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TESE V CONAFFA 

I-AUTORA PRINCIPAL: 1-Consuelo Garrastazu Paixão Côrtes/Auditora Fiscal 

Federal Agropecuária/VIGI-POA /AEROPORTO/SFA/RS 

II-CO-AUTOR: 1- Não há. 

III-TÍTULO: Gestão profissional no ANFFA SINDICAL 

IV-OBJETIVO: O objetivo central deste trabalho é otimizar as atividades do 

presidente e de sua diretoria executiva nacional através da contratação de um 

gestor profissional para administrar o ANFFA SINDICAL, priorizando do 

presidente e de sua diretoria executiva nacional àquelas que requerem seu 

tempo, delegando à administração do ANFFA SINDICAL das atividades que 

não precisam necessariamente ser desenvolvidas por ele a um gestor 

profissional capacitado para tal função. 

 

V-RESUMO:  

A distribuição aleatória de cargos na diretoria executiva não considera na 

maioria das vezes a formação ou qualificação do indivíduo ou sua aptidão para 

exercer tal função. Geralmente é uma escolha baseada em afinidades pessoais 

do grupo e não seleciona as pessoas considerando um critério técnico para 

que essas administrem profissionalmente o nosso sindicato. O gestor sindical é 

o personagem mais importante nesse processo e, dessa forma, deve ter em 

mãos o conhecimento e as ferramentas para agir em qualquer situação. Para 

atingir esse objetivo, o gestor deve estar livre para trabalhar, mantendo uma 

equipe de apoio confiável, tendo em sua companhia pessoas que possam 

contribuir com seus conhecimentos e experiências sobre gestão e trabalhando 

para fortalecer a entidade.  

 

VI-INTRODUÇÃO: 

A maioria  dos líderes sindicais estão tão envolvidos numa imensa burocracia e 

em atividades administrativas rotineiras que não conseguem se desprender de 

tudo isso para poder cumprir satisfatoriamente alguns de seus mais 



2 
 

importantes papéis, como a criação de oportunidades e atuação política em 

benefício de sua classe. 

É importante ressaltar que a gestão de entidades sindicais possui um estilo 

próprio que, apesar de requerer apoio nas tradicionais teorias e ferramentas 

administrativas, se caracteriza pelo espírito de coletividade, parceria e 

desenvolvimento mútuo, sobretudo da vontade dos filiados em fortalecer a 

classe e, consequentemente, seu sindicato. Apesar de possuir objetivos 

diferentes das organizações empresariais, o sindicato também necessita 

alcançar resultados, tecer estratégias, estar de olho no mercado, satisfazer 

enfim seus clientes (filiados). Este pensamento fortalece-se mais ainda com a 

recente publicação da Medida provisória nº 873 de 01 de fevereiro de 2019, a 

qual impede o desconto direto em folha da contribuição sindical. Com a perda 

do desconto em folha dos seus filiados o sindicato terá que se empenhar ainda 

mais para demonstrar aos seus filiados um trabalho eficiente e que mantenha a 

categoria permanentemente mobilizada em prol de suas causas. 

Não basta somente ter boas intenções e vontade política para compor um 

sindicato. É necessário garantir que os recursos existentes sejam utilizados da 

melhor forma possível, que as funções e tarefas sejam bem definidas e 

divididas, que as ações sejam realizadas em tempo e principalmente que as 

ferramentas de uso gerencial sejam aproveitadas para maximizar os resultados 

da entidade. 

Outra importante consideração a ser feita é que uma organização com fins de 

representação não pode ficar ligada aos interesses somente de alguns 

usuários, mas sim buscar satisfazer as expectativas de seus filiados como um 

todo. Não se pode deixar de mencionar um importante elo entre o líder sindical 

e o sucesso almejado de sua gestão: o executivo sindical. Este profissional 

coloca em prática as decisões da diretoria da entidade, dando suporte e 

efetuando as ações determinadas pelo líder. São profissionais que possuem 

formação gerencial e são desenvolvidos especificamente para gerenciar 

entidades sindicais. Além disso, possui a capacidade e o conhecimento 

também em economia e administração, o que pode resultar em uma gestão 

eficiente trazendo diversos benefícios econômicos para o sindicato. O líder 

sindical não é um profissional que foi selecionado para esse cargo e sim um 

profissional da mesma categoria que se destacou e que reuniu condições para 
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se tornar um representante oficial de sua classe trabalhadora. Sua presença no 

sindicato, portanto, é uma manifestação da vontade dos associados ou, pelo 

menos, da maioria deles. Entendendo essa condição, ele é responsável por 

entender o que os trabalhadores esperam e, assim, para garantir eficiência na 

gestão sindical, deve pensar através do pensamento de seus associados. 

Compreendendo que a liderança deve ser conquistada de forma natural, para 

garantir que as relações entre os trabalhadores e sua entidade representativa 

sejam constantes e firmes, a gestão sindical deve ser conduzida pelo líder de 

forma a atender todas as necessidades e não suas próprias vontades. Não 

havendo uma gestão sindical eficiente, a situação será facilmente percebida 

por todas e, consequentemente, o papel do líder sindical será reduzido, 

diminuindo também sua autoridade de liderança. O líder sindical, dessa forma, 

tem o mais importante papel dentro da gestão sindical: conseguir a 

colaboração e o comprometimento de sua equipe, oferecer o que os 

associados estão procurando na entidade e estabelecer objetivos para a 

categoria. 

 

VII-DESENVOLVIMENTO: 

Não há atualmente a implementação uma gestão profissional por parte da 

Diretoria Executiva Nacional. A diretoria é constituída por colegas eleitos pela 

maioria de votos e estes assumem suas diretorias conforme configuração 

inicial divulgada na chapa anteriormente às eleições. Esta distribuição aleatória 

de cargos na diretoria não considera na maioria das vezes a formação ou 

qualificação do indivíduo ou sua aptidão para exercer tal cargo. Geralmente é 

uma escolha baseada em afinidades pessoais do grupo e não seleciona as 

pessoas considerando um critério técnico para que essas administrem 

profissionalmente o nosso sindicato. Entidades sindicais inovadoras é um 

assunto a ser pensado e a própria palavra ‘inovação’ parecia não fazer parte do 

vocabulário do movimento sindical à alguns anos atrás, hoje totalmente 

indispensável. Via-se o movimento sindical como um único movimento de rua, 

com bandeiras e reivindicações, hoje o formato das entidades não se resume 

tão somente a essas práticas, é preciso inovar também e criar novos serviços 

que atendem as expectativas e necessidades da classe que representam. 
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Assim como uma empresa, os sindicatos precisam manter e se não houver, 

criar, departamentos como Tecnologia da Informação (TI), Financeiro, 

Marketing, Gestão de Pessoas, Comercial, como qualquer outra organização. 

Para resolver este e outros paradoxos, os dirigentes devem pensar em um 

gestor como parceiro estratégico, ou vincular a administração sindical a uma 

assessoria de administração interna. Como ocorre ao contratar uma assessoria 

jurídica ou política, a assessoria de gestão possui conhecimento técnico para 

encaminhar questões administrativas que os próprios dirigentes sindicais não 

possuem condições de gerir; na maioria das vezes, isso ocorre por estarem 

inteiramente envolvidos nas atividades políticas, por não possuir conhecimento 

técnico especifico de administração e no melhor dos casos, porque passam a 

perceber que as novas demandas que surgiram neste contexto de 

redemocratização onde a população de forma geral tem reivindicado mais 

eficiência dos serviços públicos, desejam se adaptar a este novo cenário, 

ofertando a sua base, um serviço de qualidade capaz de satisfazer e fidelizar 

seu público alvo que são os associados. Os desafios vivenciados na 

administração sindical, não são diferentes do setor privado, é necessário um 

plano de marketing para reter e atrair novos sócios, um banco de dados 

eficiente capaz de fornecer aos  dirigentes controle e informações que poderão 

auxiliar nas tomadas de decisão. As entidades devem ter uma nova postura 

junto ao seu sócio que acompanhe o próprio crescimento intelectual do 

trabalhador ou as dificuldades enfrentadas por este. As entidades sindicais 

também necessitam reter bons profissionais, necessitam aderir práticas de 

gestão de pessoas para fidelizar e desenvolver seus talentos internos 

necessitam de treinamentos e capacitação dos colaboradores para que eles 

sejam capazes de atender da melhor forma possível às novas demandas e 

exigências na qualidade do atendimento e serviços. Os sindicatos devem 

estreitar a comunicação com seu público através de ferramentas de marketing 

e comunicação atraindo novos sócios, estruturar o setor de cobrança financeira 

e tantas outras necessidades, aplicativos, redes sociais e demais ferramentas 

de interatividade. A mudança chegou, e ela não sugere aceitação, ela nos 

obriga a rever práticas, desaprender para aprender de novo e reinventar 

nossas formas de atuação. O Sindicato necessitará demonstrar cada vez mais, 
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de forma transparente, através de sua gestão, todo o seu profissionalismo na 

condução dos rumos da carreira de Auditor Fiscal Federal Agropecuário.  

VANTAGENS:. Através da administração profissional o gestor sindical pode 

ofertar a sua base, um serviço de qualidade capaz de satisfazer seus filiados e 

assegurar-se que a administração do sindicato encontra-se em mãos 

qualificadas para tal. Para que esse crescimento e organização seja possível é 

necessário consciência e visão estratégica do presidente e diretoria sindical, 

que investir em administração cientifica, é um caminho para tornar a sua 

entidade sindical sustentável e adaptada para os novos tempos, modernizando 

a gestão. A maior vantagem é a dedicação exclusiva do gestor sindical e sua 

diretoria às pautas que realmente são importantes para o fortalecimento da 

categoria  dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários. Um outro ponto 

favorável da implementação de uma administração profissional seria a 

economia proporcionada ao sindicato por um gestor capacitado na área.  

VIII-CONCLUSÃO: 

Frente aos motivos expostos acima é importante que a Diretoria Executiva do 

ANFFA SINDICAL adote a seguinte diretriz na condução de sua administração: 

Investir em uma administração profissional do Sindicato Nacional dos Auditores 

Fiscais Federais Agropecuários. Uma assessoria de gestão possui 

conhecimento técnico para tratar questões administrativas que os dirigentes 

sindicais não são preparados na maioria das vezes, trazendo eficiência e 

economia à administração do ANFFA SINDICAL. Além desses benefícios, o 

líder sindical e sua diretoria executiva podem dedicar-se exclusivamente ás 

pautas sindicais que são extremamente relevantes e oportunas para a 

categoria. A diretoria executiva  nacional deve ser capaz de se adaptar a este 

novo cenário, ofertando à sua base um serviço de qualidade capaz de 

satisfazer, ampliar  e fidelizar seu público alvo que são os associados. 
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