
Atuação Sindical – benefícios para pequenos negócios 

Nome Confederazione Nazionale Dell’artigianato e dela Piccola e Media Impresa 

Objetivo 
Propiciar a representação sindical de pequenos negócios nas disputas 
trabalhistas e a realização de acordos trabalhistas. 

Público-alvo Micro e pequena empresa e empreendedor individual 

Setor (ou setores) 

do público-alvo 

Alimentação, artesanato, madeira e pedras, comunicações, construção, 

moda, química e cerâmica, transportes, serviços e mecânica. 

Justificativa 

As ações de representação sindical da CNA surgiram da dificuldade em 

trazer para a realidade dos pequenos negócios os benefícios da atuação 

sindical, como a regulamentação das relações de trabalho, a realização de 
contratos e acordos coletivos e a mediação com o poder público para a 

determinação de políticas relacionadas com o mercado de trabalho. 

Escopo geográfico Nacional 

Ano de 
implementação 

1946 

Descrição dos 

serviços e atividades 
realizados 

O Departamento da CNA responsável pela representação sindical tem 

ampla atuação: 1) realiza a assinatura de contratos coletivos de trabalho; 
2) desenvolve ou participa do desenvolvimento de variados projetos, desde 

políticas e mecanismos de apoio bilateral de renda para os trabalhadores à 

educação continuada, passando pelas áreas de segurança do trabalho, de 
pensões complementares e de saúde suplementar; 3) analisa a legislação 

trabalhista e as políticas educativas a nível nacional e europeu; 4) mantém 
as relações com a confederação sindical no tocante às questões 

trabalhistas, de acordos bilaterais; 5) participa de eventos e iniciativas de 
caráter político e institucional, a fim de analisar problemas e desenvolver 

propostas de ações sobre o mundo do trabalho e das relações de trabalho. 

Os contratos nacionais são negociados e assinados pelas ‘Unioni‘ que são 
as entidades de representação dos trabalhadores, tais como a 

Confederação Geral Italiana da Agricultura (Confederazione Generale 
Italiana del Lavoro – CGIL), a Confederação Italiana dos Sindicatos da 

Agricultura (Confederazione Italiana dei Sindicati dei Lavatori – CISL) e a 

União Italiana da Agricultura (Unione Italiana del Lavoro – UIL), as quais 
assinam também com os representantes de empregadores de grande 

porte. A CNA pode subscrever anualmente nove contratos coletivos 
nacionais, um para cada área em que atua (exceto o artesanato). As 

representações regionais também podem fechar contratos e acordos 
coletivos, porém, são menos usuais e são celebrados com estruturas 

regionais dos sindicatos. 

Resultados e 

evidências 

A evidência da sua importância está dada pelas décadas de existência, 

pela dimensão setorial e geográfica, e pelo volume de filiados, hoje (2013) 



disponíveis em torno de 670.000. 

Instituição Executora 

Nome 
Confederação Nacional do Artesanato e da Pequena e Média Empresa 

(CNA) 

País Itália 

Setor 
Multissetorial – Alimentação, Artesanato, Madeira e pedras, Comunicações, 

Construção, Moda, Química e cerâmica, Transportes, Serviços e Mecânica. 

Clientes Micro e pequena empresa e empreendedor individual 

Tamanho 

Na divisão territorial, são 108 representações provinciais, 19 

representações regionais e uma a nível nacional. Os seus órgãos 

representativos são divididos nos 10 setores e têm aproximadamente 
670.000 associados. 

Instituições Parceiras 

Nome Sindicatos e associações de classe 

Setor 
Multissetorial – Alimentação, Artesanato, Madeira e pedras, Comunicações, 

Construção, Moda, Química e cerâmica, Transportes, Serviços e Mecânica. 

Papel 
Interagir e reconhecer a representatividade da CNA na assinatura de 
contratos e acordos coletivos 

Análise da Aplicabilidade 

Replicação 

Uma organização sindical representativa das micro e pequenas empresas 

pode fortalecer as demandas coletivas específicas do segmento, ao dar-lhe 
melhores condições de pressionar pelo atendimento de suas reivindicações 

nas negociações coletivas de trabalho e também, no que se refere a 

influenciar a formulação geral de políticas públicas e de uma 
regulamentação que contemple o segmento. A representação de caráter 

sindical tende a conferir institucionalidade, garantindo espaços 
permanentes de inserção da representação de classe das micro e 

pequenas empresas. 

Conclusão 

A organização sendo de caráter sindical se beneficia da representatividade 
concedida pelo Estado (nos dissídios coletivos e nas causas trabalhistas 

levadas à justiça do trabalho) para alcançar o reconhecimento e a 

legitimidade junto à própria base e junto à sociedade. Também, no Brasil, 
a sua sustentação financeira pode se beneficiar da capacidade de 



tributação conferida pelo Estado. A abrangência de setores-foco e áreas de 

atuação da CNA (Confederação Nacional do Artesanato e das Pequenas e 

Médias Empresas) parece aproximar esta iniciativa do contexto brasileiro, 
no que tange a variedade com que as relações de trabalho se estabelecem 

em um país de dimensões continentais e tamanha variedade cultural e que 
não apresenta entidade de representação sindical dos pequenos negócios 

tal qual o caso italiano. 

 


