Émerson Kapaz ganharia no
CIESP (37% contra 28%). As pesquisas erraram? Tanto o DataFolha
quanto o EP não avaliaram corretamente o indice de intenção de
voto no CIESP?
Pesquisas de opinlao pública e politica trabalham com
margens de erros e intervalos de confiança conhecidos. Mas é
evidente que, no caso do CIESP, tanto o DataFolha quanto o EP
não apenas ultrapassaram - e muito - a margem de erro (de mais
ou menos 5%), como também erraram o nome do vencedor. Como os
indecisos costumam se distribuir proporcionalmente à intenção
de voto dos candidatos na disputa, não haveria explicação parq
um engano tão grande.
A solução desse problema está em outro levantamento,
realizado em julho pelo CEPAC-CBPA. Essa pesquisa, cujos
trabalhos de campo se estenderam de 2 a 8 de julho de 1992 mostrava, para o conjunto do eleitorado, resultados semelhantes
aos do DataFolha e do EP para o CIESP: Émerson Kapaz venceria
Carlos Eduardo Moreira Ferreira por 44% a 24% (31% se recusaram
a responder' ou se declararam indecisos). A novidade foi a
introdução de uma série de cruzamentos especiais - que também
podem ser considerados filtros
para checar os indices de
intenção de voto não do eleitorado total, mas daqueles que
efetivamente iriam votar.
Nessa pesquisa, percebeu-se que os "eleitores" de Émerson
Kapaz eram aqueles que não tinham interesse pelas eleições do
CIESP, que não sabiam a data da eleição, não haviam votado
anteriormente e que declaravam que não iriam votar no dia 29 de
julho. Ao contrário, os eleitores de Carlos Eduardo Moreira
Ferreira eram interessados, sabiam a data da eleição, já haviam
votado
nas
eleições anteriores e declaravam
que
iriam
efetivamente votar no dia do pieito. Como o voto não era
obrigatório e que a intenção de voto de quem não vota não
interessa, Carlos Eduardo saia com grande vantagem. Foi assim
que, seguindo esse procedimento, percebeu -se, no dia 16 de
julho, que Carlos Eduardo Moreira Ferreira ganharia por pequena
margem de votos por um motivo bastante simples: os seus
eleitores iriam votar, enquanto os eleitores de Kapaz
desinteressados, mal informados e pouco participativos -, não.
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TABELA VIII
Comparação

dos indices de intenção

de voto' entre os

Institutos
DataFolha
(25/07 )
Moreira .....
Kapaz .......
ns/no/indecisos.

19%
39%
42%

EP
CEPAC-CBPA*
(26/07)
(12/07 )
28%
37%
35%

41%
36%
23%

Resultado
(29/07)
52%
48%

* Só foram computados
os eleitores que declararam
que iriam
votar e os que sabiam a data da eleição. Note-se que, conforme
tendência observada em outras eleições, os votos dos indecisos,
segundo a pesquisa
CEPAC-CBPA,
se distribuiu
mais ou meno~
proporcionalmente
entre os dois candidatos.

o órgão de imprensa que mais captou o espiri to da disputa
na FIESP/CIESP foi a revista Exame. Uma sugestiva reportagem de
duas páginas, publicada ainda em fevereiro de 1992, trazia o
seguinte
titulo:
"Show versus
bastidores".
Essa reportagem
dissecava
a
estratégia
dos
dois
candidatos
e,
com
uma
felicidade
incrivel,
já descrevia Kapaz como o candidato
da
midia - e Carlos Eduardo como o qandidato das articulações.
Vale a pena trancrever algus trechos da matéria,
que dá
bem uma idéia das imagens dos candidatos envolvidos na disputa.
Sobre
Carlos
Eduardo:
"Parece um candidato
conservador
de
situação.
Em
seu
escritório
dominado
por
uma
pesada
escrivaninha antiga, o que mais se vê nas paredes são fotos de
antepassados
e diplomatas
emoldurados.
Ferreira veste-se
com
ternos escuros, os despachos vêm em pilhas de pasatas escolares
de elástico, coloridas, que se amontoam à sua frente. O perfil
é adequado para uma eleição a portas fechadas, como a FIESP, em
que votam apenas 121 delegados de sindicatos de empresários".
Sobre Émerson
Kapaz: "Para um empresário,
Kapaz tem um
perfil
um tanto radical.
Votou em Lula na última
eleição
presidencial,
seu comitê
eleitoral
no qual
não
faltam
computadores
mantem
o ar de informalidade
de campanhas
estudantis
e se serve de' expressões
que ajudama reforçar
a
imagem de um radical de oposição. "Detonar o processo"
, por
exemplo, é uma delas. Kapaz prefere ternoos claros de linho e
fala com jornalistas
e empresários com a mesma desenvoltura.
Seu perfil parece mais adequado a uma eleição direta como a do
CIESP, em que mais de 9.000 empresários escolhem os dirigentes
da entidade"
(8).
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Em vista disso, as estratégias foram sendo definidas.
Carlos Eduardo posicionou-se como vencedor na eleição do
colégio eleitoral fechado, na FIESP. Colocando-se como vencedor
na FIESP, era ÉmeIson Kapaz quem aparecia como diveIsionista.
Émerson Kapaz, ao contrário, alaredeava que venceria no CIESP.
Com isso, tentava convencer os presidentes de sindicato com
direito a voto na FIESP de que a única forma de não "rachar" as
entidades seria votando no candidato da oposição. '
Durante boa parte da campanha, Carlos Eduardo mais foi
atacado do que atacou. Foi alcunhado de fujão, por negar-se a
comparecer nos debates. Um outro ataque referia-se ao fato de
Carlos EduaIdo não ser um industrial "strictu sensu", mas um
concessionário de serviço público na área de energia elétrica e mesmo assim com uma participação de apenas 1%. Uma das peças
publicitárias de Kapaz, inclusive, mostrava uma foto da
primeiIa diretoria do CIESP, em 1928, com figuras como Roberto
Simonsen, Francisco Matarazzo, Jorge Street e José Ermirio de
Moraes. Abaixo, a seguinte frase: "0 que estes senhores
industriais diriam se a entidade que eles fundaram fosse
dirigida por um presidente que não é industrial" ? (9).
No final, Carlos Eduardo reverteu a posição e, com uma série
de propagandas criativas, publicadas nos principais jornais,
conseguiu melhorar seu posicionamento frente ao eleitorado. De
tão "rnode rn.i.nhov , de tão exposto na midia e por ter uma
necesssidade muito grande de aparecer falando sobre todos os
assuntos, Émerson Kapaz acabou prejudicado. Para se ter uma
idéia, até para candidato a vice-prefeito na chapa de Eduardo
Suplicy, do PT, o nome de Kapaz foi cogitado (10). Convenhamos
que não seria uma situação convencional: o presidente da
FIESP/CIESP, o templo do capitalismo, disputando eleição pelo
PT, um partido socialista.
Uma peça publicitária da chapa de situação, que explora
essa super -exposição, merece ser reproduzida (11). Em letras
gairafais, o seguinte: "Como
um mesmo homem pode dar todas
estas declarações"?
"0 governo Lula é
capitalismo no Brasil".

viável

e vai

ajudar

a

implantar

o

- "SOu a favor do Plano (Collor I). é uma das poucas chances
que temos para conseguir arrumar a casa".
Não , longe de mim... Mais do que isso, nem passa pela
minha cabeça
(Éme rson
Kapaz respondendo se um dia se
imaginava presidente da FIESP, em outubro de 1990) .
11

11
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A eleição da FIESP/CIESP, se trouxe novidades pela
cobertuIa da midia, foi decidida pelos presidente~ de sindicato
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de sempre - na FIESP - e por aqueles que se dispuseram a ir
votar no dia 29 de julho, no CIESP. Os president"esde sindicato
mandaram um recado bastante claro à oposição representada por
Émerson Kapaz: na FIESP, Carlos Eduardo teve 95 dos 119 votos
(com três abstenções). E no CIESP, votaram 38% dos associados,
uma grande parcela deles arregimentados pela máquina do próprio
sistema FIESP/CIESP, que tem representações regionais em todo o
Estado de São Paulo.
Ao fim da análise, os argumentos centrais desenvolvidos
nesse trabalho persistem e se tornam mais convincentes~
primeiro, a FIESP/CIESP tem uma importância que transcende suas
tarefas propriamente sindicais. As entidades viraram simbolos e a ampla cobertura nos meios de comunicação denota exatamente
isso. segundo,
Émerson Kapaz era mais um candidato da
sociedade em geral do que dos empresários. visto com simpatia
pela midia, Kapaz tentou primeiro contagiar a-opinião pública,
para depois contagiar os eleitores do CIESP para, ai sim~
forçar uma disputa mais acirrada na própria FIESP. O problema é
que seus eleitores - que representavam a maioria, segundo as
pesquisas, não foram votar. E maioria ausente dificilmente
consegue
mudar
alguma
coisa.
Terceiro,
não
havia
um
oposicionismo generalizado entre os empresários, mas sim na
opinião pública. Era a sociedade, e não os industriais, que
queriam mudar a FIESP/CIESP. Quarto, os candidatos da chapa
oposicionista
são
velhos
conhecidos
do
sindicalismo
empresarial, •uma espécie de "eternos renovadores": mudaram com
Luis Eulálio.de Bueno Vidigal Fitho e estavam querendo mudar de
novo, com Émerson Kapaz (refiro-me, especialmente, a Cláudio
Bardella,
Paulo
Francini e Nildo Masini).
Portanto,
a
"novidade" representada pela presença da chapa de oposição na
disputa pela FIESP/CIESP tem limites bastante estreitos. Uma
"novidade" que contagia a midia, mas não anima os industriais a
sairemde casa para votar na oposição.
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