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APRESENTAÇÃO

O presente encarte visa apresentar à sociedade a história e os feitos do Sindicato
do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios no Estado de São Paulo, além da
participação da Bolsa de Cereais de São Paulo neste contexto. Atuando na defesa
do interesse dos atacadistas do Estado de São Paulo e na defesa do abastecimento
e do comércio alimentício brasileiro, foram 80 anos de muitas mudanças e desafios enfrentados.
Um grupo de comerciantes, com o objetivo de criar uma entidade que os representasse e norteasse no desempenho de seus atos de mercancia, resolveu se reunir.
Assim, em 2 de julho de 1936, às 20 horas, na Rua Líbero Badaró, 14, com tal
espírito, realizaram a 1ª Assembleia de Constituição do “Syndicato dos Commerciantes de Cereaes de São Paulo”. A iniciativa de fundar a Entidade obedecia as
regras básicas do livre comércio e da democracia, onde as forças setoriais sempre
se aglutinam para compor o equilíbrio da comunidade. Os atacadistas de gêneros
alimentícios têm sido importantes para a viabilização e o aperfeiçoamento do sistema de distribuição de mercadorias, no dia a dia da sociedade. É um longo caminho que trilha o alimento desde a terra até a mesa do cidadão brasileiro. Unidos,
através do Sindicato, os comerciantes puderam tornar efetiva e eficiente a sua
contribuição nesse sentido. Durante toda sua existência, pelas várias diretorias
que se sucederam, o SAGASP vem trabalhando no sentido de concretizar o anseio
de seus representados, sem perder de vista as necessidades do Brasil. Dentre elas,
destaca-se a atuação junto a todos os níveis governamentais para o fortalecimento
e a modernização do comércio atacadista de gêneros alimentícios, com o objetivo
de melhor servir ao sistema de abastecimento do país.
Esperamos que através da leitura deste encarte o leitor possa entrar em contato
com a dimensão política, econômica e social do trabalho realizado ao longo desses anos pelo SAGASP. As histórias, captadas por meio de entrevistas com diversas
pessoas e autoridades, revelam a experiência humana e o empenho criativo que
caracterizaram o envolvimento de cada um e contribuíram para o SAGASP aperfeiçoar a distribuição de alimentos no Brasil.

Hugo Rosário Saporito
Ex-Diretor da Bolsa de Cereais de São Paulo e Ex-Diretor Tesoureiro do Sindicato
do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios no Estado de São Paulo
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Primeira
fase
1936 - 1964
NOS ANOS 1930 do século XX, a imigração italiana e portuguesa já havia se estabilizado na região da Várzea do Carmo e do Brás, com os comerciantes de alimentos
que lá se instalaram. Por proximidade à Hospedaria dos Imigrantes, eles povoaram
a região do entorno do Rio Tamanduateí, perto do Largo de São Bento, região hoje
conhecida por guardar a Zona Cerealista e o Mercado Municipal. A colônia italiana, a
esta altura, já havia construído uma vida cultural em torno das festas religiosas como
a de São Vito – padroeiro dos bareses1 –, do carnaval, da festa junina e dos encontros
na recém-criada Bolsa de Cereais de São Paulo.
As relações culturais se juntavam então aos laços familiares e aos ofícios em comum,
fazendo com que os comerciantes italianos fossem um grupo muito unido. Isso se traduziu, no contexto político da época, na escolha de se organizar sindicalmente. Getúlio
Vargas havia tomado posse em 1930 como presidente interino, retirando Washington
Luiz do poder. Anos mais tarde, ocorreu a Revolução Paulista de 1932, um fracasso do
ponto de vista estratégico e militar, mas que do ponto de vista político, conquistou seu
principal objetivo: a Constituição. Diante disso, Getúlio Vargas promoveu eleições para
a Assembléia Constituinte, em 1933, e a partir de novembro daquele ano a comissão
formada tornou-se responsável pela elaboração de uma nova Constituição.
Além disso, o movimento também contribui com o estabelecimento de duas nítidas
concepções de Estado: de um lado, o liberal, que propunha concorrência, liberdades
e autonomia dos indivíduos e de instituições e do outro, o Estado interventor, na
política, na economia e nas relações entre classes, produzindo o centralismo político e econômico com acento populista. Promulgada em 16 de julho e tendo sido
inspirada pela Constituição alemã de Weimar, a nova Constituição brasileira, liberal
e centralizadora, estabeleceu principalmente: o regime presidencial e federativo; o
voto secreto e feminino; a autonomia dos sindicatos e representação profissional; a
obrigatoriedade de empresas estrangeiras na manutenção de dois terços de empregados brasileiros no quadro de pessoal; a criação do mandado de segurança para a
defesa dos direitos e liberdades individuais; a criação dos três poderes: Executivo,
Judiciário e Legislativo2.

Jantar com membros da Carteira de Comércio Exterior.

O SAGASP foi criado em 1936 justamente devido aos problemas
que os comerciantes enfrentavam na época pós-Revolução de 32. O
primeiro presidente chamava-se Scagliusi e o nosso sindicato era
praticamente na sua totalidade de descendentes de italianos. Nós
tivemos o terceiro presidente que foi Alberto Bagnolesi, depois o
quarto foi Mário Pacciullo, você vai vendo pelos sobrenomes. O quinto
que nós tivemos foi Antônio Marchetti. Quando teve a Revolução de
32, eles entenderam que deveriam fundar uma entidade pra ela poder
se apresentar perante as autoridades constituídas na época, para
melhorar o sistema de transporte, de comunicação, que era coisa
que não existia naquela época. Essa foi uma das razões, essa foi a
intenção da fundação deste Sindicato.
Algirdas Antonio Balsevicius, presidente do SAGASP

A cidade de Bari pertence à região da Puglia, no sudeste da Itália, e está voltada ao Mar Adriático. É a segunda maior cidade do sul e um importante centro comercial
e cultural da região. A cidade é antiga e sua fundação provável foi em 1500 a.c. Por causa de sua localização estratégica e portuária, sempre configurou uma ligação e
porta de entrada dos diferentes povos do oriente médio e dos países balcânicos, contendo grandes intercâmbios culturais. Das diversas contribuições à cultura italiana,
a gastronomia barese é reconhecidamente importante. 2 O poder Legislativo era formado pelo Senado e pela Câmara. Havia dois senadores por estado, com mandato
de oito anos. Os deputados eram eleitos por quatro anos, com um número proporcional ao número de habitantes de cada estado.
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Uma das novidades dessa Constituição era a representação classista, isto é, os sindicatos de patrões e empregados podiam eleger seus deputados, que tinham direitos equivalentes aos outros parlamentares, um aperfeiçoamento e fortalecimento de princípios
estabelecidos no Governo Provisório. Vargas havia colocado para si e para o país a missão de desenvolver a economia brasileira sob a indústria e o comércio modernos, a fim
de dar mais opções para o investimento além da agricultura, principalmente cafeeira.
Parte deste esforço precisava passar pela modernização das relações de trabalho. Assim, o enquadramento dos sindicatos foi estabelecido pelo recém-criado Ministério do
Trabalho, chefiado por Lindolfo Collor, no Decreto nº 19.770 de 19 de março de 1931,
o primeiro instrumento de regulamentação da sindicalização das classes patronais e
operárias responsável pelo corpo normativo vigente até hoje no país. Um excerto da
peça legislativa tratava especialmente da sindicalização patronal dos comerciantes,
o que traria nova legitimidade de organização aos setores do comércio. Estes órgãos
seriam consultivos e de colaboração com o poder público, numa intermediação entre
os trabalhadores e o governo. A sindicalização não seria obrigatória, mas o sindicato
somente seria reconhecido se estivesse dentro das normas ministeriais. Dessa forma,
o governo reconheceria um sindicato representativo da categoria profissional, o que
fortaleceria os que conseguissem por fim, manter estreitas relações com o governo.
Para os trabalhadores, a regulamentação das relações de trabalho acabou por concretizar-se a partir da nova Constituição e da CLT – Consolidação das Leis Trabalhistas. Do lado do trabalho, significou um grande avanço para direitos como férias
regulamentares, décimo terceiro salário, pensões e carga horária máxima. Do lado
do capital e para os sindicatos patronais, os encargos trabalhistas criaram responsabilidades novas: sociais principalmente, por parte dos empresários em uma possível
aliança com o Estado, que veríamos, doravante, criando políticas de subsídio às iniciativas empresariais. Com essa visão, a colônia da região do Brás, majoritariamente
italiana e portuguesa, uniu seus maiores comerciantes para fundar no dia 2 de junho
de 1936, na Rua Líbero Badaró, nº 14, o Syndicato dos Commerciantes de Cereaes
de São Paulo.

Não havia estradas, se usava o pouco que se tinha de
estradas de ferro e quando eram mandados produtos para
o Nordeste ou mesmo pelo Norte, eles iam de navio. Já em
1970 nós éramos 80 milhões de habitantes. Isso ninguém
esquece por causa da música da Copa do Mundo. De 70
pra cá nós pulamos de 80 milhões para os 210 milhões que
temos hoje. Então hoje o problema é mais complicado,
é mais gente para comer. Mas tivemos uma evolução
muito grande com a parte de comunicação, as estradas
melhoraram muito. O único erro que nós tivemos foi que
dedicou-se muito à estrada de rodagem e deixaram de
lado as estradas de ferro, que seria uma maneira de ter um
frete muito mais barato do que o que nós temos hoje.
Algirdas Antonio Balsevicius, presidente do SAGASP

Antônio Marchetti (esq.) e Euclides Carli (dir.) com um representante do governo do Estado de São Paulo, déc. 60.

As reivindicações para as melhorias dos meios de transporte ferroviários e rodoviários
seriam parcialmente atendidas somente nos anos 1950, com o Governo de Juscelino
Kubitschek. O prioritário para essa geração de comerciantes eram as melhorias nas
ruas e calçadas, para possibilitar a passagem das carroças dos feirantes e, no futuro,
dos caminhões, o assoreamento do rio Tamanduateí e a melhoria nos meios de comunicação, uma vez que estes já tinham contatos e negócios ao longo do país inteiro.
Essa geração organizou o que seria um dos maiores sindicatos patronais do Brasil, que
completa 80 anos, o Sindicato do Comércio Atacadista de Gêneros Alimentícios no
Estado de São Paulo, conhecido atualmente por sua sigla - SAGASP.
As associações empresariais no Brasil a partir da nova Constituição tiveram um papel
destacado na sociedade brasileira daquele período, buscando a organização sindical
e atuação assistencial, cada vez mais funcional. Foram também responsáveis diretos
pela melhoria das condições de trabalho e benefícios trabalhistas e na formação de
um parque produtivo industrial complexo, diversificado e integrado ao comércio, que
se tornava cada vez menos dependente do exterior.
Além disso, inspirados pela Carta de Teresópolis de 1945, um grupo de empresários
lançou a Carta da Paz Social, expressando sua preocupação com a polarização entre
o capital e o trabalho e propondo o que era visto como a possibilidade de estabelecer
solidariedade e harmonia entre as classes. O primeiro passo para humanizar essas
relações seria a criação dos serviços sociais, tanto da indústria, quanto do comércio. A
carta propunha a criação de um Fundo Social, constituído pela contribuição de cada
empresa – agrícola, industrial e comercial –, a ser aplicado em obras e serviços que
beneficiassem os empregados, visando maior bem-estar, atendimento das necessidades sociais urgentes e melhoramento físico, profissional e cultural da população. É na
aproximação das entidades sindicais com o governo federal, tendo em vista a melho8
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ria da qualidade de vida do trabalhador, que surgem o Serviço Social do Comércio
(SESC), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) e o Serviço Social
da Indústria (SESI). Aquelas organizações patronais constituídas a partir dos anos
1930 em São Paulo estiveram presentes nos principais acontecimentos do país, procurando representar os interesses empresariais e, nessa trajetória, têm acompanhando
todas as transformações sociais e econômicas do Brasil e do Mundo.

Eu me tornei diretor do SAGASP em 1961. Naquele tempo houve uma
crise das entidades SENAC e SESC. Essa crise foi comentada na Bolsa
de Cereais a tal ponto que muita gente achou que devia intervir pra
acabar com aquilo, e em 1959 foi feita uma chapa de oposição àquela
que pretendia continuar. O Brasílio Machado, que era uma grande
personalidade, veio me visitar um dia. Eram sete horas da manhã e eu
estava na fábrica lá no Itaim, então veio o porteiro e me disse: “Senhor,
olha, está aí o Doutor Brasílio, quer falar com o senhor”, eu falei: “Brasílio?
Mas nós não temos freguês nenhum Brasílio”, eu falei: “Bom, manda
entrar o Brasílio”. Não é que me entra o Brasílio Machado Neto, com
toda a pompa dele pela fábrica? “Ah, como vai? Muito prazer” e por fim
ele falou: “Olha, você é moço” – nesse tempo eu tinha 40 anos – “Vocês
perderam a eleição, mas eu tenho uma lista de uns quatro ou cinco nomes
que eu não posso abrir mão deles, um dos nomes é o seu, eu quero que
você venha fazer parte, você não pode ser parte na Federação, porque
a Federação tem eleição e já foi, eu quero que você seja ou do SESC ou
do SENAC”. Eu falei: “O que é isso? O que é SENAC e SESC?” Era o meu
primeiro contato, e então ele me pôs como conselheiro do SESC, aí depois
eu entrei para a Federação. Eu acho que o Sindicato ainda tem uma
função muito importante, não só como sindicato, mas como ponte entre
Federação, que é a cúpula no Estado de São Paulo, e Confederação, que é
a cúpula sindicalista do país. Isso é uma escala que tem prestígio, que está
sendo muito bem administrada, tem hoje um grande patrimônio, tanto o
SESC como o SENAC, como o Sindicato, como a Federação, sempre esteve
em mãos muito boas, e mantém o contato entre as necessidades da
empresa, não vamos chamar atacadista, da empresa com o poder público,
essa é a função dela.

Salão da Bolsa de Cereais de São Paulo.

Euclides Carli, vice-presidente da FECOMERCIO, ex-presidente do SAGASP e ex-secretário
de Abastecimento da cidade de São Paulo

A Bolsa de Cereais de São Paulo foi fundada em 1923, antes do próprio Sindicato, mas
atuava em conjunto com ele na gestão do comércio atacadista de cereais no Estado de
São Paulo, negociando com o governo a administração do abastecimento alimentício
e os estoques federais.

Presidência de Euclides Carli, 1961.
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À direita, o presidente Vicente
La Pastina em reunião com
representante do Governo
Federal, déc.1960.

A Bolsa de Cereais de São Paulo vai fazer 93 anos. Ela nasceu embaixo de
uma parreira que existia no Largo do Pari. Naquele tempo você tinha no Largo
do Pari um chafariz muito bonito, redondo, com uma bica de água. Tinha o
bebedouro de água aqui na Paes de Barros e no Largo Santo Antônio do Pari
era para o cavalo. E a turma ia no Largo do Pari comprar mercadoria que
vinha do interior, comprar e retirar, aí um dia se reuniu um pessoal da Paula
Souza e da Santa Rosa e falou: “Vamos fundar uma agremiação pra gente se
congregar?”, e fundaram a Bolsa de Cereais de São Paulo. A primeira sede
da Bolsa foi num armazém na rua Paula Souza e depois foi para a avenida
Plínio Ramos. Passados uns tempos, o Fernando Monteiro reuniu a todos, eles
compraram um terreno na avenida Senador Queirós e resolveram fundar a
Bolsa de Cereais de São Paulo, o prédio, nos anos 60. O comércio da Bolsa de
Cereais de São Paulo era muito forte, eles tiveram a ideia e lançaram o prédio
que na época era o maior conjunto de concreto armado do mundo, eram 66 mil
metros quadrados. Era e é, está lá. A Bolsa é uma entidade sem fins lucrativos
e ela não interfere na política, ela é apolítica. A Bolsa é um órgão orientador,
tanto é que, em impostos, ela não é isenta, é imune, é acima de isenção. Então
a Bolsa não compra, não vende. O que pode acontecer é dela procurar um
corretor especializado em arroz e falar: “Ó, ele quer vender, vê quem compra”.
O Sindicato não, o Sindicato já representa a classe.
Antônio Favano Neto, comerciante atacadista, importador e ex-presidente da Bolsa de Cereais

Nos anos 50, a Bolsa de Cereais de São Paulo tinha um poder
enorme. Era a segunda maior bolsa do mundo. Ela se reunia durante a
semana e vinham comerciantes de todo Brasil. Nós tínhamos dias de ter
na Bolsa aproximadamente 350, 400 comerciantes do Brasil. Então tinha
que se frequentar a Bolsa de Cereais, e o escritório que eu fui trabalhar
era um escritório de representação que trabalhava com cereais, com
grãos. De manhã eu ia buscar a correspondência nos Correios, trazia
pro escritório. Durante o dia, eu ia na Bolsa todo dia para encontrar
com fregueses da empresa. Tinha sempre alguma coisa pra entregar
para um ou outro freguês na Bolsa de Cereais. E durante o dia vinha
entregar correspondência aqui na Zona Cerealista, começava lá em cima.
Irmãos Curi, Marziona, Irmãos Brasiliano, La Pastina, Carrieri e vinha
até a rua Santa Rosa. Depois, se tinha na Assunção, você ia até o final.
Então eu passei a frequentar a Bolsa esses anos todos. Aí eu passei a
me interessar muito, sem que ninguém soubesse, sobre vendas. Eu via
os vendedores, todos eles já tinham um padrão de vida melhor do que
o meu. Estou falando de 52. Eu sempre pensando: “Um dia eu vou sair
pra ser vendedor”. E em 1957 virei corretor de cereais, com a ajuda de
Antonio Marchetti. A Bolsa funcionava com um corpo de corretores.
Esse corpo era composto por 60 elementos, mas por exemplo, você era
comerciante de fora e ia lá comprava um lote, ou comerciante daqui
mesmo, da Zona Cerealista. Tudo o que você comprava na Bolsa tinha
que haver na ficha de corretor. E o corretor cobrava uma comissão de
quem comprava. Ela tinha umas mesas enormes e o cara que era dono
do produto levava e botava naquele corretor. Eram 60 mesas. Ele botava,
o freguês passava por lá, olhava a amostra do arroz, do feijão, escolhia
e acertava o preço com ele e comprava ali na hora. Era basicamente
um centro de comércio. Se fazia lá dentro os negócios. E às vezes se
concluía de tarde, um ou outro vinha aqui de tarde. Era exatamente um
centro de comércio. O SAGASP já existia, o SAGASP é de 1936. E era
no prédio da Bolsa porque os mesmos caras que frequentavam a Bolsa
tinham ligação com o SAGASP.
Aurelino Soares da Silva, atacadista e corretor da Bolsa de Cereais

A primeira geração do SAGASP, composta pelos presidentes André Scagliusi, José Lourenço Baptista, Mário Paciullo, Alberto Bagnolesi, Antonio Marchetti e Euclides Carli
– em sua maioria italianos ou descendentes – foi responsável por montar as bases
sólidas de representação dos atacadistas da Zona Cerealista. Com o auxílio da Bolsa
de Cereais e de conexões com as entidades SESC e SENAC e a Federação do Comércio
de São Paulo, o SAGASP passava cada vez mais a ser o órgão a ser consultado pelo governo e pelos comerciantes internacionais quando a questão eram os gêneros alimentícios e o abastecimento no Brasil inteiro. Com um papel destacado no meio político e
comercial, a história do Sindicato passaria a ser cada vez mais afetada com relação ao
próprio governo, que passava por convulsões dramáticas nos anos 1960.
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Segunda
fase
1964 - 1974
A DITADURA MILITAR instaurada no Brasil em 1964 lançou o Programa de Ação
Econômica do Governo (PAEG), pensado e chefiado por Roberto Campos e Otávio
Gouveia Bulhões. Sua diretriz consistia basicamente em reduzir o déficit público por
meio da contração da concessão de crédito e da estagnação do poder de compra
do salário mínimo, ao mesmo tempo em que se buscava aumentar a arrecadação
pública. Estas medidas propiciaram um período de relativa estabilidade econômica,
posteriormente conhecido como o “milagre econômico”.

Havia uma interferência muito grande no
comércio no período da ditadura. Mas era
justamente um problema porque o Brasil
enfrentava sérios problemas com dívida externa.
Ouvimos falar muito do “Fora FMI”, que eram todos
aqueles problemas que o Brasil tinha de dívida.
Algirdas Antonio Balsevicius, presidente do SAGASP

Um outro lado desta política econômica implicava em maior interferência do Governo no segundo setor, ou setor produtivo, a fim de controlar a balança comercial.
Incentivou-se então a entrada de capital estrangeiro para indústria e comércio junto com a liberação das exportações, num movimento de planejar cada vez mais o
desfrute dos bens naturais do Brasil. Nesta diretriz, a remessa de dinheiro para o
exterior passou a ser cada vez mais regulada e observada pelo Governo, através de
instituições como a Carteira de Comércio Exterior (CACEX). Essas regulações foram
um grande problema para os atacadistas de São Paulo, que precisaram se organizar
para enfrentá-lo. Nesta situação o SAGASP foi muito acionado e teve uma atuação
destacada no comércio nacional.

Presidência de Amaury Geraissate.

Na época, no Brasil, estava sobrando farelo de soja porque tinha crise, caiu
a avicultura, e queríamos exportar e não podia, depois se deixou exportar,
mas tinha que produzir, condicionava-se muito o comércio. Fez-se cotas.
Então o sindicato teve problemas. Problemas de tributação, problemas
de portos, entre outras coisas. Nós éramos um órgão orientador. O que
acontecia? Muitas vezes o Governo resolvia chegar e falar: “Eu vou dar 40
cartas de crédito pra trazer tantos navios de arroz”. Então ele fazia um leilão
das cartas de crédito para comprar o arroz. Quando foi o leilão eu fui para o
ministro e falei: “O senhor vai vender 40 cartas de crédito para trazer arroz
e o senhor vai trazer esse arroz justamente na época que o Rio Grande do
Sul está colhendo arroz. Quer dizer, o produtor foi sacrificado o ano inteiro,
pois ele vai colher porque está faltando arroz agora”. Aí eu falei: “O arroz vai
vir de avião? Vai vir de navio? Ok. Até o arroz chegar aqui, ele vai chegar no
mês de colheita do Rio Grande do Sul. O senhor vai querer baixar o preço do
arroz brasileiro: não é mais justo o produtor brasileiro ter um lucro agora do
que trazer o arroz de fora?”. O leilão foi suspenso. Por quê? Porque você já
ia carregar o arroz pra chegar certinho aqui dentro do país. Então o que os
comerciantes precisavam era de orientação.
Antônio Favano Neto, comerciante atacadista, importador e ex-presidente da Bolsa de Cereais
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A intervenção no comércio exterior que mais afetou os atacadistas foram as Cotas
de dólar e Cotas de importação, que restringiam os negócios com os novos produtos
que passaram a dominar a Zona Cerealista nos anos 1960 e 1970, como os vinhos,
laticínios, azeite e frutas secas.
Nas questões domésticas, a Superintendência Nacional de Abastecimento (SUNAB)
acabou por centralizar as decisões acerca da circulação e produção dos alimentos
no Brasil. Desse modo, o SAGASP e a Bolsa de Cereais de São Paulo tiveram que
negociar diariamente com o governo seus estoques, para defender os interesses e a
atuação da classe atacadista.

Começaram a criar as cotas de importação baseados no princípio de que
somariam tudo e dividiriam entre as empresas que importavam esse produto,
Uma hipótese: você importou mil toneladas durante o ano, então passava a
ter direito a importar 300 toneladas por ano só. Outro exemplo: o país tinha
uma necessidade de importar, vamos falar, cinco mil toneladas de qualquer
produto que fosse, então eles pegavam todos os importadores, viam o quanto
esses importadores importavam anualmente, faziam o percentual daquilo que
eles importavam e depois dividiam essas cinco mil toneladas. Mas sempre
houve muitas distorções.
E havia muitos interesses por trás disso porque a cota, na realidade,
significava um lucro certo porque você passava a ter um mercado cativo.
Porque se você necessitava, vamos dizer, para abastecer mil e você permitia
que só se importasse 500, automaticamente havia uma falta. E dentro
do mercado quando falta o produto, o produto sobe. E sempre o produto
estava acima do preço da realidade aqui dentro, no nosso mercado interno,
justamente por causa dessa concentração que ficava na mão de poucos. E
pouca quantidade, que não era uma quantidade que era importada com o
intuito de abastecer, na realidade, a necessidade do consumo brasileiro. Então
havia aqui uma guerra tremenda, todo mundo queria participar dessas cotas
porque sabia que você tendo uma cota tinha lucro certo. Por exemplo, houve
muitas críticas sobre isso e tinha gente que dizia que quem tinha uma cota
de alho por exemplo era o mesmo que ter um poço de petróleo porque era
lucro certo. Então foi difícil de acabar com isso.
O país estava querendo economizar divisas, então começou a se criar cotas
de tudo, era cota de alho, cota de ervilha, cota de dólar para você importar.
Era um negócio muito estranho num mercado extremamente fechado e,
com todas essas cotas que existiam naquela época começou a se criar sérios
problemas como um tipo de oligopólio: quem tinha mais poder conseguia
mais na extinta Cacex (Carteira de Comércio Exterior), quem tinha menos
poder ou conhecia menos sempre era prejudicado.

Confraternização na gestão Marchetti, começo da déc.1960.

Antônio Favano Neto, comerciante atacadista, importador e ex-presidente da Bolsa de Cereais

Mensagem do prefeito Faria Lima no livro de ouro do SAGASP, 1967.
À direita, mensagem do Superintendente Nacional de Abastecimento no livro de ouro do SAGASP, 1967.
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O Golbery do Couto e Silva chegou a mandar
misturar soja com feijão preto para vender mais
barato. Então ele conseguiu o milagre de por a soja
junto, que demora quatro horas pra cozinhar e não
é feijão, porque alguém falou pra ele que era feijão.
Mas não é, a soja é uma oleaginosa e o feijão é
uma leguminosa. Então quando você punha o
feijão soja, que nós apelidamos de black tie, ficava
aquela gosma que a soja estragava o feijão, o
feijão estragava a soja. E por incrível que pareça,
o carioca é muito criativo, eles iam no mercado
e compravam a preço de tabela soja misturada
com feijão e na porta do supermercado eles
separavam, jogavam a soja fora e vendiam o feijão
mais caro, pelo preço que queriam, porque faltava
feijão. Mas ali nós tivemos problemas climáticos
grandes e uma política agrícola totalmente errada.
No Rio Grande do Sul o produtor de arroz deixou
de plantar arroz porque não era justo o governo
resolver que um saco de arroz vai valer 18 reais
e um saco de feijão vai valer 32 reais. Porque
quando você joga um produto na terra, você não
sabe quanto vai colher.
Antônio Favano Neto, comerciante atacadista, importador e ex-presidente
da Bolsa de Cereais

No meio dos anos 1930, quando foi fundado o SAGASP, a população brasileira era de
40 milhões de habitantes. Apenas 40 anos mais tarde, o país do “milagre econômico”
de 1969 a 1973 era habitado por 95 milhões de pessoas. Um aumento de mais de
100%. Essa explosão demográfica só não causou uma crise de abastecimento devido
às políticas de produtividade agrícola capitaneadas pela Empresa Brasilera de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e pela coordenação dos atacadistas brasileiros, com
destaque para os paulistas. Outro fenômeno que explica esse relativo balanço foi a
criação das redes de supermercados no Brasil, com foco no varejo e numa nova relação entre produtor e consumidor – à revelia do atacado. De todo modo, as bases do
“milagre” revelaram-se frágeis e de curto prazo, o que mudaria o futuro da economia
do país e, mais, do cenário político. Mais uma vez, o SAGASP acompanhou de perto
este processo.

Terceira
fase
1974 - 1989
PASSADO O “MILAGRE ECONÔMICO” vivido até 1974, o Brasil entrou numa era
de substituição de importações e investimentos na indústria do aço, alumínio, soda
e cloro. Para acompanhar e sustentar esse parque industrial foi necessária uma coordenação conjunta das empresas públicas de infraestrutura, como a Eletrobrás, Petrobrás e Embratel. Todo este investimento resultou em uma média anual de crescimento do PIB estável até 1980, porém trouxe consigo o aumento da dívida externa,
tanto pública como privada. Assim, em 1978 a dívida externa chegou a soma de
43,5 bilhões de dólares, o dobro de 1975. A inflação subia em média 37,9% ao ano,
criando a bomba-relógio que o governo teria que desarmar nos anos 1980 e 1990.
Sob o governo do General Ernesto Figueiredo, empossado em 1979, deu-se a abertura gradual e final do regime político instaurado pelos militares. Sabia-se que essa não
seria uma tarefa de fácil conclusão, uma vez que tal abertura se daria em meio a um
quadro econômico desfavorável. A política econômica de Delfim Netto, novo homem
forte do Planejamento, foi a de controle da inflação, impondo sacrifícios à população,
mas sem obtenção do efeito esperado. O resultado do PIB em 1981 assinalou queda
de 3,1% - a primeira desde 1947.
A situação social sempre tende a tornar-se mais volátil em circunstâncias como essa,
e aqui não foi diferente: cada vez mais os movimentos sociais passaram a ocupar as
ruas e a fortalecer o apoio aos sindicatos, voltados às lutas no ABC paulista. O quadro político tornava-se mais aberto quando em 1979 o governo teve que conceder a
anistia aos exilados políticos. Neste momento tem início a criação de novos partidos,
como o PP, PDS, PMDB e o PT.
A eleição indireta do presidente Tancredo Neves, do PMDB, em 1985, marcou o fim
da ditadura militar, que deixou o Brasil com uma inflação de 223% em 1984, além
de uma dívida externa de 91 bilhões de dólares. Dentro deste quadro, o país teve que
se submeter a política do FMI (Fundo Monetário Internacional), que concedeu seu
primeiro empréstimo ao país neste ano.
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Reunião da diretoria com o Embaixador do Uruguai
Roberto Vivo Bonomi, 1988.

Politicamente se criou uma situação que obrigava os
comerciantes a venderem os produtos pelo mesmo preço que
eles compraram, sem ter lucro. Sabe, uma coisa assim, absurda.
E o presidente Algirdas Antonio Balsevicius disse: “Mas nós não
podemos continuar com isso”. Fez, diligenciou e ninguém mexeu
em nada. Ele falou: “Nós vamos fazer o seguinte, vamos ficar uma
semana com a Zona Cerealista fechada”. E fecharam. Ninguém
abre armazém, os armazéns serão fechados durante uma
semana. Da Zona Cerealista sai abastecimento pro estado inteiro
e pra outros estados também. A média de caminhões que entram
e saem da zona cerealista dá mais de mil por dia. Se fechar a
Zona Cerealista, esses mil caminhões não vão transitar durante
uma semana. O que eles trariam ou o que eles levariam não vai
acontecer. Gente que vai ficar esperando um saco de arroz no
armazém não vai chegar. Ameaçaram prender o presidente.
Ele teve que se esconder um dia ou dois. Eu fiquei tomando
conta do armazém dele! São coisas que aconteceram aqui.
É o dinamismo, isso aqui não é uma coisa estanque, isso aqui é
dinâmico, vira todo dia.
João Navarro Belmonte, advogado do SAGASP

A Sunab inventava de tabelar o preço do feijão tanto e você não
podia vender mais caro do que isso. O que é isso? Eu já vi gente
que pegava feijão e trazia dentro do automóvel pra vender aqui em
São Paulo porque a tabela do feijão era 300 cruzeiros e ele vendia
por 2 mil aqui, ou vendia sem notas por 2 mil, ele não estava nem
aí com a tabela. Porque não existe esse negócio, a interferência do
governo no mercado, nem nos países comunistas funcionou. Agora
você imagina num país que se dizia aberto. Mas aqui tentaram
inventar uma moda com esses tabelamentos que foi o maior
absurdo que aconteceu na história. Tanto que, quando liberou toda
a coisa, nós chegamos a uma inflação de quase 90% a mês, 80 e
tantos por cento ao mês.
O lockout nós tivemos que fazer, foi um negócio meio a
contragosto mas não teve jeito, porque ninguém nos ouvia,
ninguém nos dava atenção, eles faziam o que bem entendiam
até que um dia eu resolvi falar com todos os comerciantes e
disse: “Vamos parar por 48 horas”. Porque nós sabíamos também
que na década de 80, a Zona Cerealista não funcionando ia criar
o desabastecimento no país inteiro. Em 48 horas. Só que não
aconteceu em 48 horas, aconteceu em 24 horas.
Aí eles cederam às nossas reivindicações. Cederam, eliminaram
aquelas tabelas bestas que eles tinham criado e a coisa começou a
voltar ao normal. Porque pro comércio funcionar tabela não existe.
No nosso trabalho nós sempre fomos pelo livre comércio, sempre
lutamos por ele. Nós achávamos que no mercado é o comércio que
regula, é o produto, a quantidade de produto, quando falta sobe,
quando sobra baixa e assim o mercado se regulava. E o próprio
comerciante automaticamente sabia se controlar porque ele
sabia que se ele importasse muito e outros importassem muito,
evidentemente que o mercado ia abaixar.
Algirdas Antonio Balsevicius, presidente do SAGASP

No ramo dos comerciantes atacadistas o SAGASP teve, mais do que nunca, que correr
contra o tempo diariamente, atrás das tabelas e das decisões do governo na política
econômica e no abastecimento. A liderança e a visão do sindicato foram importantes
para guiar os atacadistas neste período de tantas incertezas e reviravoltas econômicas, começando pelo período do governo Sarney.
Apesar do Brasil do Plano Cruzado deixar os cidadãos numa situação economicamente estressante, isso não impediu que alguns deles apostassem em novos mercados e
na inovação comercial. O Sindicato, que já havia tido um papel crucial na disseminação do atacado paulista para todo o Brasil, agora agia com uma nova mentalidade,
pois a diretoria do SAGASP resolveu expandir a importância do sindicato para as
fronteiras internacionais.
No âmbito local, isso significava chamar para perto de si todos os atacadistas do Estado de São Paulo, extrapolando a representatividade do Sindicato para fora da Zona
Cerealista da capital, seu berço de origem.
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Nessa época, vieram os tabelamentos e os congelamentos de preços,
era tudo tabelado no mercado, você não podia vender fora daquele preço,
tabelado, congelado. Os fiscais do Sarney eram o próprio povo, se você via
que o preço estava em desacordo com a tabela baixada pelo governo, você
prendia o cara, você era fiscal, você dava ordem de prisão, chamava a polícia,
o cara ia preso, o gerente da loja. Existia uma entidade fiscalizadora que se
chamava Superintendência Nacional do Abastecimento, a SUNAB, e, para
certos produtos básicos, ela estabelecia parâmetros de preços, você não podia
ultrapassar aquilo. O tabelamento nem era para o atacadista, mas era para o
varejo. Se eu te vendo e você tá confinado naquele preço, você tem que brigar
comigo para arrumar, não tem como, então era uma coisa muito difícil.
O SAGASP nessa época era muito atuante, era o Sindicato do Comércio
Atacadista atuante, ele era representativo não só no que diz respeito a
dissídios coletivos, trabalhistas, não, isso sempre teve. A principal atividade
do SAGASP era perante os órgãos públicos e o governo, porque realmente,
para você trabalhar com alimentos na zona cerealista, importação, tudo tinha
ingerência governamental. Eram estoques reguladores, tabelas de preços, os
tabelamentos, planos todos que vieram, então, tudo, tudo, você tinha que
correr, você tinha que discutir com o governo do estado, prefeitura, ministério
a gente vivia em Brasília, Rio de Janeiro.
Não tinha jeito, era o SAGASP que ia lá brigar, ia discutir e até no âmbito da
prefeitura. Tiveram as intervenções da prefeitura, problemas de trânsito,
problema geográfico, viadutos, tira a zona cerealista daqui, fecha a zona
cerealista, muda horário, tudo era o SAGASP, tudo! Tributação de ICMS pelo
Estado de São Paulo, alíquotas de impostos, tudo o SAGASP que ia lá ter que
discutir, brigar, falar, arrumar. Esse é o SAGASP que eu conheci.
José Arnone Filho, advogado e ex-comerciante atacadista

Jornal do SAGASP de 1988 anunciando
o término das obras da nova sede, na
Av. Senador Queirós.

Mensagem da missão de comércio
chinesa ao SAGASP, 2002.

Você sabe que o Walt Disney criou um personagem, o Professor
Pardal, que inventava tudo. O que nós tivemos de Professor Pardal no
governo não está escrito. Só que o Professor Pardal do Walt Disney,
ele inventava e a coisa funcionava e os nossos Professores Pardais
que tivemos aqui inventaram e não funcionava. E eu sempre usava
uma frase, que o governo faz a coisa certa na hora errada e a coisa
errada na hora certa, eu cansei de falar isso. Mas nós tivemos isso,
principalmente no Governo Sarney. O que ele chocou de Professor
Pardal lá dentro não está escrito. Foi uma pardalzada que dava até
medo. Era invenção de tudo quanto era jeito. A única coisa que eles
não conseguiram inventar diferente foi mudar a cor da bandeira
brasileira, porque do resto, o que você imaginar foi feito. Então foi
um período triste. Eles nos reuniam para manipular índice de inflação.
Pegávamos um avião daqui pra Brasília pra chegar lá e dizer: “O que
subiu aqui?” “Ah, subiu a mandioca” “Ah, então temos que baixar
o preço do chuchu” “Mas o chuchu não baixou” “Vamos dizer que
baixou”. Era assim. Era recém saído da ditadura, que nós saímos de
uma ditadura militar e entramos numa ditadura econômica, essa
foi a grande verdade. Foi um negócio absurdo. Mas, como o bom
nordestino diz: “Sobrevivemos a essa seca”.
Algirdas Antonio Balsevicius, presidente do SAGASP

Início da presidência de Algirdas Balsevicius.
Ao seu lado, José Arnone.
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O SAGASP tem 80 anos. Se eu estou aqui há 30, ele já existia
há 50 anos antes de eu chegar. E o SAGASP era uma entidade
restrita à Zona Cerealista, foi criado por conta da Zona Cerealista.
Os presidentes que se sucederam aqui tinham a visão da Zona
Cerealista, daí no fim já tinha uma coisa de importação, mas muito
pouco. E era esta a atividade do SAGASP. Da minha vinda pra cá, o
SAGASP começou a ter uma participação maior no segmento, com
infiltração honrosa dentro da Federação do Comércio do Estado
de São Paulo. O SAGASP hoje é a segunda contribuição para a
Federação do Comércio no Estado de São Paulo. Ele representa
mais de oito mil empresas no estado de São Paulo. O SAGASP
foi lembrado para participar de comissão negociadora com os
comerciários no Estado de São Paulo, coisa que nunca tinha
participado antes. De repente ele foi lembrado pela influência
que tinha, que ele poderia e deveria fazer parte de uma comissão
que negociava as convenções coletivas com os comerciários. Eu
participei dessa convenção.
João Navarro Belmonte, advogado do SAGASP

O próprio SAGASP, que era aqui de São Paulo, conseguiu uma vez levar
para fora diretores de supermercados do Brasil inteiro como o extinto
Paes Mendonça, Casas Sendas do Rio de Janeiro, Casas da Banha, Pão de
Açúcar, juntar todo esse pessoal e mais alguns comerciantes aqui de São
Paulo, formando uma comitiva de 35, 40 empresários para intercâmbio com
esses países ou esses estados. Uma vez foi elaborada uma feira de produtos
argentinos exclusivamente para nós aqui do SAGASP em Mendoza, nós
fomos com mais de 50 empresas pra lá. Foi um sucesso tremendo. E fizemos
isso na Argentina, na Espanha, tivemos como visitar a produção de bacalhau
na Noruega, fizemos isso no Chile, tivemos isso nos Estados Unidos. Isso eu
me orgulho de dizer que foi tudo dentro do meu mandato.
Assim nós formamos um círculo de amizade com todas essas pessoas. Isso
é um motivo de orgulho para mim e para a minha diretoria porque nós
levamos o nome do nosso sindicato, o nome do nosso comércio atacadista
de gêneros alimentícios para fora do Estado de São Paulo e para fora do
país. Todos os locais que nós tivemos oportunidade e que havia interesse
comercial dos nossos associados nós lá estivemos e fomos recebidos por
todas as autoridades. E isso é um motivo de orgulho porque, se talvez
a época não permitiu que os outros presidentes fizessem isso, eu fui
beneficiado justamente porque o momento era outro, com transporte mais
fácil, que era aéreo, com meios mais rápidos para você se comunicar com
outros países, então talvez eu tenha sido beneficiado por isso tudo. E se
os que me antecederam não fizeram isso, não foi por falta de ideia ou de
iniciativa, foi talvez por falta de oportunidade de poder manter contatos
com essas autoridades para poder levar o nosso nome para fora. Eles não
tiveram essa chance. E eu, graças a Deus, tive. Isso foi formando círculos
de amizade e, consequentemente, através de amizade formava crédito e
a coisa foi. Eu acho que isso daí ajudou muito. Quando nós estivemos na
Noruega nós fomos acompanhados pelo embaixador da Noruega aqui no
Brasil. São Paulo, Rio e Belo Horizonte mandaram alguns para acompanhar
essa missão, que obteve créditos fabulosos com os produtores de bacalhau
da Noruega. Tinha empresas que compravam bacalhau para pagar com 180
dias de prazo! Eu acredito que isto foi fruto também do nosso trabalho, de
nós mostrarmos a nossa cara e mostrarmos quem nós éramos. Nós saímos
de ser o leão e mostramos sermos o elefante. Nós tínhamos força. E com
isso eu acredito que deva ter ajudado muito, muito, muito o comércio, não
só paulista como brasileiro também. Porque em todas essas incursões que
nós fazíamos, nós procurávamos levar quem quisesse de todo o país. Porque
Brasil não era só São Paulo, nós tínhamos outros estados que também
tinham atacadistas e comerciantes. Foi importante nós levarmos o nome
do comércio atacadista paulista, que na realidade seria comércio atacadista
brasileiro, para além das nossas fronteiras.
Algirdas Antonio Balsevicius, presidente do SAGASP

Presidente Balsevicius e o Embaixador da Noruega, Sigurd Endresen, 1988.
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Você imagine que o SAGASP, não só nas gestões
do Dadá, mas em todas, sempre fez a relação
comercial com os outros países, os exportadores
de produtos alimentícios e tal, eles vinham
bater onde? Na porta do SAGASP. O SAGASP fez
interação com embaixadores, representações
comerciais, enviou comitivas comerciais de
brasileiros ao exterior, isso tudo sempre foi
organizado pela diretoria.
João Navarro Belmonte, advogado do SAGASP

Nós trabalhamos quase um mês na Noruega. Foi um turma nossa, estava
lá o Dadá, que era Presidente do Sindicato na época, pois nós tivemos
um problema no Brasil com uma médica veterinária de Belo Horizonte.
Ela condenou uma partida de bacalhau em plena semana da Páscoa, ela
pôs tudo quanto foi defeito, em termos de saúde pública, de conceito, de
embalagem, de classificação, e embargou o lote, um negócio grande. Aquilo
tomou um vulto e foi para os outros estados. E os prejuízos começaram
a ficar grandes em todo o Brasil, principalmente na Zona Cerealista: teria
que mudar a legislação interna, mudar lá fora na Noruega a embalagem, a
secagem e tudo mais. A páscoa foi um desastre, aí começou a discussão,
porque o problema se manteve, não foi só pontual daquela importação,
começou com em Belo Horizonte e se disseminou. Nessa época, eu era
secretário do SAGASP. Começamos a trabalhar com embaixada, Ministério
da Agricultura, engenheiros e falamos: “Não tem jeito, precisamos
resolver…”, e o próprio embaixador falou: “Vamos resolver esse problema
lá na Noruega”. Em conjunto com a embaixada, nós fizemos uma comitiva
de importadores, São Paulo, Rio e Minas, e levamos, entre representantes
de Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde e Vigilância Sanitária,
umas dez pessoas, inclusive a médica que embargou o primeiro lote. E
fomos trabalhar na Noruega para ver o que tinha que fazer. Ficamos quase
um mês trabalhando lá, fazendo visitas nas plantas, na pesca, na secagem,
no Ministério de Comércio e Indústria de lá, embalagem, trabalhando para
chegar num conceito do que eles queriam, e muita coisa eles mudaram
de pensamento quando chegaram lá, pois viram que realmente o erro era
da legislação interna aqui. Os técnicos do Governo mudaram, quando eles
viram a realidade, a seriedade, viram tudo. Então, isso me marcou de uma
forma fabulosa! Depois, tivemos excelentes recepções. O pessoal convidava
para jantares nas casas das pessoas, um negócio… fomos ver pesca, fomos
ver cura, tudo. Foi uma coisa que me marcou, me deu um salto na minha
vida, graças a Deus.
José Arnone Filho, advogado e ex-comerciante atacadista

A tecnologia das comunicações balanceava, por um lado, a perspectiva de sucesso
desse empreendimento, uma vez que do outro havia um cenário desfavorável, inibindo até os investimentos mais usuais no comércio. O que dizer então dos mais
arriscados, como estes?
Esta postura de internacionalização das relações comerciais redefiniu a importância
do SAGASP em meio ao comércio brasileiro, além de sua representatividade no Estado de São Paulo. A vitória de Fernando Collor nas eleições de 1988 transformou
a política de importação do país e os ventos começaram a soprar em outra direção.
Campeonato de Futebol organizado pelo SAGASP
e os cerealistas em 1988.
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Hoje
1989 - 2016
A QUEDA DO MURO de Berlim permitiu o desmembramento do parque industrial
dos países desenvolvidos para o resto do mundo. Assim, o fenômeno que chamamos
de globalização trouxe uma dinâmica de maior circulação comercial e industrial,
muito ao cabo da força das ideias neoliberais postas em prática por Ronald Reagan e
Margareth Thatcher nos anos 1980.
Desta maneira, o governo Collor abriu as fronteiras brasileiras para as importações,
trazendo para o país a possibilidade de adquirir diversos produtos como carros, computadores, eletrodomésticos e, claro, alimentos do exterior. Para os atacadistas paulistas e o SAGASP, isso significou o fim das cotas de importação, abrindo um dos
mercados mais importantes para a Zona Cerealista do fim do Século XX.

O mercado tem que fluir normalmente, mercado livre, aberto. E isso só
aconteceu depois da era Collor, depois que o Collor assumiu o Governo e
liberou as importações de automóveis, dos computadores e todas essas
coisas a mais. E também ele acabou com todos os privilégios de cotas
que existiam no setor de alimentos. Tanto que, passado algum tempo, a
Cacex (Carteira do Comércio Exterior) passou a ser um simples órgão, até
o ponto de sua extinção. Atravessamos políticas econômicas austeras,
porque quando nós começamos na diretoria, ainda não estávamos na plena
democracia, e mesmo depois que houve a primeira eleição com o Collor,
ainda tivemos problemas com o Governo. Na verdade, o momento em que
tranquilizou mesmo o nosso comércio aqui foi a partir do Governo Fernando
Henrique. Antes do Governo Fernando Henrique nós tivemos muitos
problemas com questão de abastecimento, eram cotas de importações,
eram dificuldades para se importar e comerciar.
Algirdas Antonio Balsevicius, presidente do SAGASP

Presidência de Balsevicius, déc. 1990.

De outro lado, o impeachment de Fernando Collor, em 1992, foi feito em meio a uma
grave crise econômica no país. A baixa produtividade, aliada à dívida externa e a
inflação acumulada de 1100% neste ano formavam um cenário nada amistoso para
a economia. Nos anos anteriores, os planos do Governo para resolver este problema
envolveram altas intervenções nos preços e na renda, sendo o caso último dessa
postura o confisco das poupanças em 1990, orquestrado pela Ministra da Economia
Zélia Cardoso de Melo.
No governo Itamar Franco, após mudanças na equipe econômica, o então Ministro
Fernando Henrique Cardoso reuniu um grupo de notáveis como André Lara Resende,
Pedro Malan e Edmar Bacha para compor um plano econômico de controle da inflação e de estabilização da economia. O Plano Real obteve grande sucesso, baixando a
inflação de 2248% em 1993, para 42,41% em fevereiro de 1994. Isso pavimentou o
caminho de Fernando Henrique Cardoso para a presidência da República no mesmo
ano, ao vencer Luís Inácio da Silva nas eleições.
Após passar por tantos impasses e imprevistos, finalmente a economia entrava em
um período de calmaria. Para o SAGASP, isso diminuiu os atritos com o governo, o
que foi positivo mas, ao mesmo tempo, reconheceu-se que haviam novas situações e
problemas a serem enfrentados. A ascensão dos supermercados e o fortalecimento de
outros centros de distribuição ao longo do país são os principais até hoje.
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O SAGASP não perdeu a atividade, foi o comércio que foi mudando,
mudou o comércio na Zona Cerealista. O SAGASP não é o Sindicato da Zona
Cerealista, ele é do Comércio de Atacadistas no Estado de São Paulo, ele
representa o atacadista no Estado de São Paulo, porque mudou o comércio
atacadista. Isso é um reflexo de que o comércio atacadista diminuiu muito,
e grande parte motivado pela ascensão do varejo, das grandes redes de
supermercado, isso aí é da minha época, as grandes redes de supermercado
abafaram muito o comércio atacadista, porque elas começaram a fazer
uma série de atividades que só o atacadista fazia. Concorrer direto com
o atacadista, com compras diretas, e eles monopolizaram boa parte dos
grandes produtores, que distribuíam aos atacadistas e não distribuem mais.
Então o varejo massacrou de certa forma o atacadista. Agora, se a gente
levar em consideração, por exemplo, um permissionário do Ceasa, seria
ele um atacadista? Ele é um atacadista. Então, espera aí, se em São Paulo
tem tantos Ceasas, tem tantos permissionários, é porque existe sindicato
concorrente, existe o sindicato dos permissionários do Ceasa, quer dizer,
também isso descentralizou, as instituições, as entidades também se
descentralizaram, isso gerou algumas brigas dentro da própria Federação
do Comércio, para reconhecer um, não reconhecer o outro, mas o Ministério
do Trabalho reconhece como sindicato e acabou, é sindicato. Também
teve essa diversificação de sindicatos. Então, por hipótese, qualquer
permissionário do Ceasa é um atacadista, deveria ser filiado aqui, mas não,
porque abriram outros sindicatos.
José Arnone Filho, advogado e ex-comerciante atacadista

Redefinindo a sua atuação na representação dos atacadistas do Estado de São Paulo,
o SAGASP vem mantendo sua importância como sindicato patronal. Grande parte
disso vem a reboque das funções que desempenha no dia a dia da defesa dos comerciantes, como amparo jurídico, discussão de dissídios coletivos, assessoria médica e
consultoria comercial sobre produtos, preços, entre outros serviços.

Qual é a entidade que tem uma estrutura como nós
temos aqui? Por 30 reais ao mês nós damos assessoria
jurídica gratuita. Nós temos médico aqui para fazer
exames de trabalho demissional e admissional gratuito
para os associados. Nós temos três advogados aqui para
atender os associados.
Algirdas Antonio Balsevicius, presidente do SAGASP

O nosso departamento jurídico não tem tido gramdes problemas.
Nós temos algumas reclamações trabalhistas de empregados que a gente
faz a defesa, mas a minha atividade aqui no Sindicato tem sido mais de
orientação a algumas empresas e de participação nessas negociações com
a Federação do Comércio, negociações coletivas de trabalho, esse é o ponto
mais importante que a gente tem aqui, pelo menos que eu desenvolvo. E
de vez em quando aparece alguém que tem um problema, que no porto
não conseguiu liberar uma mercadoria por um motivo qualquer. Um outro
que quer obter uma cota pra trazer um determinado produto. Ou então
uma sanção do Ministério da Saúde criando um embaraço por conta de
uma determinada substância que tem no produto, ou que deixou de ter um
atestado dizendo que aquilo não existe. O nosso jurídico é muito consultivo,
muito participativo, porque muita coisa a gente resolve. Ontem nós tivemos
um problema aqui com empresas grandes, com sindicato de empregados, e
resolvemos. Ia ser preciso esse sindicato de empregados entrar com umas
80 ações, mais ou menos, para resolver um problema que eles acham que
têm. E nós resolvemos aqui ontem sentados na mesa. É por isso que eu falo
que é mais consultivo. Não existe tanto interesse em promover ações. Não,
nós queremos resolver o problema do comerciante. Como é que se resolve?
Você pode resolver isso conversando? Nós vamos resolver. É preciso
discutir? Nós vamos discutir. Não tem jeito, tem que entrar com uma ação,
então vamos discutir numa ação. Mas é o último ponto em que a gente
chega, normalmente a gente resolve isso na metade do caminho. Alguma
coisa que eu aprendi nesses 30 e tantos anos aqui. Tudo que seja de governo
estadual, municipal ou federal, mas que possa de uma certa forma interferir
na atividade dos nossos representados, alguma coisa a gente politicamente
tenta acomodar, mas nós temos um departamento aqui de informações,
tudo o que aconteceu: “Olha, o ICMS vai deixar de ser cobrado de tal coisa
em tal situação”. Sobre isso é feito um comunicado pra todos os nossos
representados, entendeu? Então esta preocupação a gente tem, de ficar
acompanhando isso tudo.
João Navarro Belmonte, advogado do SAGASP

Dirigentes do SAGASP e do Sesc para Espaço Sesc Parque D.Pedro.
30
31

Além de abranger o Estado inteiro, o SAGASP é o maior representante das questões
e temas relativos à Zona Cerealista de São Paulo:

O SAGASP pra mim, é até difícil falar, porque eu faço parte do SAGASP.
Conheço o SAGASP há muitos anos. Ele tem um papel muito importante,
basta saber utilizá-lo. Ele está aqui pra defender os interesses dos
atacadistas, de quem está aqui. Muitas vezes a gente aqui, no dia a dia,
tomando conta das empresas, da estrutura, a gente acaba às vezes não
tendo tempo de aproveitar mais o SAGASP como deveria. Mas sempre
que eu precisei, ou sempre que eu precisei recomendar para alguém usar,
sempre ajudou muito. Às vezes um problema burocrático, às vezes um
problema de indicar um advogado pra isso, tem o doutor João. Mas é uma
entidade que visa defender e ajudar todas as pessoas. Os contribuintes
da Zona Cerealista uma vez queriam fechar aqui a entrada de caminhão,
não que nós sejamos contra, acho que um dia no futuro isso vai ser uma
necessidade da cidade de São Paulo, mas nós fizemos uma pesquisa
paga por nós e mostramos que o que entrava e saía de caminhão aqui
semanalmente era um absurdo, ou seja, abastecemos muito ainda, muito
mais do que se imagina. Ficaram perplexos. Então, se acontecesse isso, ia
existir um desabastecimento no Brasil. Então eu acho que, se não fosse
o SAGASP, ia existir essa intriga, essa briga, essa coisa toda. Entre tantos
outros casos. Enchente diminuiu bastante aqui. Não está ainda o ideal,
mas já diminuiu. Mas você pensa que foi quem? Que foi o dono do bar que
ligou para a Prefeitura? “Ó, vem aqui limpar os bueiros”. O SAGASP todo
ano pega um ofício: "Por favor…”. Quer dizer, trabalha-se por trás para
tentar ajudar o contribuinte, e se você não pode ajudar hoje, pelo menos
tenta não prejudicar, porque as coisas são difíceis para todo mundo.
Mas é isso, o SAGASP tenta sempre dar uma orientação, por exemplo,
quando muda a nomenclatura de algum produto, alguma importação,
alguma coisa, sempre tem um aviso pra deixar você a par do que está
acontecendo.

Eu sou bem recebido aonde eu vou, eu sou reconhecido aonde eu vou. O
Sindicato me consulta, eu consulto o Sindicato. Quando precisamos estamos
juntos. Então amizade na Santa Rosa é um negócio muito bonito. O Sindicato
era dentro da Bolsa, eles se reuniam todos os dias. Quando era meio-dia, meiodia e dez, dentro da Bolsa havia uma sala, não separada, mas uma sala, com 18
lugares que descia a turma do Sindicato pra almoçar e nós almoçávamos todos
juntos. Então amizades, graças ao bom Deus, eu tenho, vou na Santa Rosa e me
sinto dentro da minha casa.

Luiz Galluzzi, comerciante atacadista e importador

Antônio Favano Neto, comerciante atacadista e importador

Até hoje estou aqui, felizmente. Hoje é uma parte da minha
família, eu não saberia viver hoje dizendo: “Não, não, não estou mais
no SAGASP”, é como se fosse um outro filho meu. Quase trinta e
cinco anos aqui dentro, todos os dias, então isso não se apaga. E acho
que não fui muito ruim nesse espaço de tempo porque eu continuo
aqui. E foi isso. O SAGASP pra mim é uma realização.

A verdade é que a entidade está aí, nós somos o segundo sindicato em idade,
temos só um sindicato, me parece, que é o Sindicato do Comércio Varejista,
que é um pouquinho mais velho do que nós, mas nós estamos com 80 anos de
história. Eu não posso me lamentar porque quando eu iniciei aqui no Sindicato
como presidente, na primeira vez, a nossa base era de cinco mil empresas, hoje
é de dez mil. E o nosso grande orgulho é justamente essa história estar nesse
livro, que se ela teve problemas tristes, eu acredito que ela teve muitos tempos
alegres, entendeu? São 80 anos, não é brincadeira, é muito tempo. Quando
muitas entidades, inclusive, desapareceram, a nossa, graças a Deus, cresceu.

João Navarro Belmonte, advogado do SAGASP

Algirdas Antonio Balsevicius, presidente do SAGASP

Quadro de presidentes do SAGASP.

Os governos que se seguiram mantiveram uma taxa de crescimento relativamente
estável e a inflação sob controle. O comando sobre o comércio de alimentos e o abastecimento ficou em grande parte nas mãos dos próprios comerciantes, tendo agora
o varejo como maior potência, junto com o agronegócio. Não obstante, a parcela de
atuação dos atacadistas no Brasil ainda é muito expressiva, e o número de associados
ao SAGASP dobrou desde os anos 1980. Somente na Zona Cerealista, hoje, cerca de
2.000 caminhões e carretas entram e saem diariamente do local, revelando a importância desse mercado ainda em sua zona de origem. Com isso, o SAGASP continua
nutrindo sua forte representatividade, com planos para o futuro, e cuidando da memória de sua trajetória para que seja reproduzida e mantida pela sociedade, como
um patrimônio construído na cidade e compartilhado nas muitas relações comerciais
que fomentou e tem garantido como fundamentais para a vida do país.
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Presidentes do SAGASP
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Mário Pacciullo
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Ítalo Tucci
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Alberto Bagnolesi

Antonio Marchetti

Vicente La Pastina

Algirdas Antonio Balsevicius

25/03/1942

18/05/1962

16/06/1980

25/11/2003

Mário Pacciullo

Euclides Carli

Euclides Carli

Algirdas Antonio Balsevicius
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Mário Pacciullo
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Euclides Carli

Algirdas Antonio Balsevicius
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03/06/1966

12/05/1986

24/11/2009

Mário Pacciullo

Amaury Geraissate

Algirdas Antonio Balsevicius

Algirdas Antonio Balsevicius

10/05/1954

29/05/1968
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27/11/2013

Mário Pacciullo

Amaury Geraissate

Algirdas Antonio Balsevicius

Algirdas Antonio Balsevicius
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