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Enquanto

instrumento

gerem as condições

de realização

em uma instituiç~o

com claras conotaç~es

der entre as partes envolvidas,
aval iação da correlação
senvolvimento

parit~rio

do trabalho~

a negociação

polIticas,

e emergindo

de normas para re-

coletiva

constitui-

se

d~

po-

impl icando em relações

como um parâmetro

importante

para

de forças entre as duas classes que se contrapõem

a

no de

da produç~o.
Através dela algumas

das caracterIsticas

gestao da mao de obra passam a ser negociadas,
determine

de elaboraç~o

unilateralmente.

b~sicas

não permitindo

Além da relação custos-benefIcios

da polItica

que o patronato
os gestores

de
as

do capi-

"<-

tal t~m que passar a levar em consideração
de real ização do trabalho.

O desrespeito

pode levar ã sua pr6pria

produç~o,

ciação coletiva
do processo

que se estabelecem

as normas negociadas

a tais normas, na busca de otimização

paralizaç~o.
acordos

peri6qicos

que asseguram

brasileira

balho modificadas;

significativas

do poder de mando do capital.

O Es~ado tem suas funções referentes

na medida em que a negociação

trabalhadora,

no pr6prio direito do trabalho.
alteradas

a
na

Ao mesmo tem

que adquire

a

às relações de tr~

tem o poder de legislar ao nIvel

ela pode mudar aspectos da legislação,

ter suas funções profundamente
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determina mudanças

como evidencia

sindical é levada a se adequar as caracterIsticas

das negociações.

fundamente

dos anos recentes,

das empresas e no exercIcio

po, a organização

da cidadania

a normal idade

de produção.

a experi~ncia

dinâmica

da

Ne~se sentido, é através da nego-

A general ização de um processo de negociaç~o,

organização

para as condições

Os tribunais

do trabalho

interferindo pro
também

na medida em que as partes passam a
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podem
se
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entender

2.

diretamente.

Neste sentido,

to nuclear do sistema de relações
ção político-institucional
ciação - entre capital

de trabalho,

de um processo

coletiva

entendido

histórico

constitui-se

enquanto

no elemen

a material iza -

de relação - confl ito e nego-

e trabalho.

Por conter
tiva e fortemente

a negociação

tais potencial idades, o processo

condicionado

por fatores culturais

de negociação

cole-

e sociais,

além dos politi -

ter impactos

tão amplos e pr~

cos e econômicos.
Mas o fato da negociação
fundos, extrapolando
seja apreciada

o espaço

restrito

de forma diversa

coletiva

das relações de trabalho,

pelas partes nela envolvidas.

Dado o nível de interesses
gociações,

estabelece-se

uma disputa

tratá-se

balho, afirmando

a negociação

e empregadores.

ção e da produtividade,

com elevado

ao permitir

dos salários.

a melhora

A negociação

nas ne

em relação aos princi-

dos atores envolvidos.

coletiva

Para o

patronato

da relação entre capital

como instrumento

Nessa persp~ctiva,

ela

I:

que se confrontam

ideológico

de negar o carater antagônico

ses entre empregados
balhadores

antagônicos

de carater

pios que devem nortear o comportamento
brasileiro

faz com que

e tra-

de concil iação de intere~
apenas o aumento

nível de qual idade, poderia

favorecer

da prod~
os tra-

do nível de emprego e possibil itar aumentos reais

emerge,

portanto,

para o patronato

Para o movimento

sindical,

entretanto,

como um instrumento

de solução dos confl itos.

do na busca de melhorias
A conclusão
acomodação

de um acordo e a assinatura
temporária

ças do momento.
materiais

nas condições

de um convênio

uma certa satisfação

asseguradas,

antigas e novas reivindicações

rapidamente

significa

momentânea

para um

uma especie

de

com a relação de for
com as conquistas

o descontentamento

servindo de motores

uti Iiza-

e de real ização do trabalh~

da relação entre as partes, condizente

Mesmo havendo

e políticas

de remuneração

e o instrumento

ressurge,

novo processo

com

de mobi

lizações, confl itos e negociações.
Na medida em que o êxito da negociação
ganha, ela coloca para o sindicato
dariedade

entre os trabalhadores.

de o momento

de elaboração

a necessidade
Esta preocupação

depende do poder de bar-

de ampl iar a unificação
dos sindicatos

das pautas de reivindicações,

e a sol i

expressa-se

que procuram

de~

contemplar
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as aspirações
interesses
processo

dos diferentes

do conjunto,

de negociação

segmentos

dos trabalhadores,

potencial izando a mobil ização coletiva.
coletiva

tres níveis de negociação.

Uma que se desenvolve

exigências

pr6pria estrat~gi~

o processo.

um

na

real idade

no seio do patronato,

com vistas

poderão

a serem feitas aos representantes

para orientar

os

Nesse sentido,

entre capital e trabalho significa

a se chegar a um acordo em relação não so as ~ssõesque
mo a eventuais

de forma a expressar

ser feitas, c~

dos trabalhadores

e à

Ao mesmo tempo, do lado dos trabalha

dores, uma negociação

semelhante

se desenvolve,

ta de reivindicações,

a precisao

de quais são as centrais, os níveis aceitáveis re

concessão,

além da sua própria estratégia.

de~ e continuam

paralelamente

at~ se chegar à definição

da pau-

Esses dois níveis de negociaçã9. antec~

às negociações

propriamente

ditas, que se desenvol-.

vem entre as partes.

o
desempenhar

desenvolvimento

de um processo com tais características

um papel transformador

a pr6pria organização

sindical.

não apenas de uma demonstração

sobre a consciência

conscientização

ou medição

de forças, a capacidade

sobre

dos dirigentes

sindicais

nas em relação às suas condições

e

de argumentação

um papel impdrtante. Nesse sentido, a prepara -

e ela em si, constituem-se

ção busca entorpecer,

e

Na medida em que se trata de uma negociação,

na defesa das demandas desempenha
ção da negociação

dos trabalhadores

pode

em momentos privilegiados

e do conjunto dos trabalhadores,

econômicas

a

nao ap~

e sociais, que a aI ienação da produ -

como também das condições

setores de produção e, em consequência,

para

econômicas

dos diferentes

ramos e

da sociedade como um todo, contribuindo'

assim para a superação de uma visão mais puramente corporativista

e particularis-

ta.

o

poder de convencimento

da argumentaçao,

porém, esta condicio-

nado pelo poder de pressão, o que obriga os sindicatos a desenvolverem
permanente

no sentido de fortalecer
A negociação

ponentes

sua organicidade

e o conflito

vel da categoria

sindical

com
A

de forças presente na socieda

tenha de influenciar

sobre ela, a ní-

ou da empresa em questão, através de sua capacidade

ção e mobil ização.

elementos

conjunta ou alternadamente.

real ização de um bom contrato depende da correlação
que O movimento

de mobil ização.

são, nessa perspectiva,

de um mesmo processo, que se desenvolvem

de e da capacidade

e capacidade

um esforço

de organiza-
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Em síntese,
teresses

o sistema capital ista de produção

opostos entre capital

terdependência
constante

entre trabalhadores

de compromissos,

continuidade

e trabalho,

do processo

políticos

são claramente

terminada

real idade. Sob esse aspecto,

perceptíveis

em que a negociação

pelo Estado,

compulsório.

a

setores

vas que começam a se desenvolver

sobre

e o patronato

de relações

a

em uma de

o caso do· Brasi I e quase paradigm~tico,

na

emerge como ~

de trabalho, .~orteme~
cumprindo

a função

sistema

de rela -

desse

na cultura social e política,

não só do mundo

da sociedade.

que estão sendo afetados

do velho sistema corporativista
pelo desenvolvimento

de relações

das negociações

em 1978? Quais' as formas de resistência

senta o velho sistema?

Quais são as tendências

processo

e que configuração

de negociação

a sua emergência

de 50 anos de vigência

Quais os elementos
de trabalhe-

coletiva

que conta com a justiça do trabalho

introjetada

como de amplos

quando estudamos

corporativista

A prática

ções está profundamente
sindical,

que assegura

e sociais da negociação

direta entre os sindicatos

lemento novo dentro de um sistema
de árbitro

de in

o que os leva ao estabelecimento

de um processo de negociação,

sociedade

te controlado

in

produtivo.

Os impactos

medida

cria no mesmo tempo uma condição

e patronato,

através

que desenvolve

que podem ser vislumbradas

coletl
que apr~
no atual

tende a adquirir?

Impasses Históricos

o

sistema

de relações de trabalho

gas nos anos 30 e que 'prevalecem
o Poder Executivo,

através

da Justiça do Trabalho;
Sindicatos

Patronais.

que os sindicatos
suas atividades

os Sindicatos

pela Justiça do Trabalho,
tos.

de Trabalhadores;

através

e os também denominados
pelo Estado, na medida em

como órgãos delegados

controladas.

por 4 elementos:

do Trabalho; o Poder Judiciário,

do sistema é assegurado

eram considerados
rigidamente

pelo Governo Var -

até hoje é composto basicamente

do Ministério

O comando

instituido

do poder públ ico,

A tônica do sistema,

entretanto,

em função do seu papel de árbitro obrigatório

é

com
dada

dos confli

r

,
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A filosofia
que norteou
Segundo
entre

aquela

e trabalho.

cabia

aos sindicatos

Na medida

das aspirações

que aglutinasse

o conjunto
Visando.a

bição do direito

de greve,

balho com a função

de árbitro

Os tribunais

na guardiã

a org~

pelo atendi

não necessitavam

estar org~

de formas

de organização

nocivo

lado criou-se

a proi-

os intere~ses
a Justiça

dos confl itos de trabalho,
~

como objetivo

do conjunto

não existiria
suprema

promover

patronato

O

anti-social,

como por outro

tinham

contemplava

do Tr~

a quem cabe

de sua atuaçao,

a total idade dos

A Justiça

Na

direitos

ação que a de~

do Trabalho

da lei e da preservação

fis-

pelo governo.

legal para qualquer

extrapolá-la.

do cumprimento

preclpuo

das leis promulgadas

fundamentação

ou mesmo que buscasse

das relações

foi erigida

da ordem

no plano

de trabalho.
Em um tal sistema

vados

recursos

em que se dizia que tal legislação

respeitasse

a' harmonia

sindicais.

o cumprimento

dos trabalhadores,

do confl ito.

do confl ito, nao só estabeleceu-se

obrigatório

a legal idade das demandas

medida

necessitavam

e

trabalhadora.

declarado

como do capital,

cal izar e obrigar

os sindicatos

el iminação

tanto do trabafhQ,
julgar

para pressionar

e tampouco

da classe

Vargas

a função de promover

em que não tinham como função

dos trabalhadores,

nos locais d~ trabalho

o Governo

de 1937, era a da negociação

e a mobil ização dos trabálhadores

nizados

assim

sob a qual se orientava

da Constituição

Constituição

capital

nizaçao
mento

a elaboração

básica

a formular

suas demandas

Na medida

em que a prática

associados

em conformidade

dos trabalhistas

de relações

prioritariamente

sindical

de trabalho,
aos tribunais

centrou-se

mais qual ificadas

são le

e nao ao patronato.

no encaminhamento

com as regras da processualística

eram as pessoas

os sindicatos

das demandas

jurídica,

para conduzir

dos

os advoga-

a ação sindical.

as exigencias
,

A organização
sistema:
torial,

os sindicatos,
relacionando-se

do um sindicato

culdade

de intervir

dos e nomeando

com sua equipe

os rTgidos

pessoas

Iimites de suas

destituindo

de sua confiança

organizados

lnstanc ias da Justiça

em ação o Ministério

na entidade,

correpondia

de advogados,

com as diferentes

extrapolava

por lei, podia entrar

oficial

sindical

do Trabalho

por

regiao

do Trabalho.

incumbências

desse
ter r i
Quan-

estipulados

que, até 1988, tinha a fa-

as diretorias

para di.rigí-Ias.

eleitas

pelos associa-

ABOR

6.

Apesar
parcelas

da resistência

significativas

esse sistema

da maioria

dos trabalhadores,

autoritário

de relações

Um dos elementos
quistados

apenas

vos. Na medida
maioria

por alguns

decisivos

das empresas,

foi justamente
trabalhadora,
lho terminou

setores

em que nem mesmo

quava

do sistema

inteiramente

Trabalho,
mesmo

tais direitos

pode decidir

direitos

que

promulgada
at~ entao

eram cumpridos

pela grande

naquele

perfodo

da classe

à Justiça

de recorrer

con-

e mais combati-

que deu a tônica a ação sindical
de relações

ele, terminou

do 1raba-

ex-oficio

em 1 itfgio.

de trabalho

prevalecendo

no momento

de im

e que por sua vez se adeA Justiça

do

das partes,

e

pelo poder públ ico, a ditar um laudo decidindo

so -

com seu poder arbitral,

bre as demandas

legislaç~o

dos sindicatos

pelo Estado,

para

do movimento.

Varguista

a

ser acionada

mTnimos

e de

sua legitimidade.

Dado o baixo grau de organização

recomendado

sendo a opção

contribuiram

conquistasse

dos trabalhadores

sindicais

da classe melhor organizados

p~lo seu cumprimento:
o caminho

fatores

foi a vasta

uma das lutas fundamentais

Essa prática
plantação

vários

de trabalho

nos anos 30, general izando ao conjunto

das Iideranças

historicamente.

pode ser chamada

por qualquer

Com seu poder normaiivo

qual deve ser o salário

sobre questôes

a ser percebido

econômicas

pelos trabalhadores

ela

em tró-

ca do seu trabalho.
Com tais poderes
ciação

coletiva

nifestaç~o
mentos

que, para ser efetiva

do seu poder de pressão

de trabalhadores

juntamente

e em que a mobil ização e a press~o,
perda do emprego

na real idade e~a terminou
exigia dos sindicatos

substituindo

em uma sociedade

a mobil ização e a ma

em que a repressao

com o despol ismo patronal
implica diferentes

aos movi-

tem sido constante,

riscos, que vão desde

à perda do mandato

pelos trabalhadores

a neg~

pelo

dirigente

a

sindi -

Oca1.
Como o confl ito era considerado
era uma busca permanente

das autoridades

cia de confl ito, a Justiça
quer ação contrariando
dicato.

com interesses
restritas

políticos

poderia

de tolerância
momentâneos

as possibil idades efetivas

evitá-

ser motivo

e qual-

de intervenção

no sin

que poderiam

váriar

do governo,

e das categorias

envolvidas,

de aç~o dos sindicatos .

. ,-

10

face à eminên-

a julgar as demandas,

_----- -- ..-."

.

soc~al,

públ icas. Nesse sentido,
era chamada

o laudo judicial,

Assim que, fora das margens

de acordo
bastante

do Trabalho

uma anomia

eram
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ma se tornou

Depois

do longo período

praticamente

na única opção,

50 e inicio dos 60. Durante
tuiam-se
feriram

pressionar

papel de árbrito

na medida

que detinham

desempenhado

nos anos

em que os sindicatos

a nível do aparelho

das reivindicações

compulsório

sua legitimidade

do pacto popul ista, suas I ideranças

da influ~ncia

em favor da defesa

de Vargas em que este siste

ele conquistou

esse periodo,

em uma peça importante
valer-se

da Ditadura

nacionais

de estado,

dos trabalhadores,

pela Justiça

consti

-

pr~
para

fortalecendo

do Trabalho,

o

nas disputas

trabalhistas.
Essa ação juridicional
vida e amplamente
ros manuais

divulgada

de orientação

por uma vasta bibl iografia,
juridica

da prática

Nesse contexto,
sistema
centenas

de relações

congregando

a Justiça

de trabalho,

de milhares
milhões

do sistema

são os mais

desenvol

onde não faltavam

v~rdadei

dos dirigentes

do Trabalho,

trabalhistas.

de profissionais

go bem remunerado.

foi profundamente

sindicais.

enquanto

peça chave

se implanta em todo o pais, contracenando

de advogados

que t~m na continuidade

dos sindicatos

vinculados
a propria

Trata-se

ao direito

garantia

interessados,

de um enorme

do
com

aparato

brasileiro

do trabalho,

de continuidade

em um empr~

portanto,

na sua defesa e mesmo

na

ampl iação do seu papel.

o
do de tal sistema
unilateralmente

por sua vez, constituiu-se

de relações

algumas

ção do trabalho,
Ao mesmo

patronato,

de trabalho

das principais

além de desfrutar

tempo o descumprimento

para o capital

em diferentes

que I~e ~ermite

questões

de ampla

do mínimo

definir

relativas

Iiberdade

assegurado;

e se benefician
e fazer cumprir

às condições

de demissão

de real iza

dos empregados.

na lei, torna-se

vantajoso

aspectos.

Por um lado, a morosidade
so economicamente

amoldado

para o empresário

possibi I ita adiar por vários

das decisões

o descumprimento

anos a obrigação

judiciais

torna vantajo-

da lei na medida em que

de saldar

lhe

sua dívida com o trabalha

dor.
Por outro
çar o cumprimento

da lei, termina

máximo dos trabalhadores,
com sindicatos

~ado, a reclamação
erigindo

o mínimo

sem que o patronato

que reivindicam

a ampliação

na Justiça

do Trabalho

que ela estabelece

seja levado a negociações

dos direitos.

Ao mesmo

visando

for

em direito
diretas

tempo, na medi-

. I

...
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da em que a Justiça
tende sempre

ao reclamante,

é

entretanto,

do julgamento

mina aceitando

mediante

sempre a favor do assalariado.

individuais,

sultado

e acionada

a dar ganho de causa

imagem de estar
mações

do Trabalho

da lei,

ela

o que lhe permitiu

construir

a

O que ocorre

na maioria

das recla-

que para não ter que ficar anos esperando

do processo,

fazer úm acordo

o descumprimento

em audiências

de conciliação

em que recebe apenas

o re-

o trabalhador,te~

uma porcentagem

daqui 10

que

tem direito.
Na medida
nao necessita

da participação

tica de apenas
aumento

em que para acionar

comunicar

de seu salário,

cato que decide

ativa

dos trabalhadores,

paternalísticamente
gerando

como um instrumento

ao lado do Ministério
cisões

salariais

seu, do qual·

do Trabalho,

sobre suas condições

remuneraçao-

gurado

amplos

pelo

não é visto
participam,

e da Justiça

maiqres

Departamentos

Imposto Sindical

da maioria

sistema

problemas

cargos

dos trabalha-

mas como mais uma instituiçã~

do Trabalho,

que participa

particularmente

para sua sustentação

Jurídicos,

das de

em relação

a

em relação aos sinfinanceira,

mesmo

visto ~ué o seu funcionamento

que

esta asse

(**).

que tem como preocupação

esse sindicato

central

a preservação

favorece

a perpetuaçao

de seus cargos e

do

em seu conjunto.
O peso dessa burocracia

servação

de que ~ o sindi-

pela maioria

dos trabalhadores

Com tais características,
de direções

o

a ser percebida.

não acarreta

mantenham

se~á

(*).

de vida e de trabalho,

Essa distância
dicatos

de quanto

a ilusão entre os trabalhadores

sobre seus aumentos

à prá-

eles acostumaram-se

aos trabalhadores

Dessa forma o sindicato
dores

uma açao na justiça o sindicato

do atual

sistema de re la çoe.s de trabalho

- pode ser melhor aval iado quando

tos tem uma atuação

sindical

percebemos

(***) - que também

maior segurança
que a maioria

tem na pre-

de manter
desses

seus

sindica-

que não vai além da ritual istica jurídica.

Em épocas de reajustes salariais, mesmo aqueles estipulados por lei, é comum ouvir dos traba
lhadores: "ainda não sei quanto o sindicato vai· dar de aumento", ou "o sindicato deu x%
de
aumento".
O imposto sindical corresponde a um dia de salario que é des~ontado.pelo Estado no mês de mar
ço de cada ano de todos 05 trabalhaodres, sindializados ou nao.
Em dezembro de 1987 existiam no Brasil 5.648 sindicatos de trabalhadores, totalizando quase
100 mil dirigentes sindicais.
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Podemos
te involucrados

perceber

com as relações

resses vitais

relacionados

soube conquistar

de trabalho,

forças poderosas

diretame~

que têm int~

do atual sistema, que historicamente

e consol idar sua legitimidade.

Negociação

da

A negociação

coletiva

todo o velho sistema

a ocorrência

existem

com a continuidade

A Emergência

estremece

que no seio dos 4 agentes

claramente

institucionais,

afirmar,

trazendo

de trabalho e nestes 10 anos já provocou

significativas.

uma nova dinâmica

consigo

e seus Impactos

que emerge no Brasil no final dos anos 70

de relações

de várias mudanças

mudanças

Coletiva

Mesmo tendo sido insignificantes

as

na relação entre os atores começa a

uma nova cultura

que aponta para a democratização

se

.das re

lações de trabalho.
A critica
zada nesse perTodo.
e negociação
Da mesma

ao velho sistema corporativista

Inicialmente

direta entre capital

forma, entretanto,

tantes daquele

partido,

se frustou.

comandada

paralela

lela, contribuiu

decisivamente
A estratégia

dentro do velho sistema,
estratégia

os referenciais

sindical

para enterrar

sensibilizar

ao oficjal.

no final

dos

mais que os mi Ii

da capital paulista

e principais
construindo

aquela

defensores

em 1979 ,
da estra-

uma alternativa

para-

ilusão.

que se reforça a partir de então e a de trabalhar

construindo

exige que o movime~to

livres

de para}el ismo do final dos anos 70 tam ~

do sindicato

tégia de fazer ruir a velha organização

com sindicatos

do Partido Comunista

da greve dos metalúrgicos

à diretoria

real i-

foi tentado paralelamente

não conseguiu

a nova tentativa

A derrota

pela oposição

e trabalho,

que as tentativas

anos 40, quando a organização

bém

um novo modelo de relações,

foi amplamente

alternativas

desenvolva

que solapem as suas bases.

práticas

alternativas

Essa

capazes de criar

de uma nova real idade, que passe a dar a tônica ao movimento.

t necessário

lembrar que o contexto

de mudanças

políticas

e

de

luta pela democratização

da sociedade

em que essa nova prática se intensifica

lhe

é favorável.

de superação

do regime militar,

que

aparece

No processo

no cenário

o Estado,

social e polTtico

que era o órgão protetor

o novo sindical ismo

a partir de 1978 se confrontou

do velho sistema. Acontece

diretamente

am

que o regime mil itar
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representou

uma profunda

ruptura

de sua relação

com a sociedade,

to dos atores

sociais. A prática

res dominados

adotada

classe,

fazendo

uma disputa

sociais

passava a depender

ressurgiu

diariamente

organizar
fazendo

para democratizá-Ia.
tidianamente

espaço

Na medida

forçando

reito de greve,

ciais,

as conquistas

sindical

com convenções

a emprego,

sindicais
podemos

e beneflcios

e desrespeitando

sindical e operário
conviveu

co-

mais aberta e legitimando

o di-

el iminar uma das importantes

da negociação,

barrei

na medida em que conquistou

o

de pressão.

se restringiam

da negociação,

foram dados

prevaleciam

as decisões

basicamente

a questões

judide salá-

anos 80 esse quadro estava bastante modificado,

contendo

mais de 100 cláusulas,

e condições

dizer que as negociações

vem

r

dos anos 70, quando

sociais~

pef:mane~

de ser vistos como atos an t i soc la+s ifes

no plano especifico

No final dos

jornada

o movimento

passasse

aos poucos eles foram sendo considera-

insturmento

dos sindicatos

coletivas

uma confl itividade

a

ao mesmo tempo que tem contribuido

conseguiu

da prática

Até meados

rios e remunerações.

coletiva

de trabalhadores

de uma sociedade

Nesse processo,

lativas

de greve,

deixando

de uti llzar seu principal

importantes.

suas forças com vistas

em que nesta última década a sociedade

a existência

o movimento

passos

de

de que o atendimen-

com que a negociação

na sociedde,

normais,

ras para o desenvolvimento

seu caráter

de pressão que demonstrassem.

e mobilizar

massas

com os confl itos de trabalhao,

dos como acontecimentos
se sentido,

ao direito

um importante

consciência

Demonstrando

década, mobil izando grandes

conquistando

em relação aos seto-

acabou desnudando

da capacidade

do conjun-

a ilus~o '~e :P~-dir~ontar com a ajuda do Estado, o movi

procurando

as restrições

e excludente

tomassem

central idade na vida sindical.

te, na última

direito

sendo o receptor das demandas

antidemocrática

direta com o patronato,

a adquirir

Popul ista que, pelas características

pelo Estado autoritário

Perdendo
sindical

terminava

com que os atores

to de suas demandas

mento

com o Estado

de trabalho,

salário mínimo
começam

contemplando

questões

férias, horas extras,

profissional,

a resultar

re-

direitos

etc. Atualmente

em reais convenções

ja

coletivas

de trabalho.
Indubitavelmente
dicato
Trabalho

e de prática

sindical

no transcorrer

que tinha como principal

e como p610 de ação o departamento

Como o sindicato
presentados

que busca melhorar

através

da última década o estilo de sin

da negociação

jurídico,

as condições

interlocutor

a Justiça

do

sofreu profundas mudanças

de vida e de trabalho de seus re-

direta com o patronato,

tem que estar enraizado
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organicamente

nas bases, contando

são, um dos mais importantes
ção sindical
balhadores
admitir

se expressa

com elevada

impactos

no esforço

do processo

de 56 comissões

existência

de negociação

tempo,

sobre a organiza-

em organizar

Apesar da intransigência

dos trabalhadores,

de fabrica

Ao mesmo

de mobil ização e de pre~

das I ideranças sindicais

a partir dos locais de trabalho.

esse nível de organização

capacidade

Keller

os tra-

patronal

(1986) registra

a

paul ista em 1985.

no setor metal-mecânico

(1987) constata que entre 1983 e 1985 oco~

Leite

reram 119 greves no Estado de são Paulo que incluíam entre as reivindicações
trabalhadores
tendida

a contribuição

de Comissões

de Fábrica, sendo que a demanda

em 36 casos.

dos trabalhadores

sindrcais

passaram

de trabalho,
Prevenção

de atenção

dos trabalhadores.
elPAS cumpram

aos problemas

foi a -

as lideranças

de saúde e condições

Nos últimos anos as elPAS passaram

procuram

Internas de

que durante muito tempo fo -

que buscam eleger seus militantes

suas funções

da negociação,o

do papel das Comissões

paritários

Com isso, os sindicatos

dor como também valer-se
membros,

a importância

pelo patronato.

atraves

no interior das empresas,

(CIPA), organismos

dos sindicatos,

de conquistar,

a devida atenção

a destacar

de Acidentes

ram controlados

ao esforço

se organizarem

a dedicar

passando

dos

}:

Paralelamente
direito

em

a ser um foco

como representantes

não apenas fazer com que

·as

legais em relação ao cuidado com a saúde do trabalha

da estabil idade no emprego assegurada

para facil itar a atuação

sindical

pela lei a

-

seus

de seus mil itantes nos locais de traba

lho.
A inclusão
das empresas
interesses

na Constituição

com mais de 200 empregados
dos trabalhadores

cia à organiz~ção

de 1988 do direito dos trabalhadores

elegerem

um representante

para tratar dos

junto à direção da empresa vem fortalecer

a tendên -

nos locais de trabalho.
A exigência

elevado

poder de barganha

aspecto

central

nifesta

na inexistência

está

de chegar a mesa de negociaçao,
levando a se configurar

da inorganicidade
de vínculos

histórica

respaldados

um quadro de superação

do sindical ismo brasileiro,

orgânicos

por

dos sindicatos

um
do

que se·ma

com os trabalhadores

nas empresas.
A busca da organicidade

verifica-se

não apenas em relação às ba
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ses como também no fortalecimento
dação de Centrais

Sindicais,

sar de já estarem

congregando

sindicatos.

O crescimento

a tendência

renovadora,

tem na negociação
expressão

das relações

intersindicais,

que até 1988 não eram reconhecidas
e representando

da Central
propugnando

Única dos Trabalhadores

(CUT), que simbol iza

o centro de sua atuação,

e impostas milateralmente

das paritariamente

e de massas,que
é a principal

zando e modernizando

as relações

e particularmente

preocuparem

com os aspéctos

gras estabelecidas

ção das empresas
partamentos

responsáveis

e acordos

o processo

com os representantes

relações

geralmente

de negociação

Industriais,

além de

se

na rel~

coletiva mudou as

compostos

dos De

por profissio

Enquantoresponsáveis

dos trabalhadores,

são os fiscais do cumprimento

-

maior

legitimidade

pela

os profissionais

de

dos acordos na prájunto ao sindicato,

do seu trabalho e a relação da empresa com o sin-

dicato e com o coletivo de trabalhadores,
com as ge~ências

por contrárias

das

tem que levar em conta as re-

empresa~iais.

lhes assegura

o que faci Iita odesenvoJ~jmento

decisões

As direções

dos confl itos de. trabalho, que passam a compar-

relação e negociação

tos particularmente

democrati

ao mesmo tempo que vem forçando mudanças

tilhar o poder de mando das organizações

Tal atitude

de

coletivos.

de RElações

nais especial izados no tratamento

tica cotidiana.

na polrti~a

os setores de recursos humanos e provocou o~rgimento

e mesmo Diretorias

industriais

pela produção,

e financeiros,

com os trabalhadores,

e fortaleceu

são impostas mudanças

de trabalho dentro das empresas.

técnicos

Nesse sentido,

passando a ser elabora

Iimites ao poder de mando patronal,

os gerentes

em convenções

de real ização do trabalho deixam

pelo patronato,

através das negociações,

gestão da mão de obra estabelecendo

minadas

dos

desse processo.

de ser definidas

funções

ape -

significativas

por um sindical ismo classista

direta com o patronato

da consol i

legalmente,

de fato parcelas

Na medida em que as condições

empresas

atraves

mas ao mesmo tempo é motivo de confl i -

de produção que são impedidas de tomar deter

às regras definidas

a nível de relações

indus-

triais.
O papel que era exercido
meçou a sofrer modificações
te as negociações
balho, através

com a dinâmica

no Brasil ocorriam

de suas Delegacias

tradicionalmente
d& negociação

de forma tripartite,

Regionais,

convocando

pelo Estado também co

coletiva.

Tradicionalme~

com o Ministério

do Tra

as partes para tentar

a
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concil iaç~o. Como raramente
serem encaminhadas
to da negociaç~o
tato e definem
inicialmente

se chegava

para o julgamento
coletiva.

pectos

é visto como podendo

oposta

de Trabalho.

partes

prejudicar

é deixado

à oriunda da prática

legitimidade

enquanto

a legitimidade

interessadas

que entram em con

a negociação.

O Estado

mais do que ajudar o entendimento

de lado. Nesse processo,

as partes

que geram uma nova cultura,

anterior,

em que as decisões

dessa nova prática os sindicatos

instituições

das ingerências

vao

em vários as

geralmente

eram

Constituinte

tem um marco

que ampl ia consideravelmente

pela primeira

como o Estado

vez na história

fica proibido

dos, basta contarem

funções,

quanto às relações

peitados

os instrumentos

fiscal izar o cumprimento
do trabalho.

a autonomia

na Assembléia

e a liberdade

amplamente

nos sindicatos

restringidas

Nacional
sindical.Não

o direito

de greve,

que para serem constituinão necessitando

mais de au

está tendo suas

a fazer com que sejam res-

legais que discipl inam a~ relações entre as partes
das leis e normas que regem as condições
se dando passos

importantes

e

de real ização

para a consol idação

coletiva.
A Justiça

do Trabalho,

mais diflcil de transpor,

que suas funções

tradicionais

seu poder normativo

são fortemente

entretanto,

e-a condição

para o julgamento

tem se caracterizado

na nova Constituição.

de árbitro

compulsório.

a um acordo, podendo dificultar

mais desmobil izados propugnam
a prática da negociação

Tendo pr~

as partes

nao

a negociação

e

dos tribunais.

Apesar de que não só próprio judiciário,
setores do empresariado

como u

na medida em que seu poder de lobby fez am

fossem asseguradas

induzidas a chegar

levar as demandas

balhistas,

dos sindicatos.

Assim que o Poder Executivo

de trabalho,

Neste plano. estão

da negociação

importante

dos trabalhadores,

do Trabalho.

sua

ao mesmo tempo que vai el iminando

é reconhecido

de intervir

com a vontade

torh~â-ç'lJ0do Ministério

ma barreira

autônomas,

vão conquistandQ:

do Estado na vida e na atuação

Esse processo

bunais,

Com o desenvolvimen

pelos tribunais.
Através

apenas

o mais comum era as demandas

o local e as regras que devem orientar

novos hábitos e comportamentos,

tomadas

servado

da Justiça

são as próprias

entre as partes e simplesmente
criando

a úm acordo,

como os advogados

e inclusive os setores do movimento

pela continuidade

tr~

sindical

de tais poderes nas mãos dos tri

direta entre as partes está colocando

na ordem

ABOR

do dia a instituiç~o

1~.

da arbitragem

privada,

-

que tamb~m e prevista

na nova consti-

tuiçao.
Na medida
começar

a ganhar

do Trabalho
ressaltar,

no plano da solução

ainda preserva
inclusive,

ço para o debate
terizado

espaço

como

em que a figura do árbitro

começará

inibidor

partes.

der de negociação

ao sindicato

as Federações

Confederações

ou

local ou quando
se desenvolvendo
do Ministério
gistrados

sao

do Trabalho,

convençoes

coletivas

que corresponde

(1988) constata
entretanto,
nesta última

diferente.

carac-

da relação entre
e portanto,

as

I:

de po -

por região, estipulando

quando

que

não existe o sindicato

(*), na real idade, o processo
Em pesquisa

esta

real izada nos Arquivos

(1985) constata que entre 1978 e 1984 foram re
70% são acordos

por empresa

e apenas

30%

toda a base do sindicato.

indicam um grau elevado

~s características

que das 1.521 greves

de descentralização

da dinâmica

dos confl itos. Almeida

real izadas por trabalhadores

por estabelecimento.

das ne-

Seria

industriais

importante

en-

destacar,

que esse nível de descentral ização dos conflitos nao se verifica apenas
d~cada,

mas como destaca

Esse elevado
uma tendência

Leite

(1987) trata-se

de uma real idade obser

pelo menos no Estado de S.Paulo.
número de negociaç~o

a atomização

das empresas. Entretanto,

(*)

esse poder

abrange~o

vada desde o início do s~cul0,

dicando

pela nova din~mica

dos quais,

tre 1978 e 1986, 88,8% ocorreram

do Trabatho,

espa-

tamb~m em relaçio ~ institucional ida

só podem negociar

Cordova

Esses dados

Deve- se

da negociação.

de base, e organizado

de forma bastante

Justiça

já está abrindo

o monopól io da representação,

ele lhe transfere

15 mil convênios,

gociações,

manifestam-se

a lei estabeleça

coletiva,

da prática

que esta sendo ultrapassada

Embora

mais profundamente.

do papel atual da Justiça

do aprofundamento

Os impactos
de vigente,

da negociação

e o questionamento

entre as partes

dos confl itos, o papel que a

a ser atingido

que a prática

escolhido

das negociações,

considerando-se

as práticas

por empresa

poderia estar

com a sua prevalência
dos atores sociais,

in-

a nível
cremos

As negociações para o conjunto dos trabalhadores da base do sindicato são anuais e obrigatórias.
Durante a vigência de uma Convenção Coletiva o sindicato 'Dode negociar acordos com emrpesas isoladas, sem rebaixar as conquistas da Convenção Coletiva, ê para ter validade legal todo Convênio
tem que ser registrado junto aos órgãos do Ministério do Trabalho.
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que nao e esse o caminho que se deI ineia. Por um lado o patronato,
rar a sua unidade e a padronização
ções de concorrência
débeis,

e forçando

é resolutamente

das concessões,

a equiparação

favorável

ção. Tanto que os sindicatos
diretametne

os dirigentes

empresa,

por considerarem

em uma negociação,
Ao mesmo

sindicais

tempo, consideram

dos trabalhadores,

da Federação.

à prevalência

são favoráveis

que as organizações

pelo patronato.

Por outro

por empresa estaria

envolvidos

de luta

revelando

satisfazer

o
algu-

Revela, ao mesmo tempo, que as em -

maiores,

através

por

de obter concessões.
r,

que hão conseguem

básicas dos trabalhadores.

ampl iar suas conquistas

lado,

das negociações

Nesse sentido, além da disposição

coletivas,

têm -condições de fazer concessões

do Es-

a nível de empresa podem se~ mais

nGmero de acordos

grau de fragil idade das negociações

conseguido

Sindical

que quanto maior o número de trabalhadores

o elevado

mas das aspirações

por setor de prod~

Todas as negociações ~

maior O poder de pressão e a possibilidade

faci lmente subjulgadas

presas

centralizadas

para negociar.

pelo Departamento

tampouco

de forma a equil ibrar as condi

fil iados à Federação das Indústrias

tado de são Paulo não dispõem de autonomia
coordenadas

asseg~

por baixo em função dos setores mais

às negociações

patronais

visando

tanto que os trabalhadores

tem

dos c:onflitos diretos sem que-as empr!.

sas deixem de ter uma margem de lucro que l-he permita continuar o processo

de acu

mulação.
Nesse sentido,
i-

como existem

posiçoes consol idadas de ambos

os

à prevalência das negociações ~or empresa, a tendência que pare-

lados contrarias

ce estar se manifestando,

seria a de manutenção

das convenções

goria. Ao mesmo tempo, se os patroes continuarem
da contam com uma baixa capacidade

coletivas

por cate

a forçar os sindicatos,

que ain-

de mobil ização do conjunto de sua base, a

sinar convenções

que não contemplam

fI itos e acordos

por empresa visando ampl iar as conquistas

tendem a se prolongar,

continuando

aspirações

básicas dos trabalhadores,

as-

os con-

obtidas nas convençoes,

a ser um dado normal das relações

profissio-

nais no Brasil.
Seria necessário
descentral ização das negociações,
e algumas
cesso,

nacional,

ressaltar

que ao mesmo tempo que ocorre essa

as Federações,

bem como as Confederações

-----

no pro-

detido legalmente pelo Sindicato

real izada também nos arquivos

o

interestadual

têm tido um papel crescente

rompendo com o monopól io da representação

de base. Em pesquisa

de base estadual,

do Ministério

do Trabalho,

re-
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ferente
contaram

de 1979 a 1982, Souza

ao período

com a participação

ou Confederações.
se acentuado

Devemos

ressaltar

nos últimos

te não estão previstos

ou mesmo

que estabelece

por Federações

de central ização

negociadores,

representando

para concretizarem

as negociações,

tem

que legalme~

os sindicatos

Ao que parece, as partes estão encontrando

a

as ins-

independentemente

do

a lei.
Nesse sentido

negociações

foram real izadas diretamente
ainda que esse processo

como agentes

mais adequadas

que 30% das negociaçoes

anos com a CUT, bem como seus Departamentos

ela fil iados, nas negociações.
tâncias

(1985) constatou

coletivas

sol idar um sistema

podemos

no Brasil est~

articulado,

sendo que as mais restritas

considerar

indicando

que esta p(~tica

uma tend~ncia

em que as negociações

geralmente

das

no sentido de ~e con

ocorrem

partem dos patamares

inicial

em vários níveis
negociados

nas instân

cias mais abrangentes.
Na medida em que esta tendência
cias vai se consolidando
va dinâmica
Trabalho

a organização

da ação sindical.

enquanto

elemento

a dar a tônica à atividade
vilegiados,

sindical

Com a negociação

brasileira
coletiva

em v~rias

sindical

e constituindo-se

da organização

sindical

instân

à no

est~ se adequando

substituindo

a Justiça

nuclear do sistema de relações de trabalho,

por ser aquele em que a correlação

trato, as instâncias

de negociação

do

passando

em um de seus momentos

pr"i-

de forças se material iza em um con
que ne qoc larn t~m que ser fortes e re

presentativas.

o
sindical

e justamente

particularmente
ação sindical,
ve-se,

que temos verificado

portanto,

um processo

articulando

em que as Centrais

pelos Departamentos

de superação

centralmente

sindicatos

da atomização

tral ização da organização,

entretanto,

"

nas entre as regiões,

heterogeneidade
,

da
Vi-

das lutas, que anterior
de sindicatos

vêm sendo cada vez mais articuladas

de

e dirigidas

da CUT. Esse processo

de cen-

não est~ se dando em prejuizo da autonomia

de base. Por um la9<) , as direções

da profunda

dos trabalhadores.

por cada um dos milhares

por ramo ou setor de atividades

Sindicais-

em termos da dinamização

e central izando a representação

um processo

base. As lutas desses

consciência

de centralização,

a CUT - passa a ter um papel decisivo

mente eram desenvolvidas

dos sindicatos

nos últimos anos a nível da organizaçao

estrutural

nacional e estaduais

da CUT tem

do pais - que comporta

como em uma mesma região e um mesmo ramo de produção

nao ape- sin-
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dicatos

que representam

sindicatos
padrões

arcaicos.

e modernas

Nessas condições,

tempo que têm assegurado

sindicatos

representante

tecnologicamente,

dos trabalhadores

empresas,

de 50 anos com os sindicatos
mente eles seriam
unicamente

as negociações

que dificilmente
de empresas

ao lado

de

de empresas

Podemos constatar

relativamente

Por outro

lado, depois

de base que resistem em abrir mão de alguns de seus poderepercussões

só nao chegam a ter maiores

de base, além de preservarem

sua autonomia

Estas manifestações

e poderem continuar

negociando

articuladas

com aquelas

de negociações

Na medida em que a modernização

ao participarem

por empresa
da estrutura

real izadas pelos sindicatos,

pro~utlva

continua ocorrendo,

o processo

ocorre de forma diferenciada

com produtos e processos

de produção

tomaçao e racional ização do trabalho adquirem
das, na media em que são condicionados

Devemos considerar
internacional,

tos que não é assegurado
internacional

características

de au-

bastante diferencia
como pela

ainda que os novos padrões tecnológicos

estão exigindo

e

um nível de qual idade dos produautomatizados.

A experiência

que sem uma integração maior do trabalhador,

doseu saber a serviço da melhor qual idade do produto,
que ser assegurada.

os processos

Mesmo

dos trabalhadores.

apenas pelos equipamentos

tem demonstrado

semelhantes,

a neg~

visto que

entre as empresas.

tanto pela cultura empresarial

de mobil ização e resfstência

a tendê~

é também uma real idade em nosso país.

ou empresa será cada vez mais uma exigência,

de competitividade

das

esse processo de negocia -

ciação por estabelecimento

capacidade

em fun-

com outros sindicatos.

Ao mesmo tempo em que se desenvolve

de modernização

de re --

na medida em que os sindicatos

de sua base, são também beneficiados

articuladamente

em empresas

baixos,

nos últimos anos várias mani-

sistência

cia internacional

de serem suport~

desse poder em favor de uma ne-

da organização.

ções intersindicais

menores e mais atrasadas

mais modernas.

res em favor de instâncias superiores

negociações

por

de base detendo o monopól io da representação, difici!

centralizada.

ção das especificidades

seriam obtidas

em patamares

levados a abdicar completamente

de sindicatos

com

mais abrangentes,

que não teriam condições

tendem a serem acordadas

e ampl iadas p~los trabalhadores

festações

conquistas

outras reivindicações

das por essas empresas

gociação

de grandes

que têm em sua base um grande número de pequenas e médias empresas

tecnológicos

ao mesmo

trabalhadores

a competitividade

coloca~

não conse-

f·
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Neste sentido,
do empresariado

a

começa

fazer parte da consciência

de que se torna necessário

representação

dos trabalhadores

interlocutores

legítimos,

to do processo

produtivo.

assegurar

no interior

das empresas,

com quem possam negociar

Assim sendo,

são diferentes

de consol idação de um sistema

mo o de modificação

da estrutura

de organização

para poderem

a melhor

fatores

do tanto o processo

sindical.

o direito

e

contar

com

forma de funcionamen-

que se combinam

de negociações

O pr6prio

de setores

favorecen-

articuladas,

fato de uma cent(al

co-

sindical

ser reconhecida

tanto pelas autoridades

pGbl icas como pelo patronato

cutora

da classe trabalhadora,

que e um fato inédito em nossa histRria

legitima

revela o grau de central ização da representaçao
mização

anterior

dinâmico.

em que apenas

A atuação

os sindicatos

destes pr6prios

dinamizando
instância
podemos

como porque se enraiza

umprocesso

a grande maioria

das centrais
assegura

ção da CUT tinham consciência
necessárias

sa consciência
nicipais

esquerda

de base territo

o que é contradit6rio

com a legisla-

as transformações

profundas

na sociedade,
uma atuação

disputou

em particular
diretamente

no sistema

de algumas

cal, que tradicionalmente

o segundo

às medidas

Es-

que nas eleições

mu-

das principais

turno obtendo

manteve

estrita

vinculação

outros

partidos

de

reivindicações

dos

leva o movimento

com o Poder Executivo,

---------_._----_.

-

do

47% dos votos vál i -

articulando
federai,

prefeituras

de 1989 o seu candi-

na defesa das principais
do governo

de rela -

no plano político.

dos Trabalhadores

do PT no parlamento,

progressistas

em oposiç~o

de base.

de que para se realizar

o governo

dos Deputados

que articula

o sindicato

mais de 1/3 do PIB e nas presidenciais

e parlamentares

trabalhadores,

sindical

a forma -

os levou a formar o Partido

dato, um líder metalúrgico,

Nesse sentido

que impulsionaram

seria necessário

paTs, que administram

dos. A atuação

Iideranças

e

sindicais

ocorrer

de 1988 conquistou

articulando

o monop61 io da r~presentação. ao sindicato

As principais

ções de trabalho,

uma nova estrutura

sindicais,

interlo-

locais de trabalho,

dos convênios.

a nTvel dos locais de trabalho,

ção ainda em vigor,que

que julgavam

em alguns

mais

uma nova

como

mais nos locais de trabalho,

dizer que começa a se configurar

rial e as instâncias

tempo, adquire

,

à ato-

um papel

ao passar a ter o patronato

de mobil ização permamente

em que foram negociados

tres polos dinâmicos:

ao mesmo

interl~

em contraposição

de base desempenhavam

sindicatos,

qual idade, não s6 por mudar de conteGdo
cutor central,

sindical,

como

-

._--

._----

----

sindia de-

---

---

---
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positar

suas esperanças

treita articulação

organiz~ção

às mudanças

com o poder legislativo.

nTvel parlamentar
maior autonomia

relacionadas

estão consubstanciados
aos sindicatos

institucional

Os principais

na Constituição

o processo

em uma es

frutos dessa atuação

a

de 1988, que assegura

e favorece a consol idação das centrais

nos locais de trabalho,

cer a figura de uma arbitragem

no plano

de Iivre negociação

fora da Justiç~ do Trabalho),

sindicais,a

(ao estabele

-

al~m do direito

ir-

teve a negociaçao

cole

restrito de greve.
Enfim, em uma d~cada em que o movimento
tica como instrumento
não só o sistema

central para a defesa das reivindicações

dos trabalhadores,

de relações de trabalho sofreu modificações

intensa mobil ização e conflitividade,

importantes,

possibil itou uma mudança

cultural,

da em que os confl itos de trabalho deixaram de ser recriminados
aceitos

como acontecimentos

eleições

combate

ção no patamar

repercussões

para o desenvolvimen
recessão de nossa his-

Ao mesmo tempo, com uma infla
dos salários,

da inflação para serem negociadas

legal que assegure

sem

I rberal, que tem como foco cen -

no nivel de emprego.

de 12% ao mês, el iminou a indexação

ve as perdas decorrentes
instrumento

radicalmente

à inflação, está provocando a mais profunda

tória, com s~rias

a ser

Finais

radical iza e coloca novos desafios

to desse ·processo. Com sua politica
traIo

na medi-

novo Governo, eleito pelo voto direto depois de 28 anos

para Presidente,

a

normais.

Considerações

o

passando

cQ~o

um mínimo de igualdade

deixando

inclusi

sem que exista qualquer

entre as partes.

Esse plano do governo, que está focado no combate à inflação,
não contempla

nenhuma estrat~gia

ca de desenvolvimento
ção de gastos

econômico.

mais ampla e de longo prazo em termos de polítiA queda da inflação deve se dar atrav~s da redu-

pGbl icos e da contenção

Al~m da contenção

de demanda,

reduzindo

da demanda se busca evitar os aumentos

a abertura

para o com~rcio

internacional

a falência

de uma infinidade de empresas e o sucateamento

vando ainda mais as condições

sociais.

ainda mais os salários.

abusivos

sem nenhum controle,

dos preços

com

o que pode provocar

de outros setores, agr~

,.

:r
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A reduç~o dos gastos
verno,

afeta profundamente

o nosso GAP tecnológico

as áreas de ensino

e o agravamento

fícil a possibil idade de resposta
defensiva,

tendo acumulado

ções nacionais
terlocutores.
des maiores

do movimento

para a mobilização

desindexados

a continuidade

•••

-

a reversao

~

dos confl itos

modernizaç~o

se encontram

l'

que o-

A deterio

de trabalho descrito

a

ao mo-

anterior-

das relações

so-

desde a decretação'

observadas
.-

•

paI Itico-economlco

na última

atual que pode

agravando" ainda mais o nível de concen-

uma crise social sem precedentes.

com a retomada do crescimento

co capaz de assegurar

e das dificuld~

que está colocado

das tendências

do quadro

do pãfque"·produtivo,

tração da renda e provocando

e

de democratização

ameaçados.

levar ao sucateamento

na

enquarrto in-

não se deve esperar

Mas talvez o maior desafio

do Plano Collor,

portanto,

do desemprego

trabalhadora',

que ele expressa

esta condicionada

que já se encontra

e se fortalecer

do agravamento

atual é que o quadro das relações

Com efeito,

ainda

tornar ainda mais di-

deverá aI imentar a continuidade

profundamente

sin-

faz com que as I ideranças e as organiza-

ciais no interior das empresas

decada,

sindical,

O aumento

do número de confl itos por estabelecimento.

bem como as tendências

--

deverá

tendem a prevalecer
da massa

nível dos locais de trabalho.
sindical

ainda ma(s

derrotas.

Ao mesmo tempo, apesar

corra uma grande diminuiç~o

vimento

do g~

para o movimento

clara para enfrenta-lo.

de crise,

dos trabalhadores

ração dos salários

aprofundando

difícil

da crise social,

algumas

Esse contexto

mente,

uma perspectiva

que ainda nao tem uma estratégia

maior do desemprego

e pesquisa,

todos os setores

em relaç~o aos países desenvolvidos.

Esse quadro coloca
dical,

pGbl icos, que atinge

econômico

a competitividade

Está relacionada,

e do desenvolvimento

internacional

do ~rque

tecnológi-

produtivo

brasilei

ro.
A invers~o desse quadro,
fensiva

reivindicativa

de de unificar
ciais,

passando

o conjunto

para a ofensiva

dos trabalhadores

entre eles os micros,

pequenos

tados pelas políticas

governamentais,

em torno de propostas

alternativas,

social.

coloca como desafio
propositiva.

central

sair da de-

Impl ica na capacida-

e se articular

com outros setores

so-

e médios empresários

que são seriamente

afe

além dos partidos

políticos

progressistas,

que viabil izem o desenvolvimento

Isso impl ica em que a capacidade

de negociaç~o

do movimento

econômico
sindical,

e
en-

I1
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quanto

ator social,

dições

de real ização do trabalho,

de, a serem

tera que ir além das questoes

levados adiante

para envolver

em conjunto

especificas
projetos

com outros

atores

relativas

globais

às con-

para a socieda

sociais.

-

