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Resumo 

Esta disserta~ao come~a por apreciar as potencialidades de diferentes corpos 
te6ricos- teoria neoclassica; teorias do capital humano; teoria subjacente a curva 
de Phillips e teorias de negocia~ao salarial - na explica~ao da forma~ao dos salarios 
num contexto de negocia~ao colectiva generalizada. Neste ambito e dada enfase 
aos modelos de monop6lio bilateral, a abordagem pela teoria de jogos e a teoria 
"insiders-outsiders". 

Na segunda parte, tendo como suporte a teoria "insiders-outsiders", constr6i
se um modelo de forma~ao dos salarios para a industria transformadora em Por
tugal, e interpretam-se os resultados da sua estima~ao com base em dados de 
cinquenta empresa.s para o per£odo 1978-89. 

Dos resultados obtidos na analise empfrica e possfvel concluir que tanto a 
teoria neoclassica como a abordagem pela curva de Phillips proporcionam uma 
aprecia~ao incompleta da forma~ao dos salarios ao verem a produtividade e o 
desemprego como determinantes llnicos. De facto, a ac~ao de factores internos ao 
funcionamento da empresa mostrou-se relevante embora sem o peso que lhe e dado 
pela versao pura da abordagem "insiders-outsiders" . 

Foi ainda possivel constatar que a ac~ao destes factores internos na forma~ao 
dos salarios, na industria transformadora portuguesa e para o per£odo em estudo 
(1979/89), reflete, regra geral, a situa~ao conjuntural e a dinamica de desenvolvi
mento do sector de actividade em que a empresa se insere. 
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Capitulo 1 

,..., 

INTRODUQAO 

1. Razoes da escolha do tema 

A desigualdade econ6mica e social constituiu um tema que, desde muito cedo, 

atraiu a minha aten~ao. Este interesse esteve ja na base da minha op~ao por utna. 

licenciatura em economia. 

As razoes puramente eticas que, de infcio, estiveram associadas ao meu in

teresse por tal tema, veio juntar-se, mais tarde, uma curiosidade cient!fica acerca 

dos mecanismos de produ~aofreprodu~ao daquelas desigualdades. Os anos de 

forma~ao enquanto economista permitiram-me o conhecimento de variadas cor

rentes alternativas na abordagem desses mecanismos, hem como, de algumas vias 

de pesquisa empfrica suscept!veis de aprofundar esse mesmo conhecimento. Da 

refiexao sobre tais estudos surgiu a minha op~ao pela area da Reparti~ao do Rendi

ment~ como dominio onde incidir os meus estudos de p6s-gradua~ao 1 . 

Um tal percurso levou-me, em anos mais recentes, ao estudo do funciona

mento do mercado de trabalho como palco onde actuam os factores que condi-

1 Vide "A cria~ao e apropria~ao do excedente de produtividade, uma aproxima~ao a analise 

da reparti~ao do rendimento: estudo sobre a Portucel E.P." apresentado como disserta~ao para 

obten~ao do grau de Mestre em Economia em 1986. 
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cionam a repartic;ao do rendimento enquanto espelho de alguns dos mecanismos 

de reproduc;ao de situac;oes de desigualdade. 

0 modo como os salarios se formam na economia e um dos aspectos do fun

cionamento do mercado de trabalho cujo conhecimento e fundamental para a com

preensao do papel deste mercado na produc;ao das desigualdades econ6micas e so

dais. Com efeito, o aumento, desde o p6s-guerra, do numero de trabalhadores por 

conta d'outrem no mercado do trabalho com consequente crescimento do peso dos 

rendimentos do trabalho no rendimento das fam.Hias, faz com que as remunerac;oes 

auferidas pelos trabalhadores sejam, nos nossos dias, uma das principais fontes de 

desigualdade na repartic;ao dos rendimentos, sobretudo nos escaloes intermedios da 

pira.mide social. E, pois, padfico concluir que a origem da desigualdade econ6mica 

e social deve tambem ser procurada nos factores que explicam a existencia de 

diferenc;as nos sahirios, o mesmo e dizer, no modo como eases salarios se formam. 

Em Portugal, a investigac;ao no domln.io do mercado do trabalho tem sido 

parca e s6 na decada de oitenta tem vindo a aparecer alguns estudos mais pro

fundos neste domlnio 2• Ora, se o mercado do trabalho, em geral,. tem suscitado 

pouco interesse como tema de pesquisa cientlfica entre os economistas portugue

ses, a questao da formac;ao dos saiarios tem permanecido ignorada 3 • Salvo alguns 

estudos 4 que apontam algumas pistas sobre os factores que contribuem para a 

diferenciac;ao e dispersao salarial, o tratamento da formac;ao dos salarios, no nosso 

pals, tem-se ficado pela estimac;ao de curvas de Phillips integrada.s em teses de 

doutoramento na area da poHtica monetaria 6 • 

Este panorama desolador constituiu um incentivo mais a escolha da formac;ao 

dos salarios como tema de investigac;ao com vista a elaborac;ao desta tese. 

0 desinteresse pelo estudo do mercado do trabalho, em geral, e da formac;ao 
2Vejam-se as teses de doutoramento das Profs. Maria Joao Rodrigues e Margarida Chagas 

Lopes, respectivamente de 1986 e 1989. 
3 A tinica tese de doutoramento que se conhece sobre este tema e a do Prof. Mario Murteira. e 

data de 1968. 
4Silva (1954); Almeida (1974); Ca...-valho, Nunes (1980); Santos (1980); Almeida (1982); Leitao, 

Freitas (1982); Ribeiro, Almeida (1983); Ribeiro (1985) e Magalhaes (1991). 
5Veja.-se Pimenta (1985). 
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dos salarios, em particular, tem, a meu ver, as suas ra{zes no facto de o fun· 

cionamento daquele mercado ter sido, ate ao 25 de Abril, espartilhado por uma 

legisla~ao !aboral fortemente restritiva dos direitos dos trabalhadores face a qual 

os agentes econ6micos viam reduzida a sua margem de manobra no processo de 

tomada de decisao, em materia de salarios. 

Ap6s o 25 de Abril, a cria~ao de sindicatos livres e consequente crescimento 

da sindicaliza~ao e a crescenta generaliza~ao de processos de negociac;iio colectiva, 

entre organiza~oes sindicais e associa~oes patronais, como meio privilegiado de 

discussao dos salarios, abriu novos horizontes aos estudos sobre o mercado do 

trabalho. 

A negociac;ao colectiva e uma instituic;ao multifacetada que tem demonstrado, 

um pouco por toda a parte, notaveis condi~oes de vitalidade e fiexibilidade, cumprindo 

diferentes papeis e servindo diversos prop6sitos entre os quais se realc;am os seguintes: 

meio principal de ordenar as relac;oes entre trabalhadores. e empregadores, 

e elemento complementar, em conjunto com a legislac;ao !aboral, na regula-

mentac;ao dessas mesmas relac;oes 6 ; 

. instrumento de resoluc;ao de confiitos, capacidade que esta associada ao facto 

de as negocia~oes implicarem um balanc;o de forc;as e contactos continuos 

entre as partes envolvidas na negociac;ao 1; 

forma de participac;ao dos trabalhadores na tomada de decisao em materia 

pecuniaria e nao pecuniaria 8 ( condic;oes de trabalho, beneffcios sociais, etc ... ) 

mas tambem na luta pelos seus direitos. 
6 Tal como em outros pafses, tambem em Portugal, os conhecimentos adquiridos na pratica quo

tidiana da negocia!;ao colectiva tern vindo a refletir-se em alguma da legisla!;ao !aboral produzida. 
7Esta facet a da negocia!;ao colectiva e igualmente importante no mercado de trabalho portugues 

como se verifica pelo desaparecimento do recurso a procedimentos de concilia!;ao e arbitragem, de 

acordo com dados do M.E.S.S- Ver Fernandes (1992). 
8 Em Portugal, a legisla!;aO !aboral em vigor no p6s 25 de Abril, tendo por objectivo a con-

ten~ao de uma enorme for~a reinvindicativa do movimento sindical, caracterizou-se por retirar da 

alc;;ada da negocia!;aO co}ectiva grande parte das clausulas de expressao nao pecuniana que con

stituem reserva da lei {durac;;ao do traba.lho, ferias, faltas, cessa~ao do contrato de trabalho, etc ... ) 

e mesmo algumas de expressao pecunia.ria ( complementos a subs1dios da seguranc;;a social- doen~a, 
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A existencia de negociac;ao colectiva, com as caracterfsticas que se acabaram 

de referir, ao levantar o problema do poder de negociac;ao relativo das partes como 

possfvel factor determinante dos salarios, permite ver a formac;ao dos salarios a 
luz de novas perspectivas que tornam o seu estudo particularmente aliciante. 

Tal como em outros pafses, tambem em Portugal, a negociac;ao colectiva 

comec;ou por se implantar na industria transformadora onde os sindicatos sao por 

tradic;ao mais fortes, tendo, contudo, crescido rapidamente no sector publico e em 

alguns subsectores dos servic;os, como a Banca e afins. A agricultura eo pequeno 

comercio tem sido os sectores onde a negociac;ao colectiva tem tido mais dificul

dade em implantar-se. Na agricultura, em razao da estrutura fundiciria dominante 

neste sector e, no comercio, em virtude de, frequentemente, utilizar mao-de-obra 

de tipo familiar ou a ela poder recorrer subsidiariamente sem dificuldade. 

A escolha da industria transformadora para domfnio de aplicac;ao de um mo

delo de formac;ao dos salcirios assente em teorias de negociac;ao salarial deriva do 

panorama acima referido. 

2. A formac;ao dos salarios- questoes formuladas 

Ao escolher para tema desta tese "A formac;ao dos salarios - Uma aplicac;ao a 
industria transformadora em Portugal" tem..;se como principal objectivo, como o 

tftulo indica, saber como se formam os salarios em Portugal num sector espedfi.co 

da sua economia - a indl1stria transformadora. 

A tomada em considerac;ao da acc;ao das organizac;oes sindicais e associac;oes 

patronais e a constatac;ao da existencia generalizada de processos de negocia<;ao 

colectiva fazem com que se ponha em duvida que a resposta a questao inicial possa 

assistencia medica e medicamentosa, invalidez, reforma, morte) impedindo a manifesta!;aO da ca

pacidade de inova!;aO e fazendo desequilibrar a negocia!;ii.O em favor da discussao de clausulas de 

expressao meramente salarial. Por essa razao, o conteudo das conven!;oes colectivas e muito pobre 

em materia de reinvindica!;oes expressas. 
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ser equacionada em termos de mero diferencial de produtividade, de acordo com 

a teoria neoclassica, ou do desemprego, segundo as analises baseadas na curva de 

Phillips, como factores determinantes unicos dos salarios. 

0 desafio consiste, pois, em perceber que outros factores, para atem dos ja 

mencionados, sao, hoje, num contexto de negocia<;ao colectiva, importantes na 

determina<;ao dos salarios. 

Estudos, em outros pafses, mostram que a ac<;ao sindical ao nfvel da nego

cia<;ao colectiva afecta significativamente os salarios. A total ausencia de estudos 

que procurem conhecer o impacto da acc;ao sindical no funcionamento do mer

cado do trabalho em Portugal e, em particular na forma<;ao dos salarios, faz desta 

questao uma preocupac;ao constante no decurso da investiga<;ao de que esta tese e 
testemunho. 

0 tratamento deste tema esta associado entre outros, ao problema de medir 

a forc;a negocial dos sindicatos e determinar de que ~odo essa for<;a negocial se 

refiete nos salarios :fixados em negocia<;ao colectiva. 

Dado que, no nosso pals, que neste campo segue a pratica vigente em outros 

pafses industrializados 9 , OS salarios :fixados em negociac;ao colectiva nao sao impo

sitivos, a compreensao do modo como os salarios se formam passa igualmente pela 

resposta a questao de saber qual a importancia das negociac;oes colectivas e dos 

salarios a£ acordados nos salarios efectivamente recebidos pelos trabalhadores e 

que factores poderao contribuir para a existencia de deslize salarial. 

Com efeito, a considera<;ao dos salarios fi.xados em negociac;ao colectiva como 

salarios indicativos permite a existencia de ajustamentos de salarios, ao nlvel da 

empresa 10 que tenham em conta a situac;ao econ6mica e financeira de cada em

presa particular. Existe um crescente acumular de evidencia sugerindo que a 

estrutura inter-industrial dos salarios nao e totalmente explicada por diferen<;as 

entre industrias nas capacidades dos trabalhadores ou nas condic;;oes de trabalho. 

· 9Ver Holmlund, Zetterberg (1991). 
10Embora a negocia~ao formal ao nivel da empresa seja ainda rara em Portugal existe, de facto, 

uma negocia~ao informal, sem enquadramento legal, sobretudo ao n1vel das grandes empresas. 
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Por outro lado, esses mesmos estudos apontam para a existencia de efeitos sig

nificativos da "performance" da empresa naquela estrutura. A valiar o impacto 

desses efeitos na determina<;ao dos salarios e o seu peso em rela<;ao aos efeitos 

das tensoes no mercado do trabalho e ainda outra questao a necessitar de uma 

resposta. 

3. De como se alcan~ou o nivel te6rico de conhecimentos exigido pelo 

tema 

Definido o objectivo da investiga<;ao a empreender, havia que decidir sobre 

qual o enquadramento te6rico mais adequado ao tratamento do tema escolhido. 

Os conhecimentos de que se dispunha, para tal efeito, no inlcio deste tra

balho, limitavam-se a um conhecimento geral, obtido na licenciatura; da teoria 

neoclassica, sobretudo na sua vertente de teoria de produ<;ao e consumo, e das 

teorias keynesiana e monetarista enquanto explica<;ao do fen6meno infl.acionista, 

que o mestrado veio complementar com alguns conhecimentos sobre as teorias do 

desequiHbrio. 

Come<;ou-se, assim, por uma reaprecia<;ao destas teorias aluz da sua possfvel 

contribui<;ao para uma resposta ao problema de saber como se formam os salarios 

na economia. 

Deste estudo se pode concluir pelo nao interesse das teorias monetaristas e do 

desequilfbrio para a investiga<;ao em causa, dado que, estas se preocupam essen

cialmente com problemas macroecon6micos em que os salarios sao componente 

secundaria. 0 mesmo e verdade no que se refere a teoria keynesiana, excepto se 

nela se inserir a discussao a volta da teoriza<;ao da curva de Phillips. De facto, de 

entre os principais paradigmas da teoria econ6mica, apenas, na teoria neoclassica, 

a formac;ao dos salaries ocupa Iugar de destaque. 

Simultanea.mente, uma pesquisa da literatura sobre o tema, publicada nas 

ultimas decadas, em algumas das mais prestigiadas revistas cientlficas, no ambito 
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da teoria econ6mica, permitiu descobrir, porum lado, as teorias do Capital Hu

mano como via de explica~ao da diferencia~ao salarial entre indivfduos e, por 

outro, uma novae interessante abordagem ao impacto da negocia~ao colectiva na 

determina~ao dos salarios, cujo desenvolvimento se apoiava, fortemente, na teoria 

de jogos. Um e outro destes dom{nios te6ricos eram completamente desconhecidos 

pelo que a sua apreensao exigiu um esfor~o inicial de aquisi~ao de conhecimentos 

basicos. 

Se no que respeita as teorias de Capital humano esse esfor~o foi ligeiro, nao 

s6 pela maior facilidade de acesso a fontes bibliografi.cas e apoio humano 11 como, 

e principalmente, por assentar em conceitos familiares, porque ja conhecidos da 

teoria neoclassica, o estudo da teoria de jogos, como seu elevado grau de abstrac<,;ao 

e formalizac;ao, o diflcil acesso a manuais de formac;ao basica 12 , e a ausencia de 

qualquer ajuda na compreensao de alguns dos seus passos, mais pesados, requereu 

um esfor~o consideravel. 

Pensa-se, pois, que o acrescimo de conhecimento que este trabalho propor

cionou e, independentemente de outros frutos da investiga~ao realizada, muito 

positivo e estimulante, pelo menos, para quem dele beneficiou directamente. 

4. Plano da tese 

Na apresenta~ao desta disserta~ao teve-se por adequado, dividir o seu conteudo 

em duas partes no intuito de distinguir, uma primeira parte em que se delineia o 

percurso seguido na escolha do suporte te6rico que melhor permitisse responder as 
inquieta~oes presentes na sua elaborac;ao e, uma segunda parte onde se descreve 

o processo seguido na implementac;ao da investiga<;ao emp{rica e se apresentam os 

seus resultados. 
11 Agradece-se ao Dr. Mil Homens o conhecimento de algumas referencias bibliograficas impor

tantes neste dom£nio. 
12 Agradece-se a Prof!!- Lurdes Centeno o acesso a fotoc6pias de urn curso leccionado pelo Prof. 

K.J. Binmore na London School of Economics em 1967. 
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A op(,;ao por conceder ao percurso te6rico seguido na elabora(,;ao deste tra

balho, o peso que tem nesta disserta(,;ao prende-se essencialmente com a inexistencia, 

no nosso meio academico e cient{:fico, de qualquer desenvolvimento da area do co

nhecimento econ6mico coberta por esta disserta(,;ao que se traduz numa ausencia 

de publica(,;oes, em portugues, que abordem a tematica em causa. 

Face a tal situa(,;ao, pensou-se ser necessaria colmatar esta lacuna existente 

no nosso conhecimento sobre o tema, apresentando com algum pormenor o modo 

como a teoria econ6mica tem tratado a forma<;ao dos salaries. 0 modo como dife

rentes corpos te6ricos analisam o problema da forma(,;ao dos salaries e a aprecia<;ao 

das suas potencialidades na explica<;ao desse fen6meno, num contexte de nego

ciac;ao colectiva, constituem, assim, o objecto dos cinco capftulos que compoem a 

primeira parte desta dissertac;ao. 

No encadeamento destes capftulos, pareceu correcto seguir a sequencia cronol6-

gica de desenvolvimento das varias teorias, uma vez que, regra geral,. cada nova 

abordagem tem na anterior a sua genese, no sentido d.e que o seu aparecimento se 

deve a tentativas da ciencia econ6mica para ultrapassar as incoerencias, os pressu

postos redutores ou a nao aderencia a realidade das abordagens que a precederam. 

Assim, o capitulo 2 propoe-se mostrar o tratamento dado pela teoria neoclassi

ca ao problema em estudo e os limites que os seus pressupostos e a 16gica de fun

cionamento do mercado do trabalho que lhe esta subjacente colocam a abordagem 

deste tema. Nessa perspectiva, reveem-se e criticam-se os pressupostos e prindpios 

fundamentais da teoria marginalista e o modo como esta teoria caracteriza os com

portamentos da oferta e da procura de trabalho e, a partir destes, determina o 

salario de equillbrio. 

N a analise de algumas tentativas feitas no senti do de relaxar alguns desses 

pressupostos e dado particular relevo ao enquadramento dos efeitos da ac(,;ao sindi

cal sobre os salaries. 

Em resposta a insatisfa(,;ao gerada pela incapacidade da teoria neoclassica em 

explicar satisfatoriamente a produc;ao/reprodu(,;ao de situa<;oes de desigualdade na 
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reparti<;ao dos rendimentos, alguns cientistas 18 deram. corpo a uma abordagem 

diferente deste problema. Conscientes do avolumar de evidencia 14 no sentido 

de que as diferenc;as nos salarios sao o principal determina.nte das situac;oes de 

desigualdade, aqueles cientistas procurara.m no comportamento individual e nos 

factores que o condicionam uma explicac;ao para as diferenc;as salariais constatadas. 

Embora assumindo claramente uma postura neoclassica, ao aceitar a remu

nerac;ao do trabalho segundo a sua produtividade marginal, as teorias do Capital 

Huma.no distinguem-se do paradigma marginalista ao procurar diferenciar o im

pacto nos salarios da heterogeneidade da forc;a de trabalho 15 gerada por diferentes 

tipos de enquadram.ento familiar e social, diferentes n£veis de educac;ao / escolaridade 

ou diferentes percursos seguidos ap6s a entrada no mercado do trabalho. Apre

sentar e discutir os modelos de formac;ao dos salarios construfdos com base nesta 

teoria e 0 objectivo do capitulo 3. 

0 capitulo 4 sintetiza as caracter:lsticas e principais resultados da curva de 

Phillips e sua teorizac;ao por Lipsey (1960) e a.nalisa comparativamente algumas 

aplicac;oes emp1ricas do modelo de formac;ao dos salarios constru1do com base 

nesta teoria. Sao, igualmente, abordados os desenvolvimentos, no tratamento 

do problema em causa, trazidos pela teoria da prospecc;ao e pela considerac;ao das 

expectativas dos agentes econ6micos. 

A economia do trabalho tem vindo, desde ha muito, a interessar-se, em re

sultado do crescimento das taxas de sindicalizac;ao e extensao da cobertura da 

negociac;ao colectiva, pela modelizac;ao deste processo de negociac;ao e seus efeitos 

ao nlvel macro e/ou microecon6mico. Dicks-Mireaux (1961) e Hines (1964) subli

nha.m ja a importancia das caracterlsticas institucionais do mercado do trabalho 

na determinac;ao dos salarios. 

0 desenvolvimento de modelos que formalizem aquela determinac;ao foi, no 

entanto, lento, devido a influencia dominante, na decada de sessenta, da relac;ao de 

13Becker, Mincer, Ben-Porath para citar apenas os precursores desta abordagem. 
14Brown (1979) e Wood (1978) entre outros. 
15Este paradigma pressupoe a homogeneidade dos factores produtivos e consequentemente do 

trabalho. 
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Phillips nos estudos sobre o mercado do trabalho, por um lado, e as dificuldades 

em modelizar o modo como a negocia~ao colectiva resolve os confiitos entre as 

partes em confronto, por outro. 

A decada de oitenta registou, porem, uma inversao desta tendencia. A partir 

de finais dos anos setenta, os mais importantes jornais e revistas na area da ciencia 

econ6mica 16 publicaram artigos sobre este t6pico e aparecem "Working Papers", 

em numero crescente, traduzindo uma intensa investiga~ao neste domlnio. 

0 desenvolvimento de trabalhos te6ricos tendo por objectivo formalizar o 

processo de negocia~ao colectiva permite que se disponha hoje dos instrumentos 

te6ricos necessarios a formula~ao de equa~oes de salario, baseadas em fundamentos 

micro-econ6micos expllcitos, que tem em conta algumas das caracterfsticas insti

tucionais de que falavam Dicks-Mireaux (1961) e Hines (1964). Os capltulos 5 e 6 

tem por objectivo dar uma ideia do percurso seguido neste desenvolvimento quer 

ao nivel te6rico, quer ao nivel da implementa~ao empfrica. 

Embora as duas principais vias de desenvolvimerito daquelas teorias - os mo

delos de negocia<;ao bilateral e a abordagem pela teoria dos jogos - se cruzem em 

inumeros pontos, teve-se por hem, em favor de uma mais clara exposic;ao, trata-las 

em capitulos separados. 

Assim, no capitulo 5, expoe-se a discussao a volta dos dois principais tipos de 

modelos de monop6lio bilateral - o modelo de sindicato monopolista e direito de 

gerir e o modelo de negocia~ao eficiente - e referem-se alguns testes susceptfveis 

de a esclarecer. 0 desenvolvimento de modelos que relaxam certos pressupostos 

adoptados pelas teorias de monop6lio bilateral constituem ainda materia tratada 

neste capitulo. 

0 capitulo 6 come<;a por uma breve revisao de alguns conceitos basicos da 

teoria de jogos e a apresenta<;ao, com algum detalhe, do modelo Nash para a 

negocia~ao, entendida esta como um jogo entre dois parceiros com interesses nem 

sempre totalmente divergentes. A enfase dada a este modelo e justificada pelo 
16Econ6mica, Economic Journal, Journal of Economic Literature, Industrial and Labor Relations 

Review, Scandinavian Journal of Economics, American Economic Review, para citar alguns dos 

peri6dicos mais relevantes para o tema em causa. 
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facto de ser o modelo base utilizado pela maioria dos estudos recentes sobre o 

tema em estudo. 

Em outro ponto caracterizam-se e expoem-se os contributes mais interessantes 

e as diferen~as mais releva.ntes entre a abordagem axiomatica estatica e a abor

dagem estrategica dinamica relativamente a determina~ao dos salarios. 

A partir da abordagem estrategica, desenvolvem-se os modelos de negocia~ao 

sequencia! e os modelos que estudam as consequencias para a determina~ao dos 

salarios da possibilidade de abandono das negociac;oes por um dos parceiros que 

prefira optar por uma alternativa. exterior ao processo de negociac;ao. Ambos os 

tipos de modelos sao objecto de atenc;ao. 

A titulo. de exemplo, sao igualmente apresentados alguns ensaios de aplicac;ao 

emplrica da soluc;ao de Nash, tidos como pontos de referenda no desenvolvimento 

da investiga~ao, no domlnio da modeliza~ao da formac;ao dos salarios. 

As teorias de negociac;ao salarial apresentam-se, n~ste campo, como uma nova 

perspectiva. que abre interessantes pistas de investigac;ao acerca da in:B.uencia da 

ac~ao sindical sobre os salarios. Tendo presentee as preocupa~oes que acompanha

ram a elaborac;ao desta tese, este campo te6rico apareceu naturalmente como o 

mais adequado ao enquadramento da investigac;ao emplrica a realizar. 

A segunda parte desta dissertac;ao, que inclui o capitulo 7, e dedicada a cons

tru~ao e estima~ao de um modelo de determinac;ao dos salarios para a industria 

transformadora em Portugal. 

Assim, comec;a-se por apresentar o modelo te6rico que serve de suporte a 
investiga~ao emplrica, justificando a sua adequa~ao ao estudo que se pretende 

empreender, tendo em conta a amostra de empresas que se construiu, com uma 

breve descric;ao das principais caracter1sticas da negociac;ao colectiva e do seu papel 

na formac;ao dos salarios. 

No ponto 3 e discutida a metodologia de estimac;ao, nomeadamente os seguintes 

aspectos: vantagens de utilizac;ao de dados de painel; o modelo M1nimos Quadra

dos versus modelo com heterogeneidade nos parametres; a especificac;ao do modelo 

como modelo de efeitos :fixos ou aleat6rios e respectivos estimadores e o modo como 
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testar as hip6teses feitas acerca dos parametros do modelo e da existencia de cor

relac;ao entre os efeitos e as variaveis explicativas em cada uma das especificac;oes 

alternativas do modelo. 

0 ponto 4 descreve as fontes de informac;ao utilizadas na recolha de dados, a 

definic;ao das variaveis utilizadas e a sua f6rmula de calculo. 

Os resultados da investigac;ao emp{rica constam do ponto 5 onde se apre

sentam as conclusoes dos testes a homogeneidade dos parametros e do teste de 

Hausman a existencia de correlac;ao entre os efeitos e as variaveis explicativas, e 

os efeitos das variaveis de empresa, da acc;ao sindical e de algumas caracter{sticas 

da mao-de-obra empregue, nos salarios recebidos pelos trabalhadores. Sao ainda 

comentados neste ponto os resultados sector a sector. 

0 ponto 6 sintetiza e comenta as principais conclusoes a que este estudo permi

tiu chegar, fazendo um balanc;o das respostas obtidas para as questoes inicialmente 

postas acerca do modo como se formam os salarios na industria transformadora 

em Portugal. 

A terminar, no capitulo 8, e feita uma refl.exao global sobre o trabalho desen

volvido ao longo do perfodo de preparac;ao desta dissertac;ao em que se da conta dos 

motivos por que se pensa que valeu a pena o esforc;o dispendido na sua realizac;ao, 

das frustrac;oes sentidas ao chegar ao fim do mesmo, mas tambem da esperanc;a em 

que desenvolvimentos futuros da investigac;ao empfrica permitam. validar algumas 

das conclusoes a que se chegou e responder as questoes que ficaram em aberto. 

5. 0 percurso seguido no desenvolvimento da investiga~ao empfrica 

No percurso seguido no desenvolvimento da investigac;ao cientlfica, do levan-
.. 

tar das hip6teses a testar a escolha da metodologia e as opc;oes a fazer na sua 

implementac;ao, se espelha, nao raro, a criatividade do seu autor. Por outro lado, 

o conhecimento das dificuldades surgidas ao Iongo desse percurso e o modo como se 

procurou supera-las, a chamada de atenc;ao para as insuficiencias e potencialidades 
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desta ou daquela metodologia e deste ou daquele passo na sua implementac;ao, 

hem como, o reconhecimento de que existem, nesse percurso, caminhos sem sa!da, 

contribuem, frequentemente, mais para o desenvolvimento da investigac;ao, ao 

evitarem alguns passos em falso em trabalhos futuros, do que os resultados fi

nais obtidos. 

E o reconhecimento desta importancia que levou a que se narre, com algum de

talhe, o percurso seguido no desenvolvimento deste trabalho antes da apresentac;ao 

dos principais resultados da investigac;ao desenvolvida e suas limitac;oes. 

A importancia assumida pelo poder de negociac;ao nos modelos constru!dos 

com base nas teorias acima referidas e a constatac;ao de que a aplicac;ao emp!rica 

dos mesmos acabava, invariavelmente, por deixar cair essa variavel, suscitou o 

desejo de ten tar, de algum modo, obter uma medida desse poder de negociac;ao que 

permitisse numa segunda fase testar o comportamento dos salaries face a variac;ao 

do mesmo. Tratava-se de seguir a via axiomatica na abordagem ao tratamento da 

determinac;ao dos salarios. 

Dado nao existir qualquer base de dados com informac;ao acerca dos processes 

de negociac;ao colectiva 17, procedeu-se a um inquerito [Ver anexo 2] a organizac;oes 

sindicais e associac;oes patronais, com actividade na industria transformadora, no 

sentido de obter informac;ao nao s6 quantitativa mas tambem qualitativa sobre 

o modo como a negociac;ao se tinha processado no ano anterior ao do envio do 

questionario. 

Com essa informac;ao procurava-se obter uma medida do poder de negociac;ao 

sindical e patronal, que tivesse em conta nao s6 os resultados da negociac;ao mas 

igualmente variaveis que caracterizassem o controlo na tomada de decisao sobre 

OS "items" negociados, de caracter pecuniario OU nao, OU 0 tipo de relac;oes entre 

as partes no decurso da negociac;~o. 

170s Boletins de Trabalho e Emprego (B.T.E.) emitidos pelo Ministerio do Emprego e Segu

ranc;a Social, onde sao obrigatoriamente publicados os resultados de todos os Contratos Colectivos 

de Trabalho (C.C.T.), Acordos Colectivos de Trabalho (A.C.T.) e, sem obrigatoriedade, alguns 

Acordos de Empresa (A.E.), nada dizem sobre o processo de negociac;ao propriamente dito, apenas 

referindo os resultados da negociac;ao. 
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0 facto de 0 inquerito as associac;oes patronais ter tido um numero de respos

tas pouco satisfat6rio [Anexo 2] impediu, contudo, a concretizac;ao de um estudo 

comparado dos poderes de negociac;ao sindical e patronal. 

A partir das respostas aos inqueritos dadas pelas organizac;oes sindicais foi, 

no entanto, possivel calcular indices de poder de negociac;ao 18 e analisar a sua 

variac;ao consoante sao ou nao discutidas clausulas nao pecuniarias e se considera 

o grau de influencia sindical na tomada de decisao e a importancia atribuida pelos 

sindicatos a essa influencia [Anexo 2]. 

Com base nos indices calculados procedeu-se ainda a uma analise da variac;ao 

dos mesmos sob influencia de certas variaveis como o tipo de relac;oes entre as 

partes negociadoras, a qualidade da informac;ao possuida pelos sindicatos sobre 

o estado da economia nacional e do sector a que as negocia<;oes dizem respeito 
19 ou a importancia que os sindicatos atribuem a factores de ordem polltica no 

condicionamento dos resultados da negociac;ao. 

As conclusoes deste estudo, obiidas por aplicac;ao da analise factorial de cor

respondencias aos Indices de poder de negociac;ao sao apresentadas no Anexo 2 
20 

Embora tendo interesse como tentativa de explorac;ao de um aspecto do fun

cionamento do mercado de trabalho ate hoje ignorado entre nos, a. utilizac;ao dos 

18Ver metodologia de calculo destes Indices no Anexo 2. 
19Em Portugal, a negocia~;ao faz-se maiorita.riamente ao nfvel do sector. 
20De um modo sucinto, pode concluir-se de tal estudo que: 

o aumento de informa~;ao resultante da considera~;ao da discussao de clausulas nao pe

cunia.rias e do grau de infiuencia sindical na tomada de decisao melhora a qualidade da 

analise; 

os sindicatos tem fraco poder de negocia~;ao na discu'ssao dos sala.rios mas a discussao 

de clausulas de natureza nao pecuniaria tendem a equilibrar a rela~;ao de for~;as sindi

catofpatronato em favor do primeiro; 

a qualidade da informal<ao, ao nfvel sectorial ou nacional, possufda pelos sindicatos, e um 

elemento importante de acrescimo do poder de negocia~;ao sindical. 
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Indices calculados para a investiga~ao sabre a forma<;ao dos sal,rios, de acordo com 

o objective inicial, provou-se improf£cua. Para tal contribu£ram dificuldades v'rias 

na prossecu~ao da abordagem do tema ao n£vel emp£rico. Desde logo a natureza 

das questoes do inquerito, ao fazer apelo a mem6ria dos participantes na nego

cia~ao, exigiu que ele se referisse a processes de negocia~ao nao muito distantes 

no tempo. Essa a razao pela qual se escolheu o ano imediatamente anterior ao do 

lan~amento do inquerito, ou seja 1988, como anode referenda para a resposta dos 

inquiridos. 

Por outro lado, a experiencia com a realiza~ao do inquerito, que no conjunto 

das suas fases ( elabora~ao do inquerito, envio, recepc;ao das respostas e seu trata.

mento) representou mais de um semestre de trabalho, demonstrou ser inviavel a 

sua repeti~ao no ambito deste projecto de investiga~ao em virtude de este estar 

limitado, no tempo, ao prazo legal de conclusao desta tese. 

Ficou-se pais com dados sabre o poder de negocia~ao para um unico ano, 

o de 1988, e para 141 unidades de negocia~ao. Um estudo serio de estimac;ao 

seccional de uma equ~ao de salaries que, para alem do poder de negocia~ao, 

tivesse em conta outros factores explicativos dos salaries como as caracterfsticas 

dos trabalhadores abrangidos por Instrumento de Regula~ao Colectiva (I.R.C.) ou 

do sector coberto pelo mesmo I.R.C. nao se compadecia com um tao parco numero 

de observa~oes. 

Frustrada esta via de tratamento do tema, uma analise das vias alternativas 

e dos dados necessaries a sua implementa~ao, por um lado, e uma reflexao sabre 

as potencialidades das mesmas para responder as questoes que nortearam este 

trabalho, por outro, condicionaram a escolha, de entre as teorias de negocia~ao 

· colectiva, da abordagem "insiders-outsiders" 21 como suporte te6rico a investiga~ao 
a desenvolver. 

A implementa~ao da estima~ao de uma equa~ao de salaries construlda de 

acordo com aquela abordagem pressupoe a existericia de uma base de dados con

tendo informa~ao, por empresa, sabre os salaries recebidos pelos trabalhadores 
21 0ptou-se, ao Iongo desta disserta!;ao, por nao traduzir esta. expressao, dado nao se ter encon

trado uma tradu!;ao suficientemente sucinta que lhe correspondesse. 
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por ela empregues mas tambem sobre a sua "performance" econ6mica, financeira 

e produtiva. 

A principal fonte de dados sobre o mercado do trabalho hoje existente em 

Portugal e, sem duvida, o paine! de Quadros de Pessoal do M.E.S.S. que fornece 

informac;ao, por trabalhador, sabre os salarios recebidos e as caracter1sticas pes

soais (sexo, idade, quali:ficac;ao, antiguidade, etc ... ). 

Sen do um :ficheiro por trabalhador, a agregac;ao dos trabalhadores por em

presa exigia o conhecimento do c6digo de empresa. Este c6digo s6 e cedido pelo 

M.E.S.S. mediante apresentac;ao de prova de acordo da empresa a tal concessao. 

A dificuldade, no ambito de um projecto individual como este, de obtenc;ao de 

tal comprovativo para um numero de empresas representativo do conjunto da 

industria transformadora impediu a utilizac;ao desta fonte no estudo em causa. 

Quanto aos dados sabre a "performance" econ6mico-financeira e produtiva, 

uma das bases de dados mais completas que se conhece, no nosso pafs, e a Duns

Data. Porem, esta base de dados nao contem informa~ao acerca dos trabalhadores 

empregados por cada uma das empresas. A sua utilizac;ao so seria, mais uma vez, 

via vel se, atraves de um inquerito, fosse poss!vel obter aquela informac;ao para uma 

amostra representativa das empresas com actividade na industria transformadora 

. Pelas razoes atras apontadas, a obtenc;ao de tal informac;ao tornou-se igualmente 

inviavel. 

Nao tendo sido posslvel atraves de qualquer das fontes citadas obter a in

formac;ao complementar para um nnmero de empresas que viabilizasse uma ancUise 

seccional, restou como alternativa a utilizac;ao de dados de paine! de modo a per

mitir compensar o numero reduzido de empresas com a sua observac;ao ao Iongo 

de um numero, suficientemente grande, de perfodos. 

0 inquerito directo as empresas aparece, neste contexto, como a unica via 

possfvel de prossecuc;ao do estudo iniciado. Obviamente, pese embora o numero 

relativamente reduzido de empresas inquiridas, a realizac;ao de um tal inquerito a 

titulo individual e sem qualquer suporte humano de apoio e tarefa pesada como se 

pode constatar pela descric;ao das varias fases de evoluc;ao do processo de inquiric;ao 
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no Anexo 1. Talvez por isso, os economistas, salvo raras excepc;oes, tem tido 

relutancia em utilizar este processo para obtenc;ao de dados. 

Embora algumas das questoes formuladas, e nomeadamente algumas das mais 

interessantes como as que se referem ao impacto da acc;ao sindical nos salarios, 

nao tivessem obtido resposta e outras, como a questao de saber que factores con

tribuem para a existencia de deslize salarial, apenas obtivessem respostas insufi

cientes, pensa-se que 0 balanc;o final da investigac;ao empreendida e positivo ao ter 

contribu1do para a clarificac;ao de alguns aspectos do funcionamento do mercado 

do trabalho relacionados com a determinac;ao dos salaries. 

6. Principals conclus6es e limita~oes gerais da analise empirica 

A partir da investigac;ao desenvolvida, foi poss1vel concluir que, ao contrario do 

que a teoria neoclassica vaticina, a produtividade e apenas um dos factores que in

fluencia a determinac;ao dos salarios. 0 salario alternative, o desemprego, e certas 

variaveis caracterizadoras da "performance" da empresa contribuem tambem para 

a explicac;ao dos n1veis de salaries efectivamente recebidos pelos trabalhadores. De 

entre estes, o salario alternative, ao explicar, por si s6, cerca de 90% dos salarios, 

tem na determinac;ao dos salaries um papel predominante. 

Este cenario e, de acordo com Brauer (1990) e Holmlund, Zetterberg (1991), 

muito frequente em pa1ses, como o nosso, em que a negociac;ao e fortemente cen

tralizada. A negociac;ao colectiva tende, neste caso, a reduzir a sensibilidade dos 

salaries a variac;oes na taxa de desemprego e as caracter1sticas espedficas de sec

teres ou empresas. Tal facto e consequencia de os Hderes sindicais se encontrarem 

menos expostos ao julgamento das bases sindicais, porum lado, e mais pressiona

dos pelo Governo e pelas estrategias poHticas, por outro. 

Embora tenha sido confirmada a influencia da "performance" da empresa nos 

salaries por ela pagos aos seus trabalhadores, as teorias "insiders-outsiders", na sua 

versao pura segundo a qual aquela "performance" seria o principal determinante 
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dos salarios, nao sao suportadas pelos resultados obtidos com este estudo. Mais 

uma vez, estes resultados parecem nao diferir significativamente dos obtidos em 

estudos noutros pafses industrializados com negociac;ao colectiva centralizada 22• 

Apontam-se, de seguida, algumas limitac;oes gerais da investigac;ao realizada, 

das outras se dan do conta ao Iongo da exposic;ao do capitulo 7. 

Assim, chama-se a atenc;ao para o facto de as conclusoes a que se chegaram 

com este estudo, baseando-se na analise de uma amostra nao representativa das 

empresas com actividade na industria transformadora, nao poderem ser tidas como 

decisivas e deverem, antes, ser tomadas como uma tentativa de encontrar alguma 

evidencia, acerca do comportamento dos salarios no nosso pais, a necessitar de 

confirmac;ao por estudos posteriores. 

Com efeito, o tratamento do Universo das grandes empresas muito provavel

mente contribuiu para um enviezamento dos resultados face aos que se obteriam 

tratando uma amostra aleat6ria ou estratificada do Universo das empresas com 

actividade na industria transformadora. Pensa-se, no entanto, que este trabalho 

tem merito enquanto pioneiro da aplicac;ao das teorias da negociac;ao salarial ao es

tudo da determinac;ao dos salarios, em Portugal, demonstrando as potencialidades 

daquelas teorias na investigac;ao do tema. 

· Evidentemente muito ha ainda a fazer neste domfnio, muitas sao as questoes 

que ficaram por responder e que constituem interessantes pistas de investigac;ao a 

desenvolver. Nas conclusoes se referem algumas pistas de trabalho futuro. 

Espera-se sinceramente que este trabalho contribua para uma maior mo

tivac;ao dos economistas, e em especial dos que se dedicam ao estudo do mercado 

do trabalho, para 0 desenvolvimento desta area da ciencia econ6mica. 

22Blanchfiower et a1.(1988) e Nickell, Wadhani (1989) entre outros. 
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Capitulo 2 

-A DETERMINAQAO DOS 
, 

SALARIOS NA TEORIA 
, 

NEOCLASSICA 

2.1. Introdu~ao 

Tem-se por objectivo, neste ponto, mostrar o modo como a teoria neoclassica 

trata o problema da formac;ao dos salarios e os limites que os seus pressupostos e 

a 16gica de funcionamento do mercado trabalho que perfilha impoem a respectiva 

abordagem do problema em causa, em especial, quando se pretende analisar a 

formac;ao dos salarios num conte."Cto em que predomina a negociac;ao colectiva 

entre sindicatos e entidades patronais. 

Ao abordar a teoria neoclassica ou marginalista dos salarios pretende-se chamar 

a atenc;ao para um paradigma que, tendo tido a sua origem no inlcio deste seculo 

com os estudos de Clark sobre a distribuic;ao da riqueza, se desenvolveu nos anos 

que se seguiram a Grande Depressao dos anos trinta, merce do interesse renovado 

dos economistas pelos problemas do salario e do emprego. Hicks, Douglas, Wal

ras, ao utilizarem a teoria da produtividade marginal para explicar a formac;ao dos 

salarios, deram um contribute importante para a construc;ao da teoria neoclassica 

de determinac;ao des salaries que se impos na teoria econ6mica, especialmente 
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no domfnio da economia do trabalho, praticamente sem contesta~ao ate aos anos 

sessenta. 

Nessa perspectiva apresenta-se o corpo te6rico marginalista, expondo os seus 

pressupostos e prindpios fundamentais, o comportamento da oferta e da procura 

ao nivel da empresa e do mercado de trabalho, no curto e no Iongo prazo, bem como 

o modo como o salario de equllibrio e determinado. Referem-se tambem as crfticas 

aos seus fundamentos e os desenvolvimentos desta mesma teoria, que tiveram por 

objectivo relaxar o contestado pressuposto da existencia de concorrencia perfeita 

no mercado de produtos e factores. 

No tratamento deste tema, e tendo em conta o objectivo deste capitulo, nao 

se encetara uma abordagem extensiva da teoria neoclassica, antes ter-se-a por 

preocupac;ao focar os aspectos directamt'mte relacionados com o tratamento da 

formac;ao dos salarios . 

2.2. Pressupostos e princ!pios fundamentais 

A teoria neoclassica e construlda a partir da hip6tese fundamental da existen

cia de concorrencia perfeita entre os agentes econ6micos, tanto empresarios como 

trabalhadores, na prossecuc;ao dos seus objectives na esfera econ6mica. Esta con

correncia perfeita, por seu turno, caracteriza-se pela existencia dos seguintes pres

supostos: 

. atomicidade do mercado, traduzida no facto de a dimensao dos agentes 

economicos nao lhes permitir infl.uenciar OS prec;os de produtos OU factores 

nos respectivos mercados (os agentes econ6micos sao portanto "price-takers"); 

homogeneidade dos factores de produc;ao entre os quais se conta o factor 

trabalho; 

perfeita mobilidade dos factores de produc;ao (mobilidade geografica, indus

trial e ocupacional); 
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transparencia do mercado decorrente da perfeita informa~ao por parte de 

empresas e trabalhadores quanto as condi~oes de oferta e procura que em 

cada momento se verifi.cam nos mercados de produtos e do trabalho. 

Para alem destes pressupostos essenciais, a teoria neoclassica de determina<;ao 

dos salarios assenta ainda em alguns pressupostos complementares como sejam os 

de que todos os factores disponlveis sao empregues e de que os agentes econ6micos 

agem racionalmente. Implicitamente, a teoria neoclassica considera ainda a neu

tralidade da moeda, isto e, que a moeda nao tem qualquer efeito sobre OS pre<;OS 

relatives, apenas facilita o funcionamento da economia. 

Recordados os principais pressupostos em que assenta a teoria, resta lembrar 

OS princ£pios que presidem a constru<;ao da .mesma. 

Tomando como ponto de partida a teoria de Clark, que e fundamentalmente 

uma teoria da produ~ao, a teoria marginalista foi levada a tratar o problema da 

determina<;ao dos salarios do ponto vista da produ<;ao e nao do ponto de vista do 

trabalhador para quem 0 salario e rendimento e poder de aquisi<;ao e poupan<;a. 

Da£ que o modelo neoclassico seja construldo tendo por base os seguintes prindpios: 

. o prindpio da produtividade marginal, segundo o qual o empresario racional, 

tendo como objectivo principal a maximiza<;ao dos lucros, remunera os fac

tores por ele utilizados na produ<;ao de acordo com a respectiva produtivi

dade marginal expressa em valor; 

. o prindpio dos rendimentos decrescentes dos factores que postula o decrescimo 

de rendimento dos factores co~ o acrescimo da sua utiliza<;ao; 

. o prindpio de perfeita substitui<;ao' entre facto~es de acordo com o qual, 

os factores de produ<;ao sao perfeitamente substitulveis uns pelos outros no 

processo de produ<;ao permanecendo o produto constante. 
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2.3. 0 corpo te6rico 

Na analise do corpo te6rico poe-se enfase no modo como, com base nos pressupostos 

e prindpios atras mencionados, sao constru{das as curvas de procura e oferta de 

trabalho e a partir destas e determinado 0 salario de equHibrio. 

2.3.1. A procura de trabalho 

Tendo por base a ideia de que OS factores produtivos sao procurados pelos servic;os 

que prestam na produc;ao, dependendo por isso a sua procura do volume dessa 

mesma produc;ao - prindpio da procura derivada - o valor do servic;o prestado 

pelo factor e o valor da sua contribuic;ao .para o produto. Pa,rece entao natural 

fundamentar a procura de trabalho no princlpio da produtividade marginal dos 

factores, isto e, aceitar que a empresa maximizara o seu lucro se empregar novas 

unidades de trabalho ate que o valor do produto marginal do trabalho iguale o 

salario de mercado, considerado este como um dado.' Nestas condic;oes, a remu

nerac;ao dos factores esgota o produto sempre que se considere que a func;ao de 

produc;ao apresenta rendimentos constantes a escala 1• 

1 Est a. hip6tese que corresponde a verifica~ao do teorema. de Euler, e foi aplicada. neste dominio 

por Wicksteed (1894} in Bronfenbrenner (1971), foi muito criticada devido ao seu caracter restri

tivo, tendo levado os autores neoclassicos e o pr6prio Wicksteed a abandona-la, considerando nao 

ser necessaria para a demonstrat;ao da exaustao do produto no ponto de equilibria no longo prazo. 
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Considerando, por agora, como variavel apenas o factor trabalho, o custo 

variavel total da produ~ao sera constitufdo pelo total das remunera~oes de tra

balho: 

CVT = wL (2.1) 

on de: 

CVT - custo variavel total 

w - salario de mercado 

L - numero de unidades de trabalho empregue 

0 lucro (II) sera consequentemente igual a diferen~a entre a receita total e o 

custo total, ou seja: 

II - Qp - wL - 0 F (2.2) 

on de: 

Q - volume de produ~ao 

p - pre~o do produto 

CF - custos fixos em valor 

Maximizando o lucro: 

max II - max Qp- wL - OF 
L L 

(2.3) 

obtem-se como condi~ao de 1~ ordem: 

dii df 
dL = p.dL - w - (2.4) 
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e como condic;ao de 2!!o ordem: 

(2.5) 

pois p > 0 e 

Destas expressoes se conclui ser a maximiza~ao do lucro poss1vel se e s6 se 

o valor do produto marginal igualar o salario. Da aceita~ao deste facto decorre 

naturalmente a aceitac;ao da curva obtida a partir da expressao 2.4 como curva de 

procura de trabalho, curva essa que e negativamente inclinada 2• 

No entanto, a curva de procura de trabalho s6 sera. dada pela expressao 2.4 

se nao forem introduzidos outros factores, sese considerarem constantes as quan

tidades utilizadas de outros factores e se o pre~o do trabalho for independente 

dos pre~os desses mesmos factores. A variabilidade de outros factores que nao o 

trabalho tem por consequencia a impossibilidade de ignorar a interdependencia 

entre as quantidades utilizadas dos factores e os respectivos prec;os. 

A determina~ao da curva de procura exige, neste caso, que se tenham em conta 

tres tipos de efeitos ~e uma variac;ao no pre~o do factor trabalho8, determinando 

o sentido da correspondente deslocac;ao da curva do valor do produto marginal 

(VPM): 

. efeito substituic;ao que conduz a uma substitui~ao de trabalho por capital 

deslocando a curva do VPM para a esquerda; 

efeito produto que resulta numa utilizac;ao crescente de trabalho e capital e 

desloca para a direita a curva de VPM; 

. efeito maximizac;ao do lucro provocado por um decrescimo do custo marginal 

que tem como consequencia a necessidad~ de uma maior produc;ao para ma-

2Com efeito: 
d df ~, 

dL (p. dL) = p. dL2 < 0 

3Demonstra~ao analitica e grafi.ca em Ferguson (1978),pp.442. 
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ximizar o lucro e consequentemente desloca tambem para a direita a curva 

do VPM. 

A curva de procura de trabalho determinada nestas condic;oes mantem, no 

en tanto, as caracterfsticas basic as da curva. de procura com um unico factor, isto 

e, configura uma curva continua, negativamente inclinada e fundamentalmente 

determinada pelo VPM do trabalho. 

Para descrever de um modo completo o comportamento da procura no mer

cado de trabalho e, no entanto, ainda necessario conhecer OS determinantes da 

elasticidade da procura derivada por trabalho, defi.nida como o quociente entre a 

variac;ao proporcional da quantidade procurada e a variac;ao do prec;o do produto 

que se presume tenha provocado um movimento ao Iongo da curva de procura sem 

que ela propria se tenha modificado. 

A elasticidade da procura derivada 4 e consequentemente a elasticidade da 

curva de procura de trabalho variara com a procura do produto, peso dos custos 

do trabalho nos custos totais da empresa, o grau de substituic;ao do trabalho por 

capital e a elasticidade da oferta de capital, do seguinte modo: 

. quanto mais elastica a procura do seu produto menos importante sera para 

uma empresa o desvio (para baixo) do VPM, provocado pela venda a um 

prec;o inferior ao inicial do produto adicional, produto esse resultante do 

aumento da quantidade produzida em consequencia de uma baixa da taxa 

de salario, e portanto maior a sua procura de trabalho; 

quanto maior o peso dos custos do trabalho nos custos totais maior o acres

cimo do custo total resultante de um acrescimo da taxa de salario e por essa 

razao mais forte a reacc;ao da empresa traduzindo-se em maiores reduc;oes 

do emprego e maior elasticidade da procura de trabalho; 

se a empresa puder facilmente substituir trabalho por capital em consequencia 

de um aumento da taxa de salario, mais fortes serao as reduc;oes de emprego 

decor:tentes desse aumento e mais elastica a procura de trabalho; 

4 Ver sua dedu~ao por Hicks em Bronfenbrenner {1971), pp.166/171. 
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uma maior elasticidade de oferta do capital, traduzindo-se numa menor 

varia~ao do pre~o do capital por aumento da sua procura derivado da subs

titui~ao de trabalho por capital, naturalmente tera por efeito uma maior 

elasticidade da procura de trabalho. 

Ate agora descreveu-se a curva de procura de trabalho da empresa no curto 

prazo. No Iongo prazo, isto e, supondo a existencia de progresso tecnico que 

conduza a varia~oes nas tecnicas de produ~ao, mais facil se tornara a substitui~ao 

de trabalho por capital, o que tornara. mais elastica a curva de procura de trabalho. 

A curva de procura de trabalho do mercado, tanto no curto como no Iongo 

prazo , e, na teoria neoclassica, obtida simplesmente a partir da agrega~ao das 

curvas de procura das empresas em actividade no mercado. 

2.3.2. A oferta de trabalho 

No modelo basico da teoria neoclassica de determina~ao dos salarios, a oferta de 

trabalho ao n!vel da empresa e insens!vel as varia~oes da taxa de sahirio e portanto 

considerada como um dado, ja que a popula~ao e constante, no curto prazo, e toda 

a popula~ao disponfvel se supoe empregada. 

Uma versao mais elaborada da mesma teoria estuda o comportamento da 

oferta no mercado de trabalho, no curto prazo, estabelecendo um paralelo com 

a teoria do consumidor. De acordo com esta versao, o trabalhador comporta-se 

no mercado de trabalho como um consumidor racional confrontado com a escolha 

entre dois hens - trabalho e lazer - e tal como aquele visa maximizar a sua satis

fa~ao. Da! que sejam utilizados na determina~ao da curva de oferta de trabalho 

os mesmos ~instrumentos" que na teoria do consumidor - fun~ao utilidade, curvas 

de indiferen~a 5 e restri~ao or~amental. 

5 A utiliza~ao de curvas de indiferen~a contfnuas pressupoe a aceita~ao da infinita divi.sibilidade 

da dura~ao de trabalho e a ausencia de complementaridade entre os ganhos obtidos com o trabalho 

eo lazer. 
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Se se representar a fun~ao utilidade como fun~ao de l e y: 

au au 
u - u ( l' y) com at < 0 ay > 0 (2.6) 

on de: 

l - quantidade de trabalho fornecida por um indiv!duo 

y - rendimento usufru£do em troca do trabalho oferecido 

~~ - utilidade marginal da unidade adicional de trabalho oferecido ou rendi

mento usufru£do 

A oferta de trabalho e determinada pelos valores de l e y que satisfazem a 

seguinte condi~ao: 

max U(l, y) 

s.a. lw- y - 0 

Resolvendo o problema, tem-se 6 : 

L(l, y, A) = U(l, y) - A(l.w- y) 

cujo ponto de estacionariedade se obtem atraves da resolu~ao do sistema: 

aL au 
-=--wl=O az az 

aL =au -A = 0 ay ay 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 

6 A introdu!;ao de rendimentos nao salariais, levando a altera!;ao da restri!;ao or!;amental para 

l.w- (y +Yo) , onde Yo representa. rendimentos nao salariais, nao altera as conclusoes [Bronfen

brenner (1971), pp.221j. 
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A solu<;ao deste sistema e dada por: 

au 
- ..QL-

w 

au 
ay (2.10) 

Desta expressao se deduz que o maximo da satisfa<;ao individual 7 e obtido 

sempre que a utilidade marginal de uma unidade de rendimento iguale a desu

tilidade marginal da oferta adicional de uma unidade de trabalho ou a utilidade 

marginal de um montante de lazer equivalente a uma unidade de salario. 

Graficamente a posi<;ao optima de um individuo correspondera ao ponto de 

tangencia de uma das curvas de indiferen<;a com a restri<;ao or<;amental (ponto P 

:figura 2.1). 

7 As condi~oes de 2!!- ordem de mB.xim.o sao garantidas por 
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Figura 2.1 - Determinac.;ao da posic;ao 6ptima do indfvlduo 

tempo lazer 

GG' - restric.;ao or<;amental 

w - salario praticado no mercado 

U; - curvas de indiferenc.;a 8 com i = 1, 2·, 3 indicando niveis crescentes de satis

fac.;ao 

0 H0 - tempo 6ptimo de lazer 

Ho H1 - oferta de trabalho 

8 Lugar geometrico das combina~oes de trabalho e lazer que proporcionam a mesma satisfa~ao. 
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A curva de oferta de trabalho do indiv{duo no curto prazo sed. pois o Iugar 

geometrico dos pontos correspondentes a maximizac;ao da satisfac;ao do indiv1duo 

para varias taxas alternativas de salario praticadas no mercado e depended. conse

quentemente do mapa de indiferenc;a de cada indiv{duo. A sua inclinac;ao e suposta 

positiva por se pensar que a quantidade de trabalho oferecida sera. crescente com a 

taxa de salario, uma vez que um acrescimo de salario implicara um decrescimo da 

desutilidade marginal da oferta de uma unidade de trabalho. Esta curva tender& 

a ser tanto mais elastica quanto o nfvel de remunerac;ao dos trabalhadores se apro

ximar do nfvel de subsistencia pois, neste caso, sera. maior a utilidade marginal da 

unidade de rendimento recebida em troca do trabalho oferecido. 

A curva da oferta global de trabalho e obtida, tal como acontece com a curva 

da procura, por agregac;ao das curvas de oferta individuais, sob o pressuposto 

de homogeneidade das unidades de trabalho, e tal como aquelas tem inclinac;ao 

positiva. 

A longo prazo, a oferta de trabalho do mercado depende de factores sociais, 

institucionais e demograficos, sendo fundamentalmente as decisoes de investimento 

em capital humano das familias a determinar a natureza dessa oferta. Este par

ticular aspecto da teoria neoclassica veio a ser desenvolvido nos anos setenta pelas 

Teorias do Capital Humano. 
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2.3.3. 0 salario de equiHbrio 

0 salario de equllibrio no mercado de trabalho e determinado pela intersecc;ao das 

curvas de procura e oferta de mercado [figura 2.2]. 

Figura 2.2- Determina~ao do salario no modelo neoclassico basico 

w 

p 

0' 

w* 

L* L 

PP' - curva de procura de mercado 

00' - curva de oferta de mercado 

w"' - salario de equllibrio 

Sendo a teoria neoclassica uma teoria de equllibrio geral, que supoe a 

existencia de equflibrio em todos os mercados, no longo prazo, qualquer desvio do 

salario em relac;ao ao salario de equilibrio pora em movimento forc;as que tenderao 

a reconduzir o salario ao seu nfvel de equllibrio. 
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2.4. Criticas aos fundamentos da teoria neoclassica 

de determinac;ao dos salarios 

Neste ponto ter-se-a a preocupa~ao de real~ar as principais cr£ticas a teoria margi

nalista de salarios distinguindo as que se referem aos seus pressupostos e as que 

dizem respeito ao comportamento da procura e oferta no mercado de trabalho. 

Nas crfticas aos pressupostos da teoria neoclassica e dado particular relevo ao 

modo como esta teoria procurou assimilar e incorporar a existencia de sindicatos 

e a sua infiuencia no mercado de trabalho. 

2.4.1. Criticas aos pressupostos fundamentais 

0 pressuposto de concorrencia perfeita e sem duvida um dos mais restritivos da 

analise neoclassica, quando se reconhece a existencia e crescente importancia de 

elementos que negam a atomicidade do mercado de trabalho ( existencia de situa<;oes 

de monop6lio ou monops6nio), a existen~ia de obstaculos a uma perfeita mobili

dade do trabalho, sobretudo aos nfveis industrial e ocupacional dada a crescente 

especificidade que caracteriza os diferentes postos de trabalho, a heterogeneidade 

do trabalho, as dificuldades existentes na obten~ao de informa<;ao sobre as reac<;oes 

dos agentes econ6micos a altera<;oes no funcionamento dos varios mercados ou a 

existencia de sindicatos capazes de influenciar o pre~o do trabalho. 

0 reconhecimento de algumas destas situa<;oes pelos pr6prios defensores da 

teoria marginalista levou a varias tentativas de integra<;ao destes fen6menos pela 

teoria, a que se faz men<;ao em ponto posterior. 

Tambem o pressuposto de comportamento racional por parte dos agentes 

econ6micos foi posto em causa. Bronfenbrenner (1971), pp.178 refere a existencia 

de "demasiadas duvidas de que os empresarios tenham informa<;ao ou motiva<;ao 

suficiente para se aproximarem minimamente do comportamento irracionalmente 

apaixonado pela racionalidade desapaixonada" postulado pela teoria. 

Outro pressuposto igualmente passfvel de crftica e o da neutralidade da moeda. 

Hicks (1982) chama a aten<;ao para o facto de, nos dias que correm, as questoes· 
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salariais ja nao terem por base o salario real mas referirem-se sobretudo as relac;oes 

entre o salario monetario e o custo de vida ou as diferenc;as em relac;ao aos salarios 

de outros trabalhadores. 

2.4.2. Crfticas ao comportamento da procura no mercado 

de trabalho 

0 tratamento da procura no mercado de trabalho constitui a parte mais elaborada 

do modelo neoclassico de formac;ao de salarios como resultado da abordagem pela 

produc;ao que caracteriza este modelo. 0 prindpio da produtividade marginal, 

central a esta abordagem, foi mesmo considerado por Clark 9 como sufi.ciente para 

a determinac;ao do salario de equllibrio. 

Em consequencia da atenc;ao posta pela teoria no tratamento deste aspecto, a 

sua 16gica interna e diflcil de atacar desde que aceites os seus pressupostos. No en

tanto, sao de registar algumas objecc;oes a construc;ao da curva da procura no mer

cado de trabalho e ao caracter univoco da relac;ao produtividade marginaljsaiario. 

A existencia de uma curva de procura de trabalho da empresa "bem compor

tada" 10 quando a empresa adopt a uma estrategia de pagamento de salarios mais 

elevados, como meio para atingir uma certa estabilidade de salarios no curto prazo, 

suscita algumas duvidas. Com efeito, neste caso, a empresa podera aumentar a 

sua procura de trabalho sem que para tal seja obrigada a aumentar os salarios. 

A curva de procura de trabalho seria entao uma curva em escada de que a curva 

"bem comportada" constitui uma aproximac;ao duvidosa. 

De acordo com a teoria marginalista e o prindpio da produtividade marginal 

que lhe esta associado, a relac;ao entre a produtividade marginal e o salario e 
univoca. E a produtividade marginal que determina o salario e nunca o contrario. 

Tal relac;ao e contudo dificilmente defensavel quando se pens a nos efeitos so bre a 

produtividade, do impacto, em termos de motivac;ao/incentivo dos trabalhadores, 

9 In Cartter (1975) e Ferguson (1978). 
10Por "hem comportada" entenda-se uma fun!<ao contfnua e sem pontos angulosos. 
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associado a manutenc;ao de um n1vel elevado de salarios nao s6 em termos absolutos 

mas sobretudo em termos relativos. 

2.4.3. Cr1ticas ao comportamento da oferta no mercado de 

trabalho 

Ao contrario da analise do comportamento da procura, a analise do comporta

mento da oferta no mercado trabalho constitui o elo fraco do modelo neoclassico 

de formac;ao dos salarios, tendo sido o seu tratamento negligenciado pela maioria 

dos autores marginalistas. 

A analise da oferta de trabalho postula uma oferta crescente com o salario 

que e, de acordo com a teoria, o factor determinante dessa mesma oferta. Con

tudo, uma analise mais cuidada permite distinguir algumas situac;oes em que o 

comportamento da oferta individual e de mercado se afasta daquele modelo. 

Ainda no contexto da propria teoria, uma analise do comportamento da oferta 

individual face a um acrescimo do salario permite concluir que um acrescimo da 

oferta dependera da importancia relativa do efeito rendimento, que se traduz num 

aumento da quantidade de lazer consumida por efeito do decrescimo dos prec;os 

relativos dos hens adquiriveis com o salario, e do efeito substituic;ao tornando o 

trabalho mais atractivo em resultado do aumento do salario (figura 2.3]. Essa im

portancia depende do mapa de preferencia de cada indiv1duo. Se o primeiro efeito 

fOr mais importante, o acrescimo do salario tendera a provocar um decrescimo da 

oferta. 4 curva de oferta de trabalho tera entao inclinac;ao negativa. 
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Figura 2.3- Efeitos rendimento e substituic;ao na oferta de trabalho 

ef. rendimento 
f<---1 ef. substituir;ao tempo lazer 

Ao nfvel do mercado, uma inclinac;ao negativa da curva de oferta de trabalho 

pode ainda ser consequencia do facto de o trabalho se tornar um factor limitativo, 

o que acontece 11 quando se verifi.quem as seguintes condic;oes: 

dificuldades na mobilidade em termos geograficos com origem em dificuldades 

de comunicac;ao ou de inserc;ao fi.sfca e s6cio-psicol6gica em novos espa<;os 

ambientais; 

. informac;ao imperfeita sobre a existencia de vagas e de trabalhadores dispo

nfveis e suas caracter1sticas; 

·dificuldades na substituic;ao entre trabalhadores para um determinado posto 

de trabalho em virtude da crescente especializac;ao dos processos produtivos 

e consequente especifi.cidade das caracteristicas exigidas para o mesmo; 

11 Um factor torna-se Iimitativo quando a um aumento da procura nao corresponde um aumento 

da oferta. 
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o controlo exercido pelos sindicatos sobre as decisoes de recrutamento, em 

certos casos; 

a existencia de legisla~ao laboral que defi.na a dura~ao maxima do tempo de 

trabalho, estabelec;a limites de idade para inser~ao ou retirada do mercado 

de trabalho ou preveja a concessao de subs1dios de desemprego e medidas de 

seguran~a social para o trabalhador. 

Estas condi~oes, que caracterizam a maior parte dos mercados de trabalho, 

em conjuga~ao com os factores que, ao nlvel individual, in:B.uenciam as decisoes 

de integra~ao no mercado, traduzem-se num comportamento "perverso" da oferta 

[fi.gura 2.4]. 

Figura 2.4- Curva de oferta "perversa" 

w 
0' 

Wz--------

L 

Do que fi.cou dito, e de concluir que um correcto tratamento do comporta

mento da oferta no mercado de trabalho exige que se tomem em considerac;ao 

outros factores pelo menos tao importantes quanto o salario na determinac;ao da 

oferta. 

Estas nao sao contudo as {micas crfticas ao tratamento da oferta de trabalho 

dado pela teotia marginalista. 0 car<kter restritivo dos pressupostos que lhe estao 
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subjacentes tem sido igualmente objecto de contesta~ao, ja que a complementari

dade entre o lazer e os hens adquir1veis com o salario dificilmente podera ser negada 

e 0 tempo .de trabalho nao e certamente infinitamente divis{vel para a maioria dos 

trabalhadores. 

2.4.4. Alguns comentarios finais 

As crfticas feitas ao tratamento da procura e oferta do trabalho pela teoria neoclas

sica permitem concluir pela nao aderencia a realidade de curvas da procura e 

da oferta tal como sao postuladas por este modelo. Face a indefini~ao sobre a 

forma concreta assumida por qualquer das curvas, sendo o salario de equllibrio 

determinado pelo ponto de intersec<;ao das mesmas, for<;oso e concluir pela sua 

indetermina<;ao. 

A indetermina<;ao do salario de equllibrio e ainda refor~ada pela nega<;ao da 

independencia entre a oferta e a procura postulada pela teoria. A produtividade 

marginal de um trapalhador, que determina a sua procura, e o salario corres

pondente, depende da oferta de trabalhadores que lhe sao complementares ou 

concorrentes no processo produtivo. Depended. favoravelmente da oferta de tra

balhadores complementares que lhe possam fornecer um apoio eficaz no desen

volvimento das suas actividades e desfavoravelmente da oferta de trabalhadores 

concorrentes com maiores qualifica<;oes. 

2.5. Relaxa~ao do pressuposto de concorrencia 

perfeita e suas consequencias para. a deter

minac.;ao dos salarios 

Referir-se-a de seguida o modo como a teoria neoclassica procurou integrar a re

laxa<;ao do pressuposto de concorrencia perfeita e seus efeitos na determina<;ao do 

salario. 
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Serao tratados os casos de concorrencia imperfeita no mercado de produtos 

(monop61io ou oligop61io) e no mercado do trabalho. Neste ultimo caso distinguir

se-ao as imperfeic;oes do lado da procura (monops6nio) e do lado da oferta de 

trabalho ( existencia de sindicatos). 0 modelo neoclassico de determinac;ao do 

salario integrando a acc;ao sindical sera. objecto de especial atenc;ao. 

2.5.1. A concorrencia imperfeita no mercado de produtos 

Em situac;ao de concorrencia imperfeita, do lado da procura, no mercado de pro

dutos, o prec;o do produto e controlado por uma empresa ou grupo de empresas 

dominantes. 0 valor de uma unidade adicional do produto deixa de ser o seu prec;o, 

determinado por uma curva de procura perfeitamente elastica e passa a ser func;ao 

das caracter1sticas do mercado do produto, nomeadamente da sua elasticidade de 

procura 12 • A varia vel de decisao para a empresa em materia de recrutamento 

de trabalho e, agora, nao o valor do produto marginal (VPM) do trabalho mas o 

seu rendimento do produto marginal (RPM) definido como o acrescimo Hquido da 

receita total devida a utilizac;ao adicional de uma unidade de trabalho. 

0 rendimento do produto marginal e, no entanto, inferior ao VPM na medida 

em que a unidade adicional de produto esta associada a uma receita adicional que 

e decrescente com a quanti dade adicional produzida lS. 

12Elasticidade que e analiticamente representa.da. pela. expressio: '1 
13 Analiticamente: 

RPM=RM .PMF 
-~ !!.f£ 
- dQ 'dL 

=p(l- .!) !!.f£ 
11 • d L 

onde: 

RM - receita. marginal 

PMF - produtivida.de marginal f1sica 

pelo que, sendo: V PM = p • ~ 

se · conclui facilmente que: 
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A considerac;ao da repercussao sobre a rcceita marginal da contrata.c;ao de uma 

unidade adicional de trabalho torna a curva. de procura de trabalho menos elastica 

do que em concorrencia perfeita. Supondo a curva. de oferta. inaltcra.da, o ponto 

de intersecc;ao das dua.s curvas determina n{veis de sa.lario e emprego inferiores aos 

que se verificam em concorrencia perfeita [figura 2.5). 

Figura 2.5- Determina~io do salario em situa~io de monop6lio 

w 

0 

L 

00' - curva de oferta de trabalho 

Pep e P ci - curva de procura em concorrencia perfeita e imperfeita 

Wcp e wei - salario de equllibrio em concor.rencia perfeita e imperfeita 

Lcp e Lei - nivel de emprego de equ:Hibrio em concorrencia perfeita e imperfeita 

1 dQ dQ 
RPM= p(l--) - <- = VPM 

'1 "dL dL 

39 



2.5.2. A concorrencia imperfeita no mercado de trabalho 

A existencia de monops6nio 

A ausencia de concorrencia do lado da procura no mercado de trabalho traduz 

a existencia de um empregador com poder sufi.ciente para que as suas decisoes de 

contrata<;ao tenham algum efeito sabre o salario. Nesta situa<;ao, o empregador ao 

tamar decisoes quanta a contrata<;ao de novos trabalhado:res tem de ter presente 

o facto de que o aumento da sua procura de trabalho vai gerar um aumento do 

salario a pagar nao s6 aos novos trabalhadores mas igualmente aos antigos 14 • Deste 

modo, o custo de contrata<;ao da unidade adicional de trabalho - o custo marginal 

do trabalho - sera superior ao sahl.rio determinado em concorrencia perfeita 16 e 

sera a variavel relevante nas decisoes de contrata<;ao. 

14Trabalhadores homogeneos tern necessariamente a mesma produtividade e por conseguinte tern 

de ter igual remunera~ao. 
15 Analiticamente, se a fun~ao oferta de trabalho em forma inversa for: 

w = g(l) g'(l) > 0 

on de: 

w - sala.ri.o em concorrencia perfeita 

I - quantidade oferecida de trabalho 

0 custo variavel sera: 

O(l) = w . l' = g(l) . l 

e o custo marginal do trabalho: 

d ~~l) = g(l) + l. g'(l) = w + l. ~ ~ 
on de: 

~ ';.. - acrescimo de sala.rio pago a cada um dos trabalhadores ja empregues 

tem-se entao: · d J'fll > w 
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0 nivel de emprego de equflibrio sera., agora, determinado pela. intersecc;ao 

entre a curva de procura, que se supoe inaltera.da. ( existe concorrencia perfeita. 

no mercado de produtos), e a curva de custo marginal. A em pres a contra tara. 

novos trabalhadores ate que o salario iguale o custo marginal de trabalho o que 

corresponde, mais uma vez, a niveis de salario ( wm.) e emprego inferiores aos 

existentes em concorrencia perfeita como se pode constatar da analise da. figura 

2.6. 

Figura 2.6- Determina~ao do salario em situa.;ao de monops6nio 

Pep 

L 

Cmg - curva de custo marginal do trabalho 

00' - curva de oferta de trabalho em concorrencia perfeita 

Pep - curva de procura de trabalho em concorrencia perfeita 

Wcp - salario de equllibrio em concorrencia perfeita 

Wm - salario em concorrencia imperfeita 
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Conclui-se da an•Uise neoclassica de situac;oes de concorrencia imperfeita no 

mercado de produtos ou do trabalho que a existencia de concorrencia imperfeita 

conduz a nfveis de salario e emprego inferiores aos existentes em concorrencia 

perfeita. A teoria marginalista consegue, em ambos casos, integrar a relaxac;io do 

pressuposto de concorrencia perfeita sem por em causa a determinac;io do salario, 

mas demonstrando simultaneamente que tais situac;oes sao indesejaveis porque 

eticamente menos justas, na medida em que, o trabalho e remunerado a um valor 

inferior ao valor do seu produto marginal. 

2.5.3. A ac~ao sindical no modelo neoclassico 

A analise da existencia de concorrencia imperfeita do lado da oferta de trabalho 

leva a considerac;ao dos efeitos da existencia de sindicatos, no funcionamento do 

mercado de trabalho. 

A acc;ao sindical e, para a teoria neoclassica, guiada apenas por objectives de 

caracter pecuniario, aumentos salariais ou remunerac;oes adicionais. Os objectives 

sociais ou poHticos sao ignorados, embora nao se negue a sua existencia, com 

base no argumento de que, s6 os elementos econ6micos sao importantes para uma 

analise dos efeitos econ6micos da acc;ao sindical. Admite-se, assim, implicitamente, 

a independencia entre as esferas econ6mica e s6cio-pol£tica. 

As primeiras abordagens deste problema pela teoria marginalista tratam os 

sindicatos como agentes econ6micos monopolistas do lado da oferta de trabalho. 
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Figura 2.7- Determinac;ao do saiario em situac;io de monop61io bilateral 

0 L L 

Cmg - curva de oferta de trabalho de um sindicato monopolista 

Of - curva de oferta em concorrencia. perfeita 

Pep - curva procura em concorrencia perfeita 

P m. - curva de procura em situ~ao de monop6lio 

Considerando uma. situa~ao de monop61io bilateral, a empresa, situando-se 

sobre a curva de custo marginal do trabalho em situa<;ao de monop6lio, tentara 

pagar o salario mais baixo que lhe permita dispor do n1vel de emprego desejado, 

tendo em conta a curva de oferta de trabalho em concorrencia perfeita. Desejara, 

pois, empregar a quantidade de trabalho 01 [fi.gura 2.7] ao salario w2. 0 sindicato, 

por seu lado, tendo consciencia de que enfrenta uma curva de procura de inclina<;ao 

negativa (/' 6..L ---+ / 6..w), para o n{vel de emprego OL, luta.ra porum salario 

w1 que permita igualar o custo marginal do trabalho em concorrencia perfeita ao 

seu pre~o de oferta. 0 salario e, neste caso, indeterminado em virtude da diferen<;a 

entre w2 e w1 • 0 salario a vigorar no mercado dependera do poder de negociac;ao 

de ·Gada uma das partes. 
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A atribui~ao de um comportamento monopolista ao sindicato e contudo difi

cilmente aceitavel se se tiver em conta que os sindicatos nao tem controlo sobre a 

oferta de trabalho, ja que, nao se podem sobrepor a vontade individual dos seus 

membros. Por esta mesma razao, os sindicatos nao podem ser considerados "pro

dutores" de trabalho pelo que nao faz qualquer sentido falar-se de custo marginal 

de produ~ao do trabalho. 

A rejei~ao desta via de encarar o problema da acc;ao sindical desviou as 

atenc;oes dos economistas neoclassicos para a modelizac;ao do comportamento sindi

cal como condic;ao previa a modelizac;ao da formac;ao dos salarios com reconheci

mento da acc;ao sindical. 

Neste contexto, e unanime a ideia de que o comportamento sindical tem como 

objectivo a maximizac;ao da satisfa<;ao do sindicato, medida por uma fun~ao utili

dade semelhante a utilizada pela teoria do consumidor. A escolha dos argumentos 

da fun~ao utilidade tem sido, contudo, objecto de discussao. 

Dunlop (1944) 16 e mais tarde Rieser {1970) e Johnston (1972) construiram 

os seus modelos sob o pressuposto de que o principal objectivo dos sindicatos 

consiste em maximizar a massa salarial total ou a taxa de salario. Em qualquer 

dos modelos, 0 lado da oferta na determina~ao do salario e ignorado, pelo que 

nada garante que, para o nivel 6ptimo de salario ou massa salarial, a oferta de 

trabalho iguale a sua procura. Ao n1vel de salario 6ptimo, provavelmente existira 

um excesso de oferta de trabalho e consequentemente niveis de desemprego que 

tenderao a exercer pressao sobre os salarios no sentido da sua reduc;ao. 

A insatisfac;ao com este tipo de modelos, o reconhecimento de que o emprego 

constitui com os salarios motivo de preocupa~ao para os sindicatos e a necessida.de 

de tomar em considera<;ao as condicionantes da determinac;ao dos salarios tanto 

do lado da procura como do lado da oferta conduziu a uma abordagem diferente 

do problema. 

De acordo com esta abordagem, de que o modelo de Cartter (1975) e exemplo, 

o salario e determinado atraves do confronto entre os mapas de preferencias do 

16in Cartter (1975) e Finkel, Tarascio (1971). 
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sindicato e da empresa. 

0 mapa de preferencias sindical 

Supondo que o "trade-off" relativo entre o salario e o emprego nao se al

tera para diferentes n1veis de utilidade sindical, a forma da curva de indiferenc;a 

sera. representativa do mapa de preferencias e identica para as varias combinac;oes 

poss1veis de salario e emprego. Estuda-se, pois, a forma da curva de indiferenc;a 

mediante a analise do comportamento do sindicato face a Yariac;oes dos nfveis de 

salario e emprego. 

Sendo o salario e o emprego vistos pelos sindicatos como hens "quasi" com

plementares, dado um certo n1vel de satisfac;ao a um nfvel de salario e emprego 

determinados, os sindicatos s6 aceitarao um decrescimo do emprego em troca de 

um aumento consideravel dos salarios e um decrescimo de salarios em troca de um 

consideravel aumento do emprego, pois s6 nestas condic;oes se mantera inalterado 

o seu n1vel de satisfac;ao. A curva de indiferenc;a do sindicato aproximar-se-a muito 

da forma em angulo recto da curva de indiferenc;a de um indfviduo para a procura 

de hens complementares [fi.gura 2.8]. 

Figura 2.8- Curva de indiferen~a do sindicato 

w 

P' 

L 
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Supondo que a empresa cabe decidir sobre o emprego, o sindicato, procurando 

maximizar a sua satisfa~ao tended. a deslocar~se para curvas de indiferen<;a sup~ 

riores mas sujeito a restric;ao de permanecer sobre a curva de procura. Deste modo, 

dado um certo nlvel de procura, o sindicato atingira o nfvel 6ptimo de satisfac;ao 

no ponto da curva de indiferen~a tangente a curva de procura [ s• na figura 2.8]. 

0 peso relative dado ao salario e ao emprego na satisfa~ao do sindicato varia, 

contudo, consoante se esteja perante uma conjuntura de recessao ou de expansao 

econ6micas. 0 caminho de preferencia sindical reflectira o facto de os sindicatos 

preferirem manter uma taxa de salario eleva.da aceitando uma eventual redu~ao do 

emprego em conjuntura de recessao e aumentar proporcionalmente mais o salario 

que o emprego em conjuntura de expansao [figura 2.9]. 

Figura 2.9- Caminho de preferencia do sindicato 

w 
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0 mapa de preferencias da empresa 

Supoe-se que a empresa tern como principal objective a maximiza<;ao do lucro 

e e indiferente a niveis de salario e emprego que lhe proporcionem o mesmo n£vel de 

lucro. 0 mapa de preferencia da empresa sera constitu1do por curvas de isolucro e 

o nivel de satisfa<;ao da empresa aumenta para curvas de isolucro mais baixas. A 

curva de procura sera o Iugar geometrico dos pontos de tangencia entre as curvas 

de isolucro e OS varios nfveis de salci.fio [figura 2.10]. 

Figura 2.10 - Mapa de preferencias da empresa 

w 

L 

A determina~ao do salario 

Sobrepondo os mapas de preferencia do sindicato e da empresa e supondo 

o perfeito conhecimento mutuo dos respectivos mapas e o desejo de ambos em 

chegar a uma solu<;ao de compromisso, analisem-se as respectivas reac<;oes face a 

um aumento da procura. 

Na figura 2.11, no ponto P, ambas as partes maximizam o respectivo nivel de 

utilidade. 

Considere-se o deslocamento da curva de procura para P'P'. Face a esta nova 

· situa<;ao, o sindicato aceitara negociar no intervale AB, conjunto de pontos em 
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Figura 2.11- Determina(_,jao do salario com ac(_,jao sindical 

w 

preferencia 
patronal 

P' 

L 

que mantem o n:lvel de satisfa~ao inicial, mas nao fora dele. E quanto mais perto 

de A maior sera o seu n:lvel de satisfa~ao. 

Quanto a empresa, o aumento da procura implica um desvio para cima das 

curvas de isolucro pelo que o ponto que lhe garante o mesmo n1vel de lucro se 

situa agora acima do ponto P, em C. A empresa estara interessada em negociar 

um salario no intervalo CT e o mais perto posslvel de T. 

De acordo com o sentido das setas, que indicam os movimentos preferidos por 

cada uma das partes, entre A e C e entre BeT os interesses de ambas partes sao 

convergentes pois ambas melhoram o respective nivel de utilidade ao deslocarem-se 

de A para C ou de B para T. Entre C e T os interesses do sindicato e da em pres a 

tornam-se conflituosos, ja que um acrescimo na utilidade de uma das partes nao e 

poss:lvel sem um decrescimo na utilidade da outra. 0 salario acordado situar-se-a, 

entao, no intervalo CT. 

A considera~ao das condi~oes de oferta de trabalho podem reduzir o intervalo 

CT se a curva de oferta intersectar a curva de procura a um nfvel de salario 

superior a w0 , por exemplo em S. A redu~ao do intervalo em que se situara o 

salario acordado para OS podera aumentar a probabilidade de que ambas as partes 
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cheguem a um acordo. 

Desta analise nao e contudo poss!vel concluir qual o n{vel de sa.lario acordado 

no intervalo c s. 0 salario e indeterminado. 

Se se rela.xar o pressuposto de perfeita informac;ao, a incerteza. de cada parte 

face a.o comporta.mento da outra assume um papel importante na determinac;ao 

das condic;oes de negociac;ao e consequentemente no resultado da negocia~ao. 

Tomando como provavel, face a incerteza, uma reacc;ao optimista do sindicato 

e pessimista da empresa em relac;ao as expectativas sobre a variac;ao da procura 
17 traduzidas em curvas de procura diferentes para as partes, torna-se claro que 

a empresa resistira a qualquer aumento do salario acima de w1 e iniciara as ne

gociac;oes com uma oferta U'2, aceitando, eventualmente, ceder ate ao nfvel w3 , e 

compartilhar com o sindicato uma. parte dos ganhos resultantes do aumento da 

procura [figura 2.12]. 

Figura 2.12- Determina~ao do salario com informac.;ao imperfeita 

w 

caminho de preferencia 

L 

17Estas reac~;oes sao as mais provaveis na medida em que correspondem a situa~oes que reforc;am 

o poder negocial de cada. uma. das partes. 
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0 sindicato iniciara as negoci~oes com a. proposta. w4 e nao a.ceitara descer 

abaixo de w5, embora possa ceder, por desejar manter um hom relacionamento 

com a entidade patronal, ate w6 • 

Assim, s6 existira acordo se o salario maximo aceite pela empresa fOr inferior 

ao salario minimo aceite pelo sindicato, isto e, se a intersec~ao dos intervalos de 

salario w1 w3 com w5w6 nao for um conjunto vazio. Caso contrario, gerar-se-a uma. 

situa<_;ao de conflito que, provavelmente, conduzira o sindicato a utilizar a greve 

como meio de forc;ar a empresa a modificar os seus limites de negociac;ao. 

Da an;Uise do modelo neoclassico de determinac;ao de salarios com presen<;a 

sindical pode concluir-se que, ao contrario do que acontece com os casos de con

correncia imperfeita no mercado de produtos e no lado da procura do mercado 

de trabalho, esta teoria nao consegue assimilar a existencia de sindicatos sem por 

em causa a determin~ao do salario. Parece nao ser poss1vel, no interior da teo

ria neoclassica, encontrar uma resposta valida para o problema da determinac;ao 

do salario quando se tomam em considerac;ao aspectos tao caracter1sticos do fun

cionarriento do mercado de trabalho nos nossos dias como a negociac;ao dos salarios 

entre sindicatos e empresas. 
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Capitulo 3 

A TEORIA DO CAPITAL 

HUMANO E A 
-DETERMINAQAO DOS 

, 
SALARIOS 

3.1. Introduc;ao 

A persistencia de situa<;oes de desigualdade na reparti<;ao de rendimentos do tra

balho e a sua nao explica<;ao no quadro te6rico neoclassico induziu um processo 

de revisao de alguns dos pressupostos que o suportam. A partir dos anos sessenta 

e sobretudo nos anos 70, a Teoria do Capital Humano procurou encontrar uma 

resposta para a produ<;ao/reprodu<;ao dessas situa<;oes, no comportamento do in

div:lduo antes da entrada no mercado de trabalho e nos factores que condicionam 

esse comportamento. 

0 desenvolvimento desta corrente te6rica, a partir dos trabalhos de Becker 

(1962); Mincer (1962) e Ben-Porath (1967), tem por base a ideia de que os seres hu

manos possuem capacidades espedficas que, se exploradas, constituem uma fonte 

de produ<;ao de riqueza. 
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Nem todas as capacidades do indiv{duo, enquanto produtor e consumidor, 

nascem, porem, com ele. Muitas dessa.s capacidades sao desenvolvidas atraves 

de um conjunto de actividades (educac;ao/escolaridade, formac;ao profissional, in

formac;ao, cuidados de saude, migrac;ao) que devem ser consideradas um investi

mento do indivfduo nele proprio, aumentando as suas capacidades inatas e con

tribuindo desse modo para uma maior produtividade do seu trabalho. 

Assumindo claramente uma postura neoclassica, ao aceitar a remunerac;ao do 

trabalho em func;ao da sua produtividade marginal, a teoria do capital humano 

conclui que aquele investimento, ao afectar a produtividade do trabalhador, de

termina os salarios auferidos por esse mesmo trabalhador 1• 

Convem, no entanto, chamar aqui a aten<;ao para o facto de que os modelos 

de determinac;ao dos salarios tratados neste quadro teorico se preocupam essen

cialmente em modelizar as consequencias do investimento na formac;ao de capital 

humano no fluxo de rendimentos do indiv{duo ao Iongo da sua vida activa. 

0 campo de aplicac;ao desta teoria e muito vasto, abrangendo, para alem 

do estudo das desigualdades na repartic;ao de rendimento, o estudo de proble

mas como a propagac;ao inter-gera<;oes daquelas desigualdades ou a discriminac;ao 

racial/ sexual. 

Neste capitulo, nao se pretende fazer um levantamento destas varias vertentes 

de desenvolvimento da investigac;ao no ambito da teoria do capital humano, mas 

tao so apresentar os modelos que, com base nela, tem procurado diferenciar o 

impacto nos salarios da heterogeneidade da forc;a de trabalho gerada por diferentes 

n1veis e tipos de educac;aojescolaridade e formac;aojexperiencia profissional. 

Nesse sentido apresenta-se o modelo Beeker-Mincer 2 de escolaridade, procu

rando mostrar as suas principais implicac;oes na determinac;ao dos salarios e o mo

delo Ben-Porath (1967) de acumula<;ao optima de capital humano eo seu trata-

1 A maior parte da investiga~ao no ambito da teoria de capital humano tem por objective a 

explica~ao dos rendimentos que sao medidos pelos salanos efectivamente recebidos pelos trabalha

dores. Da£ que os termos rendimentos e salaries apare~am quase sempre como sin6nimos ao longo 

deste texto. 
2Becker (1962), Becker (1975), Mincer (1958). 
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mento do investimento em forma.~ao profissional. Um modelo global que inclui 

ambos os tipos de investimento, e tratado em seguida., discutindo-se a necessidade 

de inclusao no mesmo de variaveis como a capacidade intelectua.l, o ambiente fa

miliar ou a qualidade da educa~ao e de aspectos nao pecuniarios associados ao 

posto de trabalho. 

Noutro ponto sao abordadas as alterac;oes ao modelo decorrentes de se incluir 

o lazer, para alem do trabalho e da formac;ao, entre as opc;oes do trabalhador na 

partilha do seu tempo disponlvel. 

A hip6tese de a educac;ao afectar OS rendimentos nao pela via da produtividade 

mas enquanto mecanismo de sinaliz~ao das capacidades ou de "status" s6cio

econ6mico de um individuo e referida como um outro modo de ver o papel da 

educac;ao como factor de form~ao dos salarios. 

Finalmente, tecem-se algumas considerac;oes acerca dos pontos fracos da mo

deliz~ao da determinac;ao dos salarios, segundo esta teoria. 

3.2. 0 modelo tradicional 

Definindo capital humano como o montante de informac;ao adquirido pelo ser hu

mane que lhe permite aumentar a sua capacidade de gerar riqueza, o aumento da 

produtividade e dos rendimentos depende, no ambito da teoria, do acrescimo do 

"stock" desse capital a que esta associado um certo custo. Por paralelismo com 

a teoria do capital3
, esse custo e vis to como um investimento que deve permitir 

uma rentabilidade semelhante a de um investimento comparavel em capital 4• 0 

investimento em capital humano e tratado como alternativa ao investimento em 

capital. 

0 modelo de determinac;ao dos salaries, construido com as contribuic;oes im

portantes de Becker (1962); Mincer (1962) e Ben-Porath (1967), analisa, neste 
3 Neste capitulo, referir-se-a. como capital todas as categorias que este pode assumir (capital 

ffsico, financeiro, etc) com excepc;ao do capital humano. 
4 A taxa interna de rentabilidade dos investimentos em capital humano deve igualar a taxa de 

juro no mercado de capitais. 
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contexto, os factores que influenciam a tomada de decisao individual quanto ao 

investimento a efectuar em formac;ao escolar e profissional. 

3.2.1. 0 modelo de escolaridade 

Comec;ando pela formac;ao escolar, o custo da opc;ao pel a condic;ao de estuda.nte e 
constitu1do por um custo directo (propinas, livros, ... ) e por um custo de oportu

nidade , isto e, pelos rendimentos que o estudante perde por renunciar a entrada no 

mercado de trabalho. Este ultimo custo assume, nesta teoria, um papel predomi

nante por se considerar suplantar, em muito, os custos directos [Schultz (1960)] e 

ser por isso a variavel relevante no processo de tomada de decisao e, consequente

mente, na determinac;ao dos salarios. 

Defina-se o valor actualizado do rendimento acumulado ao Iongo da vida activa 

gerado por um ano adicional de escolaridade - R - do seguinte modo: 

N 

R = }: D.Kt ( 1 + i) 1 

t=l 

onde: 

b.Kt - acrescimo esperado dos rendimentos no perfodo t resultante de um acrescimo 

de escolaridade 

i - taxa de actualizac;ao 

N - durac;ao da vida activa 

Se a taxa de actualizac;ao for a taxa de juro de mercado, o individuo investira 

na sua formac;ao se o valor actualizado dos rendimentos esperados fOr superior 

aos custos - C - e tendera a investir ate que a taxa de actualizac;ao iguale a 

taxa de rentabilidade interna do investimento em capital humano - r - a qual 

os rendimentos igualam os custos, isto e, ate que se verifique: 

N 

c - I: D.Kt (1 + T) t {3.1) 
t=l 
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Sendo os acrescimos de rendimento constantes em cada per{odo, a expressao 

anterior pode escrever-se 5: 

0 = b.K [1 - (1 + r)-N] (3.2) 
r 

onde: (1 + r)-N representa um factor de correc~ao que tem em conta o caracter 

lim.itado da vida activa de um ser humane. 

Para um N suficientemente grande a expressao 3.2 pode simplificar-se ainda 

mais, escrevendo-se: 

(3.3) 

Da expressao 3.3 se pode concluir que o investimento em escolaridade sera 

tanto maier quanto maier for o acrescimo esperado de rendimentos e menor a taxa 

de rentabilidade interna do investimento. Aumentara igualmente com o horizonte 

temporal em que gozara os rendimentos obtidos com a escolaridade, horizonte esse 

limitado pela dura~ao da vida activa. 

Mas qual o impacto desse investimento nos salaries recebidos pelo trabalhador 

ao Iongo da sua vida activa? 

Ignorando, por agora, a deprecia~ao do capital humane e a existencia de 

forma~ao p6s-escolar e supondo, para simplificar, que todos os indivfduos tem a 

mesma dura~ao de vida, o valor actualizado, a taxa r, dos salaries recebidos por 

um indivlduo com s anos de escolaridade escreve--se: 

(3.4) 

onde: b.W8 e 0 acrescimo de salario gerado por S anos de escolaridade 

5 Soma de uma prdgressao geometrica de 12 termo 1!r e razao 1~r. 
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Um indiv{duo com menos d anos de escolaridade tera um valor a.ctua.lizado: 

(3.5) 

Se Rs > Rs-d os indiv{duos tenderao a prosseguir os seus estudos ate s 

aumentando a oferta de trabalho com n{vel s de escolaridade e reduzindo, em 

consequencia, os respectivos ganhos. Assim, de acordo com a teoria, em equllibrio, 

R, = Rs-d, pelo que: 

(3.6) 

Da igualdade anterior decorre que a relac;ao entre os acrescimos de salario 

recebido por indiv{duos com diferentes anos de escolaridade depende da taxa de 

rentabilidade interne. e da diferenc;a de anos de escolaridade. Se um dos indiv{duos 

nao possui qua.lquer escolaridade ( d = 8) ter-se-a: 

(3.7) 

ou logaritmizando: 

ln D.W, = ln 6.Wo + rs {3.8) 

onde S e a variavel que representa o numero de anos de escolaridade 

De acordo com este modelo, os salarios compensam por inteiro o esfor<;o asso

ciado a um maior investimento na formac;ao de capital humano, nao permitindo, 

por isso, encontrar uma explica<;ao clara para a existencia de um n{vel diferenciado 

de escolaridade entre os indivfduos. Tal situa<;ao deve-se a nao considerac:;ao, nesta 

versao simples do modelo, da influencia de factores ( capacidade intelectual inata, 

motivac;ao, ambiente familiar, qualidade da educac;ao) que condicionam a rentabi

lidade dos investimentos em educac;ao e o financiamento desses investimentos. As 

aplicac;6es emp{ricas com base na equac;ao (3.8) conduziriam., assim, provavelmente, 
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a uma sobreestima~ao dos efeitos da educa~ao nos salarios. Estes aspectos serao 

objecto de aten~ao, mais tarde, enquadrados num modelo mais geral do impacto 

da forma~ao :escolar e profissional nos salarios. 

3.2.2. 0 modelo de forma~ao profissional 

A analise da formac;ao profissional enquanto determinante dos salarios e feita uti

lizando o modelo de acumulac;ao 6ptima de capital humano de Ben-Porath (1967). 

Este modelo pressupoe que o indivfduo reparte o seu tempo entre o trabalho 

e a formac;ao, de modo a maximizar o valor actualizado dos rendimentos durante 

a sua vida activa deduzido dos custos do investimento. 

Numa primeira fase da vida, o horizonte de anos de vida activa e suficiente

mente grande para que os rendimentos da acumulac;ao de capital humano justi

fiquem que se dedique todo o tempo disponfvel a formac;ao. Esta fase corresponde 

ao perfodo de escolaridade e o modelo que explica a forma~ao de salarios com base 

neste tipo de formac;ao ja foi objecto de atenc;ao no ponto anterior. 

Ap6s o fim da vida escolar, supoe-se que o indivfduo apenas dedica parte do 

seu tempo a formac;ao, sendo a outra parte dedicada ao trabalho. 

Veja-se agora de que factores depende a acumulac;ao de capital humano, nesta 

segunda fase da vida de um indiv:lduo, e de que modo essa acumulac;ao e afectada 

por eles. 

Sejam: 

yt - a capacidade de gerar rendimentos no per:lodo t 

Kt - "stock" capital humano no mesmo per1odo 

R - valor de mercado dos servic;os associa.dos a uma unidade de capital humano 

tem-se entao: 

yt -- R. Kt (3.9) 
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Os rendimentos observados- w~- podem agora ser definidos do seguinte modo: 

(3.10) 

onde: It e o valor do investimento em capital humane 

Supondo que o valor dos investimentos e medido pelos rendimentos perdidos 

pelo trabalhador ao subtrair parte do seu tempo ao trabalho para o dedicar a 
. formac;ao, esse valor pode ser representado pela expressao seguinte: 

(3.11) 

sendo At a fracc;ao do "stock" de capital humano usado na produc;ao de capi

tal humane ou, dito de outro modo, a frac<;ao do tempo dispon£vel dedicada a 
formac;ao de capital humane. 

Substituindo (3.9) e (3.11) em (3.10) obtem-se a seguinte equac;ao de salarios: 

Wt=R Kt - R At Kt 

=R Kt(1 - At) 
(3.12) 

Por outro lado, se se representar a fun<.;ao de produc;ao de capital humane 

pela expressao seguinte: 

(3.13) 

onde {3 medea capacidade inata e b o efeito de rendimentos a escala, o "stock" de 

capital humano tambem depende de At. A taxa de acrescimo do "stock" de capital 

humane- Kt- sera determinada pela sua produc;ao e pela taxa a que se deprecia 

- 8. 
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No quadro do modelo, o problema do trabalhador consiste, pois, em maxi

mizar o valor actualizado do seu rendimento ao Iongo da sua vida activa sujeito a 
restri9ao imposta pela taxa de acrescimo do "stock" de capital humano, ou seja: 

max ~V = J{(R Kt(l - >.t)]e-r'dt 

s.a. Kt = Qt - 6Kt 
(3.14) 

on de T represent a o fim da vida act iva e se considera apenas a fase p6s-escolar 6 • 

De (3.12) e (3.13) e possfvel deduzir o custo medio e marginal do investimento, 

respectivamente: 

e 

0 valor marginal do capital - {I? - e 7: 

~t = R (1 - e-(6+r)(T-t)) 
6 + r 

(3.15) 

o que indica que esse valor tende para 0 quando a vida activa se aproxima do fim 

(t ---+ T). 

A acumulac;ao optima de capital humano, nesta segunda fase da vida de um 

individuo, obtem-se igualando o custo eo valor marginal do investimento: 

(3.16) 

Esta expressao mostra que o "stock" de capital humano varia negativamente 

com as taxas'dejuro e de depreciac;ao e positivamente com a capacidade intelectual, 

rendimentos ~ escala e horizonte da vida activa (T -·t). 

A fi.gura 3.1 8 mostra a interligac;ao que existe entre o "stock" de capital 

humano, a capacidade de gerar rendimentos e os rendimentos observados (salaries) 

ao Iongo da vida activa de um individuo. 
6 Daf que o periodo de infcio da vida profissional seja representado pelo fndice inferior 0 no 

integral. 
7Ver deduc;ao em Siebert (1985}, apendix 1, pp.64/65. 

ssiebert {1985) pp.l7. 
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Figura 3.1- A relac;ao "stock" capital humano/salarios 
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A influencia do montante investido nos salaries exige, contudo, a determin~ao 

previa desse montante (area sob a curva Ina figura 3.1). Uma poss{vel abordagem 

da avalia($aO do montante investido e a de Mincer (1974) que a seguir se descreve 

suscintamente. 

Retomando a expressao da capacidade de gerar rendimentos (3.9), e definindo 

K 0 como o "stock" inicial de capital humano, tem-se como expressao dessa capaci

dade nos anos t = 0, 1, 2, ... , t, respectivamente: 

t - 0 Yo - rKo 

t - 1 y1 - r[Ko(1 o) + Io] 

t - 2 Yo - r[Ko(1 6') 2 + 10 (1 - S) + l1] 

t - t yt - r Ko(l - S)t + r ~~;:~ 1;(1 - S)t-1-i 

ou ainda yt - Yo(l - o)t + r E:.::5 1;{1 - s)t-1-i 

0 montante do investimento ate um ano j da fase de p6s-escolaridade sera, 

pois: 

i-1 
Yj = Y,(l - o)i + r L Ii(1 - o)i-1-i (3.17) 

i=O 

0 salario (rendimento observado ou disponivel) no ano j pode agora escrever

se, em fun($aO desse investimento e respectivo CUSto, do seguinte modo: 

i-1 
W; = Ys(1 - o)i + r 2: 1;(1 - S)i-1-i - I; 

i=O 

sendo I; o custo do investimento no ano j. 

(3.18) 

A dedu($ao da equa($ao (3.18) apenas tomou em considera($ao os investimentos 

financiados pelos pr6prios trabalhadores. 0 papel das empresas no financiamento 

da forma~ao pro:fissional e estudado no ambito da discussao sobre a distin~ao 

entre form~ao geral e espedfica 9 e respectivas consequencias para os custos das 
9 Entende-se por formac;ao geral a que aumenta a. produtividade do trabalhador independen

temente da empresa ou ocupa~ao em que foi adquirida e por forma~ao especifica a que apenas 

aumenta a produtividade no desempenho da ocupa~ao e na empresa onde foi adquirida. 

61 



empresas face a rota~ao de m3.o-de-obra. Apesar de interessante, esta questao 

nao sera. aqui tratada por ter um interesse apenas marginal para a discussao do 

modelo de determina~ao dos salarios. A considera~ao da existencia de forma~ao 

espedfica apenas infiuencia o salario durante o perfodo de forma~ao 10, traduzindo

se num custo cujo impacto nos rendimentos do trabalhador e semelhante ao do 

investimento em forma~ao geral [Becker (1975)]. 

3.2.3. 0 modelo global 

Os modelos anteriores tinham subjacente a hip6tese de igual rentabilidade dos 

investimentos em forma~ao escolar ou pro:fissional. Psacharopoulos, La.yard (1979) 

tentam testar a veracidade desta hip6tese trabalhando com um modelo que inclui 

ambos os tipos de forma~ao. 

Considere-se a expressao dos rendimentos obtidos com formac;ao, ate um ano 

10Em geral toda. a. forma.~ao pode ser vista. como a. soma. de duas componentes, a. gera.l e a. 

especifica.. Dado que, com a demissao de urn traba.lhador com formac;ao, tanto a. empresa como 

o trabalhador perdem os rendimentos associa.dos aos custos com essa. forma.c;ao, e do interesse de 

a.mbos partilhar os custos e receitas do investimento em formac;ao espedfica. 

Se os ganhos usufru1dos com a formac;ao • G • forem repartidos entre empresa (na proporc;ao a) 

e 0 traba.lhador (na propor~ao 1 - a), OS ganhos respectiVOS serao: 

G' = aG e G" = (1 - a)G 

e c.omo em equilibrio G = 0, tem-se: 

PM g' + G' = wo + 0 -<=> W = PM g' - (1 - a)O 

onde PMg' e a. produtividade marginal do trabalha.dor na ausencia de formac;ao espedfica. 0 

salano do trabalha.dor durante 0 perlodo de formac;ao e inferior ao salano do trabalha.dor sem 

forma.c;ao pelo valor equiva.lente a parte dos custos de forma.c;ao por ele stiportada. 
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t, sob forma logaritmica 11 

on de: 

t-1 

lnyt - lnY0 + 'I; r;s; 
i=O 

r; -taxa de rentabilidade do investimento no per£odo j 

(3.19) 

s; - fracc;ao do tempo afecto a formac;ao de capital humano no mesmo perfodo 

Tomando como :)3en-Porath (1967), St = 1 12 durante os anos de escolaridade 

e St = a - bt para a fase de formac;ao profissional, e distinguindo as taxas de 

rentabilidade da educac;ao - r, - e da formac;ao profissional- rp - a equac;ao 3.19 

pode ser reescrita do seguinte modo: 

t-1 

ln yt = ln Yo + r,S + rpl:;(a - bi) 
i=O 

onde S e a variavel que indica o numero de anos de escolaridade. 

11 Result ante de se logaritmizar a expressao obtida por recorrencia do seguinte modo: 

t = 1 

t = 2 

t = t 

Yt = Yo(l + roso) 

Y2 = Yt{l + rtsd 

= Yo(l + roso)(l + rtsd 

12Representando a-total especializa<;ao na produ~ao de capital humano. 
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Lembrando que Wt = yt(l - St) ~ yte-•• obtem-se o modelo de deter

minac;ao dos salarios habitualmente utilizado nos estudos emp{ricos enquadrados 

pela teoria do capital humano 13, representado pela seguinte equac;ao: 

( b ) rp 2 ln Wt = ln Yo - a + r,S + rpa + b + 2rP t - 2bt (3.21) 

onde: t representa o numero de anos de trabalho ou experiencia. 

Em termos mais simples a equac;ao anterior pode escrever-se 14: 

(3.22) 

3.2.4. A analise empirica- extensoes ao modelo tradicional 

0 modelo tradicionalmente utilizado pelos estudos empiricos no ambito da teoria 

do capital humano tende a sobreestimar os efeitos da formac;ao na determinac;ao 

dos salarios ao ignorar as complexas inter-relac;oes (nem sempre simetricas) entre 

a formac;ao, sobretudo a escolar,"e um conjunto de factores com influencia directa 

ou indirecta 15 sobre os salarios, alguns deles di:ficilmente mensuraveis. 

Referir-se-ao aqui algumas das tentativas de isolamento do efeito da educac;ao 

nos salarios mediante incorporac;ao no modelo de alguns daqueles factores. 

0 problema da considerac;ao da influencia de aspectos nao pecuniarios asso

ciados ao posto de trabalho nos salarios sera igualmente objecto de atenc;ao. 

13Gaa.g, Vijverberg (1987); Stelcner et al. (1987) entre vanos. 
14Klevmarken, Quigley (1976) e Hanushek, Quigley (1978) extendem este modelo tra.dicional 

distinguindo os efeitos nos salanos da experiencia. obtida no merca.do do traba.lho da experiencia. 

potencial a.dquirida com a. ida.de. Murphy, Welch (1990} utilizaram especifica~:oes alternativas 

da equa~:ao dos salanos em que consideraram a. potencia ter~:a e quarta. da experiencia (t) que 

concluiram ajustar-se melhor aos dados que o quadrado da experiencia. 
15Via aumento da rentabilidade dos investimentos. 
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3.2.4.1. Outros factores c01n inftuencia nos salarios 

A lacuna do modelo tradicional no que se refere ao trata.mento de factores, que 

podem a.fectar os salarios independentemente da. format;ao escolar ou profissional, 

foi objecto da atenc;ao de alguns autores 16 que tentara.m super8,.la. introduzindo 

no modelo variaveis como a capacidade intelectual e a motivac;ao, o ambiente fa

miliar, a qualidade da educac;ao e da formac;ao em geral. 

A capacidade intelectual 

A capacidade intelectual e resultado de factores geneticos e ambientais dificeis 

de distinguir e revela-se sob uma gama variada de facetas, (capacidades cogniti

vas gerais e/ou espedficas, poder de previsao, facilidade de relacionamento, ... ) 

o que torna muito diffcil definir exactamente o que se entende por tal termo e 

consequentemente encontrar a medida adequada para o representar. 

A maior parte da investigac;ao no ambito da teoria do capital humano 17 tem 

utilizado como proxy para esta variavel o coeficiente intelectual (Q.I.) determi

nado a partir de testes psicol6gicos ou medidas de sucesso escolar. As equac;oes 

estimadas assumem, regra geral, a seguinte forma: 

(3.23) 

Os resultados desta investigac;ao confi.rmaxp. invariavelmente a existencia de 

uma correlac;ao positiva entre QI e S e uma interacc;ao positiva de ambas as 

variaveis nos salarios. Hause (1971) chama no entanto a atenc;ao para o facto 

de este tipo de modelos assumirem implicitamente que S e QI sao substitutes 

perfeitos na determinac;ao dos salarios e que o produto marginal da educac;ao e 

independente da capacidade intelectual. Tais hip6teses nao parecem, no entanto, 

16Morga.n, David (1963); Weisbrod, Karpoff (1968); Ashenfelter, Mooney (1968); Hause (1971); 

Weiss {1971); Wolff, Slijpe (1973); Riboud (1978); Willis, Rosen {1979); Ga.ren (1984), Oosterbeek 

(1990) entre outros. 
17Becker (1975); Taubman {1976); Griliches (1977). 
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provaveis se se pensar que existe uma tendencia para, face as mesmas oportu

nidades no mercado de capitais, os indivfduos com maior capacidade estenderem 

por um periodo mais longo os seus estudos, dada a maior rentabilidade dos seus 

investimentos em forma.c;ao 18• Por outro lado, nao e claro por que razao a cap ad

dade deve afectar mais a produtividade marginal da educac;ao que ada forma.c;ao 

profissional. 

0 ambiente familiar 

Parece padfico afirmar que o am.biente familiar e frequentemente determinante 

nao s6 da durac;ao da escolaridade como da taxa de rentabilidade dos investimentos 

em educac;ao, atraves de um processo multifacetado que abrange desde as condic;oes 

de alimentac;ao, habitac;ao, cuidados de saude ao apoio a actividade escolar ou ao 

mero processo de imitac;ao como incentivo a motivac;ao. 

0 seu tratam.ento 19 no ambito dos modelos da teoria do capital humano 

traduziu-se, na maioria dos casos, pela considerac;ao nesses modelos de variaveis 

que procuram. re:B.ectir as divers as facetas referidas ( rendimento familiar, dimensao 

do agregado familiar, nfvel de educac;ao dos pais, entre outras). Os resultados 

desses estudos 20 sao no entanto diversos e nem sempre comparaveis, pelo que, 

nao permitem concluir, com alguma seguranc;a, acerca dos efeitos do ambiente fa

miliar nos rendimentos 21 • 

A qualidade da formac;ao 22 

A qualidade da formac;ao recebida e outro elemento cuja omissao pode con

duzir a um enviesamento na estimativa dos efeitos da formac;ao nos salarios. Com 

efeito, a mesma quantidade de formac;ao tera efeitos na produtividade marginal e 

18Weiss (1971) contesta esta afirma~ao sob o argumento de que os mais capazes sofrem igualmente 

maiores CUStos pelo que nao e padfico que OS rendimentos superem OS custos. 
19Leibowitz (1974); Parsons (1975). 
20Wolf£, Slijpe (1973); Riboud (1978); Willis, Rosen (1979}; Garen (1984); Oosterbeek (1990). 
21 A evidencia quanto aos efeitos no sucesso escolar e mais forte. 
22Weissbrod, Karpof£ (1968); Hansen et al. (1970). 
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nos salarios que diferirao consoante a sua qualidade, traduzida numa mais eficiente 

transmissao e apreensao dos conhecimentos 28
• 

Esta varilivel tem, habitualmente, como proxies, no caso da formac;ao escolar, 

0 numero de professores por aluno, 0 numero de alunos por sala e racios de diversos 

tipos de equipamento por aluno ou classificac;oes subjectivas das escolas por graus 

de qualidade. Mais diffcil e a escolha de uma medida da qualidade da formac;ao 

pro:fissional dado o seu caracter mais difuso e a variedade de situac;oes que nela se 

incluem 24• Esta a razao provavel para o seu raro aparecimento nos modelos de 

capital humano. 

Existe, contudo, alguma evidencia emp1rica 26 de que a qualidade da escola 

influencia positivamente os rendimentos, embora seja discut1vel 26 se essa relac;ao 

reflete realmente um mais elevado grau de aprendizagem ou apenas o facto de 

as melhores escolas facilitarem melhores contactos no mercado de trabalho ou 

atribuirem a quem as frequenta um mais elevado "status" social. 

Critica geral a estes estudos 
·., 

A generalidade dos estudos citados. sofrem de problemas que tem a ver com a 

identificac;ao do modelo, as proxies que utilizam eo modo de obter os dados 27• 

Comec;ando pelo primeiro, uma equac;ao de salarios, que e forc;osamente uma 

equac;ao na forma reduzida, na ausencia de estimativas dos parametres estruturais 

do modelo de equac;oes simultaneas que lhe esta subjacente, provavelmente conduz 

a estimativas enviesadas dos coeficientes da equac;ao unica. 0 modo mais adequado 

de tratar o problema da influencia dos factores referidos nos rendimentos passa 

pela construc;ao de um modelo recursivo de equac;oes simultaneas no qual se comece 

23Para alem da qualidade ha que nao esquecer igualmente o tipo de informa~ao transmitida. 

Como lembram Bowles, Gintis (1975) as escolas ensinam coisas diferentes a pessoas diferentes. 
24Form~ao na empresa e no posto de trabalho, forma.~ao na empresa mas fora do posto de 

trabalho, forma~ao fora da empresa, etc. 

25 Johnson, Stafford (1973). 
26 Como adiante se vera a.o abordar a discussao a volta da hip6tese de sinaliza~ao (screening). 
27Evidentemente estes problemas nao sao especffi.cos deste tipo de estudos mas adquirem aqui 

um maior peso dada a complexidade das variaveis a medir e das suas inter-rela~oes. 
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por determinar a capacidade intelectual antes da fase escolar e sucessivamente a 

produtividade associada a educac;ao e a formac;ao e seus efeitos nos salarios. 

0 problema da escolha das proxies a utilizar para as variaveis foi ja aflorado, 

salientando-se apenas aqui, uma vez mais, a di:ficuldade em encontrar uma medida 

para essas mesmas proxies, em definir o que se entende, precisamente, por cada 

uma delas e em saber por que vias intervem na determinac;ao dos salarios. 

Finalmente, uma breve referenda a utilizac;ao generalizada, nestes modelos, 

de dados "cross-section" agregados por grupos (cohorts), quando as variaveis em 

questao apontam para dados longitudinais como o enquadramento empfrico mais 

natural para a analise. A utilizac;ao de dados de paine! que permitem seguir a 

evoluc;ao dos indfviduos ao longo do tempo tornaria talvez mais proffcua a amilise 

empirica no ambito das teorias de capital humano. Sao, contudo, raros os estudos 

empfricos que utilizem tais tipos de dados 28 o que pode dever-se ao facto de 

este tipo de dados aparecer, com algum significado, apenas nos anos oitenta e 

serem recentes os desenvolvimentos das tecnicas mais adequadas ao seu tratamento 

econometrica. 

Em conclusao, poder-se-ia dizer que com estes estudos apenas se conseguiu 

descortina~ uma pequena luz ao fundo do tunel, como resposta a um problema 

que se revelou mais complicado do que inicialmente se imaginara. 

3.2.5. 0 tratamento de aspectos nao pecunhirios 

A relac;ao entre os salarios e os aspectos nao pecuniarios do emprego, nomeada

mente a qualidade das condic;oes de trabalho, e um outro aspecto a suscitar trata

mento no ambito da teoria de capital humano. 

Do ponto de vista desta teoria, a noc;ao, ao nivel do senso comum, de que os 

empregos mais desagradaveis sao os pior remunerados, resulta da nao considerac;ao 

dos efeitos da educac;ao e da formac;ao profissional ou experiencia nos salarios. Se 

se mantiverem constantes estas variavcis, a correlac;ao, aparentemente negativa 

28Wunnava; Okunade (1991) e um destes raros exemplos. 
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entre qualidade das condi~oes de trabalho e salarios, tende a ser positiva, isto e, 
de dois individuos com um mesmo n{vel de educa~ao e experiencia e melhor pago 

o que se sujeita a condi~oes de trabalho mais desagradaveis 29• 

Analise-se o problema em termos te6ricos, seguindo Siebert (1985), na deter

minac;ao do enviesamento no coeficiente de escolaridade resultante de se trabalhar 

com rendimentos monetarios e nao com rendimentos totais. 

Defina-se rendimento total (RT) como a soma de um salario monetario (W) 

e de um rendimento associado a aspectos nao pecuniarios do posto de trabalho 

( R.,p). Tem-se assim: 

(3.24) 

onde: 

Rnp - 0 se as condic;oes de trabalho sao agradaveis 

Rnp < 0 se as condic;oes de trabalho sao desagradaveis 

Sese tomar como equivalente monetario de R.,p o produto de um vector de 

atributos de um determinado posto de trabalho (Z) pelo respectivo prec;o sombra 

(c) ( determinado conjuntamente pel a oferta da empresa e pela procura do trabal

hador em relac;ao a condic;oes de trabalho variadas), e se considerar o efeito da 

educac;ao (f(S)), o salchio monetario pode escrever-se: 

Wm = f(S) + cZ (3.25) 

Substituindo 3.25 no modelo tradicional de escolaridade (3.8) obtem-se a ex

pressao seguinte: 

ln(W - cZ) = ao + a18 (3.26) 

29Lucas (1977); Duncan, Stafford (1980); Hartog (1980); Mcnabb (1989); Meng (1989). 
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que se pode aproximar por: 

c 
ln W - ZW - o:o + o:1S 

ou, de um modo mais simples 80 : 

lnW = o:~ + o:~ S + o:~Z com 
c 

o:' -2- w 

(3.27) 

(3.28) 

0 enviesamento no coeficiente da educac;ao, decorrente da nao considerac;ao 

de aspectos nao pecuniarios, e obtido por diferenc;a entre (3.8) e (3.28): 

o:s,z < 0 (3.29) 

onde o:s,z eo coeficiente da regressao de S sobre Z. 

Desta ultima expressao se conclui que o:1 < o:~ se o:~ > 0, demonstrando 

que a ma qualidade das condic;oes de trabalho e compensada por uma remunerac;ao 

adicional. 

3.3. 0 lazer na partilha do tempo disponivel 

No modelo tradicional de acumulac;ao optima de capital humano [Ben-Porath 

(1967)], o individuo escolhe a partic;ao do tempo entre o trabalho e a formac;ao 

que maximiza o valor actualizado dos rendimentos futuros deduzido do custo do 

investimento em formac;ao. 

Este criterio, a seguir na tomada de decisao sobre o investimento em capital 

humano, e habitualmente justificado pelo Teorema da Separac;ao de Hirshleifer, 

segundo o qual, em mercados perfeitos, a decisao sobre a produc;ao e determinada 

unicamente porum criterio objective de mercado, representado pela riqueza obtida 

sem interferencia de preferencias individuais subjectivas. 

· 
30 As plicas indicam que os coeficientes das duas equa!;oes serii.o provavelmente diferentes. 
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Contudo, ao contrario do que acontece como capital, o capital humano apre

senta a especificidade de estar incorporado no ser humano que o produz e que toma 

decisoes sobre a utiliza~ao do seu tempo as quais estao associados determinados 

n1veis de utilidade. 0 Teorema da Separa~ao nao e, por esse motivo, valido para 

as decisoes sobre investimento em capital humano, salvo sob hip6teses fortemente 

restritivas. 

No caso concreto da produ~ao de capital humano, a existencia de di:ficul

dades acrescidas de financiamento do investimento nessa produ~ao,dadas as carac

ter1sticas particulares deste tipo de capital 31 , faz com que o indiv1duo sacri:fique 

nao so o trabalho mas igualmente o lazer a. essa produ~ao. A rentabilidade do 

investimento na forma~ao de capital humano depende, assim, tambem de decisoes 

so bre o consUino e o lazer 32 • 

Mas as decisoes sobre o consumo e o lazer sao, por sua vez, afectadas pelo 

"stock" de capital (valor dos activos detidos pelo indivfduo) pelo que a introdu~ao 

do lazer no modelo de acumul~ao de capital exige a considera~ao, no problema 

da escolha da parti~ao optima do tempo entre lazer/trabalho/form~ao, de uma 

restri~ao de capital, para alem da restri~ao associada ao crescimento do capital 

humano. 

31 Inseparabilidade do produto do ser que o produz e consequente impossibilidade de transferencia 

de direitos ou a limita~ao do tempo de vida. 
32 A redu~ao do consumo e lazer no perlodo do investimento traduz-se numa maior renta.bilidade 

do investimento·e consequentemente ·em melhores sala.rios no futuro. 
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De acordo com este modelo 33, o indiv£duo retira utilidade de tres fontes: 

o consumo de hens {X), a fracc;ao de tempo dedicada ao lazer {l) e o valor dos 

activos que possui no perfodo terminal da sua vida activa {A). Assim, a sua func;ao 

utilidade pode escrever-se 34 : 

U = U(X, l, A) (3.30) 

Sendo o tempo um recurso escasso e estando o capital humano incorporado 

no ser humano, os pianos de consumo e lazer nao podem ser separados do plano 

de investimento neste tipo de capital. Da£ que, ao tomar decisoes sobre o inves

timento, o indivlduo tenha de ter em conta uma restricc;ao temporal, segundo a 

qual 0 tempo dedicado ao trabalho ( tr) e retirado ao tempo dedicado ao lazer ( l) 

e formac;ao ( 8)' isto e, em termos percentuais: 

l + s + tr = 1 (3.31) 

Por outro lado, a acumulac;ao de capital humano esta sujeito as condic;oes de 

produc;ao do mesmo capital e sua depreciac;ao no tempo, isto e, a taxa de acrescimo 

do "stock" de capital humano: 

com 

33Parsons (1974); Blinder, Weiss (1976); Ryder et al. (1976); Heckman (1976); Graham (1981). 
34Supondo a existencia. de duas fases distintas na vida de um indivfduo (a fase 1 de escola.ridade 

e a fase 2 de formac;ao profi.ssional), Graham (1981) especifi.ca do seguinte modo a func;ao utilidade: 
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Dadas as dificuldades de financiamento, o "stock" de capital detido pelo in

divfduo in:fluencia as decisoes de investimento em format;io, na medida em que, 

afecta o consumo de hens e a disponibilidade de meios pr6prios para financiar 

aquele investimento porum lado, e o montante a investir por outro 85 • A restrit;ao 

de capital pode entao ser representada pela seguinte desigualdade, que assegura 

que o indivlduo nunca sera um devedor Hquido: 

t-1 

Ao + _Loi-1[Wi(Hi - Li - Si) - PXi - cS;] > 0 (3.32) 
i=1 

on de: 

A0 - nlvel inicial dos activos H; - tempo total disponfvel 

Li- tempo dedicado ao lazer s, - tempo dedicado a formac;ao 

P Xi - gastos com o consumo de hens cSi- custos directos com a escolaridade 

0 problema do indivfduo consiste, neste contexto, em escolher simultaneamente 

o investimento em capital humano e os pianos de consumo e lazer que satisfazem 

a maximizac;ao da sua utilidade durante a sua vida activa, ou seja, em resolver o 

seguinte problema: 

on de: 

max Il U(X, L) e-pt + B[A(T)] 

s.a : Kt = Qt - o Kt 

A + "~-11 oi-l[W:·(H· - L· - S·) - PX· - cS·] > 0 ..nQ LJ,= I I I I I I 

p - taxa de preferencia pelo tempo 

(3.33) 

B - utilidade associada ao valor dos activos no per1odo terminal da vida activa 

(A(T)) 
35Graham (1981) demonstra que quanto maior o "stock" de capital menor o investimento em 

capital humano. 
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A soluc;ao para este tipo de problema 86 conduz invariavelmente a conclusao 

de que 0 tempo dedicado a acumula<;ao de capital humano e retirado tanto ao 

trabalho como ao lazer e o seu financiamento depende do "stock" de capital e dos 

pianos de consumo. 

3.4. A hip6tese de sinaliza~ao 

A constatac;ao de que a afecta<;ao de individuos a postos de trabalho tende a • 

destinar os indiv1duos de maior n1vel de escolaridade a ocupac;oes onde a sua 

capacidade e utilizada de modo mais produtivo, o que raramente acontece aos 

indivlduos de baixo n1vel de escolarid~de, suscitou algumas duvidas quanta ao 

verdadeiro papel da educac;ao enquanto determinante dos salarios. 

A questao levantada, neste contexto, e a de saber se a escola gera um acrescimo 

de capacidades que aumenta realmente a produtividade do individuo, ou se se 

limita, apenas, a identificar as capacidades ja existentes, transmitindo essa in

formac;ao aos potenciais compradores dos servi<;os por elas prestados. 

De acordo com a hip6tese de sinalizac;ao, a associac;ao positiva entre o salario 

e a educac;ao nao resulta apenas, nem principalmente, do efeito da educa<;ao sabre 

a produtividade mas do facto de a educac;ao servir como mecanismo de sinalizac;ao 

das diferentes capacidades dos indivlduos que permite mais facilmente escolher o 

homem certo para o Iugar certo. 

Layard, Psacharopoulos (1974) demonstram teoricamente a possibilidade de 

interpretac;ao incorrecta do efeito da educac;ao sabre os rendimentos. 

360btido por apli<:a~<ao das condi10oes de KUHN-TUCKER- ver Blinder, Weiss (1976). 
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Supondo um efeito directo da educac;ao sobre a produtividade, a produtivi

dade marginal de um trabalhador poder-se-ia representar do seguinte modo: 

PMg = f(S, A) (3.34) 

onde A e um vector de outras caracter{sticas que afectam a produtividade inde

pendentemente da educac;ao. 0 efeito da educac;ao na produtividade seria entao 

medido por f~. 

Na impossibilidade de conhecer a produtividade marginal, os investigadores 

tem habitualmemte utilizado o rendimento observado, isto e, o salario como medida 

do efeito da educac;ao sobre a produtividade, estimando a equac;ao seguinte: 

(3.35) 

onde Aw representa outras caracter!sticas que afectam os salarios independente

mente da educac;ao. 

No ambito da teoria do capital humano, a controversia gira a volta do pro

blema de saber ate que ponto A w r~presenta fielmente A, permitindo afirmar com 

algum rigor que f! ~ g~. A hip6tese de sinalizac;ao coloca um novo problema. 

Com efeito, suponha-se que as empresas conhecendo apenas imperfeitamente 

as caracter1sticas que afectam a produtividade (A), preveem a produtividade 

marginal dos ·seus trabalhadores estimando a equac;ao: 

(3.36) 

onde A" eo vector de dados sabre os factores que afectam a capacidade produtiva 

conhecidos pela empresa. Neste caso, se A" = A, h~ pode ser positivo mesmo 

se /! - 0. Se a empresa remunera os seus trabalhadores de acordo com a 

produtividade marginal por ela estimada (PM g), a educac;ao aparece erradamente 

como afectando a produtividade quando, na verdade, apenas afecta os salarios. 

Mais radical que a hip6tese de sinalizac;ao, segundo a qual o trabalhador e 

ainda remunerado a sua produtividade marginal, a hip6tese credencialista defende 
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nao existir qualquer relac;ao entre a educac;ao e a produtividade e entre esta e 

os salarios. Na opiniao dos autores que defendem a hip6tese credencialista, a 

educac;ao serve apenas como meio de legitimar a transferencia inter-gerac;oes da 

desigualdade na repartic;ao dos rendimentos, assumindo, no ambito dos modelos 

de capital humano, o papel de proxy para a variavel ambiente familiar. 

Para esta corrente, a teoria de capital humano esquece que a educac;ao como 

a formac;ao e outras formas de investimento em capital humano assume, nas so

ciedades capitalistas, um papel de produc;ao mas igualmente de reproduc;ao de uma 

determinada ordem econ6mica e social. Apresentando os rendimentos como pro

duto da inter-acc;ao entre a natureza (preferencias e capacidades dos indiv{duos) 

e a tecnologia e recursos dispon1veis, aquela teoria permite atribuir os problemas 

sociais efou individuais a uns e outros sem por em causa o sistema. 

Em termos emp1ricos, os estudos realizados, 37 embora confirmem ambas as 

hip6teses, apontam, no entanto, para um efeito m1nimo destes fen6menos nos 

salci.rios. 

3.5. Comentario final 

0 tratamento da determinac;ao dos salarios pela teoria de capital humano teve o 

merito de centrar a atenc;ao nos efeitos da heterogeneidade da forc;a de trabalho 

sobre os salarios e introduzir na analise a discussao sabre o papel de instituic;oes 

sociais ate a1 relegadas para a esfera puramente cultural, como a famllia e a escola. 

A concentrac;ao no estudo dos factores que afectam a oferta de capital humano 

tem como prec;o o descurar dos efeitos da procura na produc;ao deste tipo de 

capital, embora a equac;ao de salarios seja tida como resultado da interacc;ao da 

oferta e da procura. Com efeito, esta teoria, ao postular um refl.exo positivo na 

produtividade de todo e qualquer acrescimo de formac;ao, pressupoe a garantia 

de existencia de uma procura para essa formac;ao, abstraindo dos efeitos nessa 

37Taubman, Wales {1973); Wolpin {1977); Riley {1979); Siebert {1985); Rao {1989). 
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procura das alterac;oes dinamicas das tecnologias de produc;ao ou das polfticas de 

organizac;ao e gestao do trabalho. 

Por outro lado, com a teoria do capital humano observa-se o desaparecimento 

do trabalho enquanto categoria explicativa fundamental, pois aquele e absorvido 

pelo conceito de capital. Como consequencia de tal facto, as relac;oes sociais sao 

completamente ignoradas, nomeadamente as que se estabelecem entre organizac;oes 

sindicais e patronais ao n!vel da negociac;ao colectiva dos salarios o que e manifes

tamente uma aproximac;ao reducionista da realidade. 
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Capitulo 4 

A curva de Phillips e· a 

determina~ao dos salarios 

4.1. Introdu~ao 

Prosseguindo no prop6sito de apresentac;ao das principais vias alternativas de abor

dagem do problema da determinac;ao dos salarios, procurar-se-a, neste capitulo, 

apresentar a curva de Phillips como ponto de partida para a formulac;ao de questoes 

relacionadas com o funcionamento do mercado de trabalho e em especial com a 

formac;ao dos salarios. 

0 "boom" da literatura sobre a curva de Phillips que se seguiu a publicac;ao 

dos artigos de Phillips (1958) e sobretudo de Lipsey (1960), no qual se incluem os 

estudos sobre a determinac;ao dos salarios, deve-se fundamentalmente a descrenc;a 

dos economistas na aplicabilidade do modelo neoclassico a analise dos principais 

problemas que afl.igiam as economias industrializadas no p6s-guerra- crescimento 

Iento, infl.ac;ao e desemprego. Com efeito, estes problemas traduzem situac;oes de 

desequllibrio nos mercados de trabalho e de produtos que resultam quer de uma 

informac;ao imperfeita quer do papel da moeda na definic;ao dos prec;os relativos. 

A ilusao monetaria 1 que caracteriza o comportamento dos agentes econ6micos 

1 Esta. ilusao moneta.ria. faz com que os tra.balhadores rea.jam a sal3.rios moneta.rios e nao a 
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no p6s-guerra traduz-se, por outro lado, numa infiexibilidade dos salarios reais que 

os torna desinteressantes como objecto de investiga~ao. 

Neste contexto, os modelos de determina~io dos salarios que se inspiram na 

curva de Phillips tem por objectivo explicar a varia~ao dos salarios monetarios. 

Inicia-se a abordagem deste tema por uma breve referenda ao artigo de 

Phillips (1958), suas caracterfsticas e principais resultados e ao artigo de Lipsey 

(1960), como a mais importante contribui~ao para a teoriza~ao da rela~ao de 

Phillips. A analise das aplica~oes empfricas chama a aten~ao para o modelo de de

terminac;ao dos salarios construfdo com base naquela relac;ao e para a necessidade, 

sentida, da introdu~ao, nesse modelo, de variaveis que representem as tensoes no 

mercado de trabalho e dos produtos. 

A crftica a Lipsey (1960) e os desenvolvimentos te6ricos e empfricos trazi

dos pela teoria da prospecc;ao e pela considerac;ao das expectativas dos agentes 

econ6micos sao tratados num segundo ponto. 

Finalmente, questionam-se as alterac;oes a curva de Phillips decorrentes da 

existencia de organizac;oes de classe e de negocia~oes colectivas dos salarios e 

a validade deste modelo para a representac;ao da determina~ao dos salarios nas 

economias actuais. 

4.2. A curva de Phillips, sua teoriza~ao e aplica~oes 
, . 

emptrtcas 

4.2.1. A rela~ao entre a taxa de varia~ao da taxa desalarios 

e a taxa de desemprego em Phillips ( 1958) 

A descoberta da existencia de uma rela~ao entre a taxa de varia~ao da taxa salarios 

e a taxa de desemprego por A. W. Phillips em 1958 tem um caracter essencialmente 

salanos reais, isto e, que resistam a uma queda dos salanos monetanos mesmo que se mantenha 

constante o nivel de salanos reais e nao alterem a sua oferta de trabalho em resultado de uma 

redu!;ao dos salanos reais desde que se m:antenha o salano em tetmos nominais. 
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emp1rico-dedutivo. 0 seu principal ohjectivo consistia em testar a aplicahilidade 

a.o mercado do trahalho da lei da oferta e da procura, segundo a qual, o pre~o de 

um hem varia directa e .proporcionalmente com o excesso de .procura em rela~ao 

a esse hem. Tomando o desemprego como "proxy" para o excesso de procura e 

admitindo a nao linearidade da rela~ao entre este e a taxa de variac;ao da taxa de 

salarios 2 , Phillips estima com dados do Reino Unido para os perfodos 1861-1913, 

1913-1948 e 1948-1957 a seguinte equac;ao: 

w - a + (3 u-s a < 0 e (3, fJ > 0 (4.1) 

on de: 

w - taxa de varia~ao da taxa de salario 

U - taxa de desemprego 

a, (3, fJ - coefi.cientes a estimar 

Dos resultados da estima~ao, Phillips conclui pela existencia de uma rela~ao 

inversa entre as duas variaveis que confirma a sua hip6tese de partida e e grafica

mente representada [:figura 4.1] pela conhecida curva de Phillips [Phillips (1958), 

pg.285). 

Ao comparar as tendencias da evoluc;ao da taxa de desemprego e da taxa 

salarial registadas, nos per1odos por ele estudados, Phillips detecta ainda a exis

tencia, ao Iongo dos ciclos econ6micos, de "loops", em sentido contrario ao dos 

ponteiros do rel6gio, em torno da curva estimada. Tal constatac;ao leva-o a incluir 

tamhem a taxa de varia~ao da taxa de desemprego como variavel explicativa dos 

movimentos dos salarios. 

A in:fluencia da taxa de variac;ao do desemprego sohre a taxa de variac;ao dos 

salarios resultaria segundo Phillips de um comportamento assimetrico dos agentes 

2 Nao linearidade justificada por urn aumento de concorrencia entre empresas para aquisi~ao de 

trabalhadores em penodos de baixo desemprego e urn aumento da resistencia dos trabalhadores a 

lima queda dos salari.os em penodos de elevado desemprego. 
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Figura 4.1 - Curva de Phillips 
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econ6micos, nas suas decisoes sobre o salario eo emprego, em fases de contrac<;ao 

e expansao da actividade econ6mica. 

0 modelo de determina<;ao dos salarios postulado por Phillips {1958) e a partir 

do qual se desenvolve toda a investiga<;ao te6rica e emplrica neste dominio pode 

entao formalizar-se do seguinte modo: 

w - f(U, U) 
I I 

com fu < 0 e fu > 0 (4.2) 

onde: ir - taxa de varia<;ao da taxa de desemprego. 

Reconhecendo o caracter incipiente do seu estudo, Phillips admite a existencia 

de factores de ordem institucional e social que infl.uenciem o movimento dos salarios 

independentemente do nfvel do excesso de procura de trabalho e sugere a inten

sifica<;ao da pesquisa sobre a possivel ac<;ao desses factores como pista de desen

volvimento da investiga<;ao a partir do seu estudo. A sua cren<;a na estabilidade 

da rela<;ao entre taxa de varia<;ao da taxa de salarios e taxa de desemprego parece 

pois ser muito relativa quando compa.rada a de alguns dos seus seguidores. 
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4.2.2. A teoriza~ao da curva de Phillips em Lipsey ( 1960) 

e suas cr1ticas 

4.2.2.1. 0 modelo de Lipsey {1960) 

0 artigo de Lipsey (1960) e conhecido como o mais importante contributo para a 

constru<;ao de um modelo te6rico que permita conhecer as condi~oes sob as quais 

e de prever um.a altera~ao da rela~ao de Phillips e testar as suas implic~oes. 

Neste seu artigo, Lipsey expoe, pela primeira vez, os fundamentos micro

econ6micos da curva de Phillips no ambito de um modelo explicativo do funciona

mento do mercado de trabalho que se baseia no estabelecimento de uma rela<;ao 

entre a varia<;ao dos salarios e o excesso de procura. 

A relac;ao entre a variac;ao dos salarios e o excesso de procura 

Supondo valida, para um submercado de trabalho i, a teoria walrasiana de 

oferta e procura e admitindo a realiza~ao de transa<;oes a taxas salariais de nao 

equllibrio, a analise da figura 4.2, onde as curvas de oferta e procura de trabalho 

sao fun<;ao da taxa de salario nominal, permite concluir pela existencia de uma 

rela<;ao linear entre a taxa de varia<;ao da taxa de salarios e o excesso de procura 

de trabalho. Formalmente tem-se: 

I 

/P-0 > 0 
0 

(4.3) 

on de: 

Pi - procura de trabalho no submercado i 

oi - oferta de trabalho no submercado i 

P;;;~; - excesso de procura 
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Figura 4.2 - Curvas de oferta e procura de trabalho 

00' - curva de oferta de trabalho 

PP' - curva de procura de trabalho 

We - nivel de salario de equllibrio 

AB, CD - excesso de procura de trabalho 

E F - excesso de oferta de trabalho 
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Figura 4.3 - Nivel de desequilfbrio e velocidade de ajustamento das taxas 

de salario 

• w 

00, OA - excesso de procura de trabalho 

· 0 D, AB - velocidade de ajustamento 

P-0 
0 

Lipsey introduz nesta analise estatica um elemento dinamico ao considerar que 

a velocidade de ajustamento das taxas de salario em direcc;ao a taxa de equllibrio 

(a que corresponde um excesso de procura nulo) e tanto maior quanto maior fOr o 

desequllibrio. Na figura 4.3, a velocidade de ajustamento e medida por CD e AB 

respectivamente para um excesso de procura igual a 00 e 0 A. 
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A rela~ao entre a varia~ao da taxa salarial e o excesso de procura pode entao 

escrever-se: 

. (Pi - oi) 
Wi = TJ 

oi 
, > 0 (4.4) 

A impossibilidade de medir directamente o excesso de procura de trabalho 3 

obriga, no entanto, Lipsey a procurar relacionar o excesso de procura com uma 

varicivel que possa ser directamente observada. A sua escolha, porque o seu objec

tivo e dar um suporte te6rico a curva de Phillips, recai sobre a taxa de desemprego. 

A relac;ao entre o excesso de procura e o desemprego 

Admitindo a existencia de desemprego, mesmo ao n{vel do sahirio de equllibrio, 

como resultado de imperfei~oes no funcionamento do mercado de trabalho (de

semprego friccional), a sua dimensao depende segundo Lipsey da quanti dade de 

trabalhadores que mudam de emprego (Q) e do tempo gasto na mudan<;;a (T). 

Assim, na :figura 4.4, quanta maior for o excesso de procura- pontos a es

querda de A - mai01~ sera. a probabilidade de encontrar empregos alternativos e 

consequentemente menor sera o tempo perdido entre empregos, pelo que a taxa de 

desemprego tendera a baixar, a nao ser que 0 numero de trabalhadores que deixam 

o emprego iguale o numero de contrata.;oes 4 • A taxa de desemprego nao podera, 

contudo, tomar valores negativos ja que tendera a decrescer a uma taxa decres

cente com o aumento do excesso de procura pois sera contrabalan<;ada, a partir de 

certo nfvel de excesso de procura, por um aumento do numero de trabalhadores 

que deixam o seu emprego 5• 

3 Pelo menos na sua epoca. Reece (1976) estima directamente o excesso de procura utilizando o 

metodo Fair, Jaffee (1972) para estimar as curva.s de oferta e procm·a de trabalho de cuja diferen~a 

obtem a estimativa para o excesso de procura. 
4 Neste caso, a curva de Phillips seria vertical. 
5U;- 0 quando POO - 00- Ver demonstra~ao em Lipsey (1960), pg.15, nota 1. 
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Figura 4.4 - Rela~ao entre o excesso de procura e o desemprego 

P-0 
0 
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A direita de A, qualquer acrescimo do excesso de oferta ( ou excesso negativo 

da procura) implica um acrescimo proporcional do desemprego. A relac;ao entre o 

excesso de procura e o desemprego e, pois, linear para valores negativos do excesso 

de procura e nao linear para valores positivos do mesmo. Esta relac;ao pode ser 

representada, para valores positivos do excesso de procura de trabalho, por uma 

func;ao do tipo: 

I 

gu < 0 (4.5) 
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Rela~ao entre variac;ao de salarios e desemprego ao nfvel micro 

Das expressoes (4.3) e (4.5) facilmente se obtem uma rela~i.o entre duas 

quantidades observaveis, ao nlvel microecon6mico: a taxa de varia~i.o da taxa 

de salarios e a taxa de desemprego, isto e, a rela~i.o descoberta empiricamente por 

Phillips: 

I 

hu < 0 (4.6) 

Rela~ao entre variac;ao de salaries e desemprego ao nfvel macro 

Ao n1vel macro, a existencia de estados diferenciados da procura nos diversos 

submercados do trabalho faz com que a existencia de pelo menos um desses sub

mercados com excesso de procura gere uma macrofun~i.o entre W e U nao linear, 

dada a ni.o linearidade entre w, e u,. 
A curva de Phillips agregada situar-se-a acima das curvas ao n1vel micro e 

tanto mais quanto maior fOr o grau de dispersi.o do desemprego nos varios submer

cados, dado que a velocidade de ajustamento da taxa de salarios em submercados 

com excesso de procura e superior a verificada em submercados com excesso de 

oferta 6 • 

A existencia de "loops" e agora explicada pela agrega~i.o de submercados com 

tempos distintos de reacc;i.o face a um acrescimo da procura enquanto a reacc;ao a 

um decrescimo da mesma procura e mais uniforme. 

4.2.2.2. Crfticas ao modelo de LIPSEY 

0 modelo te6rico de explicac;ao da curva de Phillips foi, nos anos que se seguiram, 

muito contestado por autores 7 que questionaram a utilizac;ao da taxa de desem

prego como "proxy" para o excesso de procura, pondo em duvida a existencia de 

uma relac;i.o inversa entre uma e outra. 

6 Lipsey (1960), pg.17 /18 
7Kuska (1966); Corry, Laidler (1967); Vanderkamp {1968); Holmes, Smyth (1970), entre outros. 
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De acordo com estes autores, a rela<;ao entre a taxa de desemprego eo excesso 

de procura de trabalho baseia-se, em Lipsey (1960), no pressuposto arbitrario de· 

que dos dois factores que afectam o desemprego, o tempo gasto entre um emprego 

eo seguinte (T) e mais importante que o numero de trabalhadores que mudam de 

emprego (Q), quando existe excesso de procura. 

Vanderkam.p (1968) defende, no entanto, que sese distinguir entre desemprego 

voluntario (Q) e involuntario (I) e sese reconhecer que a relac;ao entre I e T eo 

excesso de procura e provavelmente negativa e mais ainda que a relac;ao entre T e o 

excesso de procura e reforc;ada pela relac;ao entre I e o mesmo excesso de procura, 

torna-se menos arbitraria a hip6tese apriori de que os efeitos negatives de I e T 

nao sejam compensados pelos efeitos positives de Q. 

Em Lipsey (1960), critica-se ainda a explicac;ao do movimento de salaries por 

uma unica variavel, sendo a infiuencia de outras variaveis, quaisquer que sejam, 

apenas re:B.e~ida em possfveis desloca<;oes da curva de Phillips. 

4.2.3. As diferentes versoes do modelo de determina~ao 

dos salarios 

Ao Iongo das decadas de sessenta e setenta o modele de determinac;ao des salarios 

baseado na curva de Phillips tradicional tem vindo a ser melhorado mediante a 

considerac;ao de variaveis alternativas a taxa de desemprego como "proxies " para 

o excesso de procura por um lado e de inclusao de um leque mais vasto de varhiveis 

explicativas por outro. A disparidade de resultados obtidos pelos inumeros estudos 

existentes re:B.ete a necessidade de continuar a pesquisa nesta via. 

4.2.3.1. Outras medidas para o excesso de procura 

A insatisfac;ao de alguns autores quanto a utilizac;ao da taxa de desemprego como 

"proxy" para o excesso de procura de trabalho tem dado origem a uma procura 

de indicadores mais adequados para representar esta ultima variavel. 
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A taxa de vagas 

Reconhecendo a existencia simultanea de desemprego e postos de trabalho 

por preencher, como resultado de imperfeic;oes no funcionamento do mercado de 

trabalho, Dow, Dicks-Mireaux {1958) defenderam. a possibilidade de medir os de

sequllibrios que compoem a procura excedentaria global mediante um estudo da 

relac;ao entre a taxa de vagas e a taxa de desemprego. Tal processo abria caminho 

a utiliza.<;ao, com vantagens sobre a taxa de desemprego, da taxa de vagas como 

"proxy" para o excesso de procura. Essas vantagens advem fundamentalmente 

do facto de a taxa de vagas ser menos a.fectada que a taxa de desemprego por 

transformac;oes demogra.fi.cas ou poHticas 8 • 

Representando a procura e oferta de trabalho respectivam.ente pelas expressoes: 

P-E+V e 0-E+U (4.7) 

onde: 

P - procura de trabalho 

E- emprego 

V - postos de trabalho por preencher 

0 - oferta de trabalho 

U - desemprego 

8Varia~ao do peso dos jovens e mulheres no mercado de traba.lho ou modifica.~oes na pol.ltica. de 

apoio ao desemprego. 
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o excesso de procura e obtido por diferenc;a entre aquelaa duas expressoes, 

escrevendo-se em termos de taxas: 

on de: 

v - taxa de vagas 

u - taxa de desemprego 

p 0 
0 

- v - 'U (4.8) 

Considerando que um desempregado arranjara. emprego tanto mais facilmente 

quanto m.ais alta ~ taxa de v:agas e que uma empresa preenchera os postos de tra

balho dispon1veis com maior facilidade quanto mais elevada a taxa de desemprego, 

a existencia de uma relac;ao negativa entre v e u aparece como 6bvia. Mais ainda, 

essa relac;ao sera nao linear em virtude de o processo acima descrito tender a ser 

compensado, a medida que v cresce, por um aumento da taxa de demissoes. A 

relac;ao entre v e u pode entao representar-se pela expressao: 

1 
v = s- s > 0; 

'U 
[Fitoussi (1973), pg.156] (4.9) 

Substituindo (P- 0)/0 por v - u. na expressao (4.4) e em seguida u. por v 

na expressao (4.9), obtem-se: 

(4.10) 

As curvas de Phillips definidas pela expressao (4.10) tem as mesmas carac

terfsticas das tradicionais e permitem chegar as mesmas conclusoes. Christofides 

et al. (1980 a)) utilizaram diversas medidas da taxa de vagas com resultados 

positives para a analise da determinac;ao dos salaries. 

A reserva de trabalho 

Dado o aumento do fluxo de entrada no mercado do trabalho de jovens e 

mulheres, aumentou o n1vel de desemprego associado a cada nfvel de desemprego 
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registado que permanece oculto. Nao podendo tal facto deixar de afectar a taxa 

de desemprego enquanto "proxy" para o excesso de procura, Simler, Tella (1968) 

preferem uti:lizar em substitui«;ao da ta.xa de desemprego uma varia vel que pretende 

medir a reserva de trabalho. Esta reserva de trabalho, que inclui os indiv{duos que 

nao pertencem a for<;a de trabalho por falta de oportunidade de emprego, mede, 

na sua opiniao, de modo mais efi.caz a tensao no mercado de trabalho cujos efeitos 

sao sentidos na determina<;ao dos salarios. 

Os seus resultados, tais como os de Eckstein {1968), que segue a mesma 

metodologia, apontam para um forte poder explicative desta variavel e para uma 

melhoria do poder explicative do modelo quando comparado com o modelo tradi

cional. 

4.2.3.2. Variaveis complementares a taxa de desemprego 

Parte substancial da literatura dedicada a curva de Phillips como modelo de de

termina<;ao dos salarios tem contestado o caracter "todo poderoso" da taxa de 

desemprego na explicac;ao dos movimentos dos salaries, defendendo a necessidade 

de considerar outras variaveis que re:flitam tanto o estado do mercado do tra

balho como o do mercado dos produtos. Reveem-se aqui algumas das variaveis 

habitualmente retidas nestes modelos, a justifi.cac;ao dada para a sua inclusao e os 

principais resultados empiricos associados. 

A Taxa de varia(,;ao do n1vel geral de pre(,;os 

A in:fluencia da taxa de variac;ao do nivel geral de pre<;os sabre a evoluc;ao dos 

salaries e ja referida por Phillips (1958) e Lipsey (1960) embora assumindo um 

papel secundario pais apenas e utilizada para explicar valores excessivos da taxa 

de variac;ao dos salarios. 

Mais tarde, a constatac;ao de um decHnio do poder explicative do desemprego 

relativamente a taxa de variac;ao do n1vel geral de pre<;os e 0 desenvolvimento da 

teoria das expectativas fazem-na assumir um papel de relevo nos modelos de de

termina«;ao dos salaries. Por essa razao, optou-se por tratar esta variavel inserida 

na teoria das expeetativas a abordar em ponto posterior. 
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Os Iucros 

A inserc;ao dos lucros ejou sua variac;ao como variavel explicativa do movi

mento dos sa:larios tem subjacente a ideia de que os empresarios estarao mais 

dispostos a ceder a reivindicac;oes salariais e os trabalhadores serao mais exigentes 

nessas reivindicac;oes quando os lucros sao altos ou tendem a crescer. 

Perry (1964) e Kuh (1967) constatam uma melhoria. do poder explicativo do 

modelo com a inclusao desta variavel, embora para o segundo os lucros sejam 

vistos apenas como uma "proxy" para a produtividade. Eckstein, Wilson (1962) 

afirmam mesmo que o desemprego e os lucros sao su:ficientes para explicar a maior 

parte da variac;ao de salarios. 

A produtividade 

Kuh (1967) defende a produtividade como determinante fundamental da varia

c;ao dos sa.larios, uma vez que os salarios podem crescer mesmo em per£odos de 

desemprego elevado desde que suportados por um acrescimo de produtividade que 

compense a pressao negativa do desemprego. 

Uma diferente interpretac;ao da in:B.uencia da produtividade na determinac;ao 

dos salarios e a de Vanderka.mp (1966). Para este autor, a produtividade re:B.ete as 

expectativas das empresas quanta a evoluc;ao do excesso de procura no mercado 

do produto. Com efeito, as empresas podem preferir aumentar (diminuir) a pro

dutividade a. contra tar ( despedir) trabalhadores quando esperam que o excesso de 

procura positivo (negativo) no mercado de produtos seja temporario, racionando 

deste modo os custos de contratac;aojformac;ao. 

Kuh (1967); Eckstein (1968} obtem bons resultados na estimac;ao de modelos 

em que introduzem esta variavel e n1veis de poder explicativo da mesma superiores 

aos da taxa de desemprego ou dos lucros. 

4.3. Desenvolvimentos a partir da curva de Phillips 

Ao mesmo tempo que se ia evidenciando a fragilidade da curva de Phillips tradi

cional como explicac;ao para a evoluc;ao dos salarios, os seus fundamentos te6ricos 
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iam sendo reexaminados por economistas que procurava.m desenvolver uma base 

te6rica mais s61ida para a rela~ao entre a varia~ao de salarios e o desemprego, 

dando relevo ao papel das expectativa.s dos agentes econ6micos, sobre a evolu~ao 

de salarios e pre~os, na determina~ao dos salarios. 

Esta nova perspectiva de encarar a determina~iio dos salarios e assumida, por 

alguns dos seus principais representantes 9 , como uma contestac;ao a analise de 

Lipsey, de inspirac;ao keynesiana, que privilegia as varia~oes dos salarios monetarios 

como mecanismo de ajustamento da oferta e procura de trabalho e admite a exis

tencia de um desequllibrio duradouro no mercado do trabalho. Para estes autores, 

os agentes econ6micos melhora.m ao Iongo do tempo a sua informac;ao, pelo que, 

as suas expectativas se vao gradualmente ajustando a situac;ao real da economia, 

tornando assim impossfvel a divergencia da taxa de desemprego da sua taxa de 

equllibrio (a taxa natural de desemprego), no longo prazo. 

Esta corrente, que dominou durante um Iongo periodo a teoria econ6mica 

subjacente a modelizac;ao da determinac;ao dos salarios, foi no entanto contestada 

por economistas 10 que, dando enfase a existencia de elementos nao concorrenciais 

no funcionamento do mercado de trabalho, defendem a nao verosimilhanc;a de um 

completo ajustamento das expectativas a realidade econ6mica objectiva. 

Obedecendo ao objectivo de proporcionar um panorama geral dos modelos 

de deterininac;ao dos salaries associados as diferentes hip6teses de formac;ao das 

expectativa.s quer sobre os salarios quer sobre o nfvel geral de prec;os comec;a-se 

por apresentar com algum detalhe a teoria da prospecc;ao e a generaliza<,;ao da 

teoria do excesso de procura que dela decorre, vistas como a base de construc;ao 

do modelo de formac;ao das expectativas sobre a varia<,;ao dos salarios. 

A partir deste modelo, deduz-se o modelo basico de formac;ao das expectativas 

sobre a varia<,;ao do nivel geral de prec;os e da-se uma perspectiva evolutiva do 

modo como os economistas tem vindo a representar o comporta.mento dos agentes 

econ6micos ao formarem as suas expectativas. 

9 Phelps (1971); Friedman (1968). 
10Eckstein, Wilson (1962); Turnovsky (1972). 
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4.3.1. A teoria da prospecc;ao no mercado do trabalho 

Os mercados de trabalho contempod.neos caracterizam-se por uma crescente di

ferenciac;ao dos empregos e trabalhadores, em resultado de uma especializac;ao 

cada vez maior dos processos produtivos. Em consequencia, tornou-se cada vez 

mais dif1cil e oneroso o acesso a informac;ao redproca trabalhadores/empresas 11 

aumentando a incerteza de uns e outros quanto a aquisic;ao de um emprego ou 

preenchimento de um posto de trabalho vago. Esta crescente dificuldade na com

patibilizac;ao trabalhador fposto de trabalho explica a coexistencia de desemprego 

e de postos vagos no mercado de trabalho. 

Nestas condic;oes, um trabalhador desempregado pode considerar mais pro

dutivo pe:rmanecer no desemprego, especializando-se na actividade de prospec<;ao 

por um melhor emprego ( quer em termos de salario quer em termos de qualidade), 

que aceitar a primeira oferta de trabalho. De igual modo, a empresa tem scm

pre esperan<;a que um processo de prospec<;ao lhe permita recrutar o trabalhador 

mais adequado a vaga a preencher. A intensidade e a dura<;ao desta actividade 

dependerao de uma avalia<;ao comparativa dos custos e proveitos a ela associados. 

0 funcionamento do mercado de trabalho assume, deste modo, um caracter 

dina.mico em que contln.uamente as empresas procuram trabalhadores para ocupar 

OS postos de trabalho vagos e OS trabalhadores se oferecem as empresas. Existem, 

pois, entre os "stocks" de emprego, desemprego e vagas, fluxos continuos e inter

dependentes de trabalhadores cuja intensidade e sentido dependem das decisoes 

dos agentes econ6micos sobre a oferta/aceita<;ao de um emprego [figura 4.5]. Estas 

decisoes sao traduzidas em acc;oes de despedimento, contratac;ao e demissao. 

Os factores que determinam as decisoes referidas no paragrafo anterior e os 

seus efeitos sobre a varia<;ao dos niveis de salario e emprego constituem o objecto 

de estudo da teoria da prospecc;ao. 

Holt (1971 a)) defende, neste contexto, que o mercado de trabalho deve ser 

visto como um sistema estocastico dinamico, dada a aleatoriedade da procura/ oferta 

11 Infonnac;ao sobre as caracterfsticas exigidas pelos postos d.e trabalho para. os tra.balhadores e 

sobre as caracterfsticas dos trabalha.dores-pelas empresas. 
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Figura 4.5 - "Stocks" e :fluxos no funcionamento do mercado de trabalho 
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de um emprego para os participantes nesse mercado, sempre pr6ximo do equHibrio 

ja que, variando a taxa de desemprego e a taxa de vagas de um modo Iento, a in

tensidade do fluxo de despedimentos e demissoes deve ser aproximadamente igual 

a do fluxo de contratac;oes 12• 

Analise-se agora a intensidade e o sentido dos fllL"(OS de trabalhadores decor

rente de um aumento da procura. Este aumento ted. como primeira repercussao 

um aumento do numero de vagas tornando mais facil a um desempregado en

contrar um emprego. Ter-se-a, assim, um aumento do fluxo de contratac;oes que 

compensara, porum lado, o aumento do numero de vagas e provocad., por outro 

lado, uma reduc;ao do desemprego e da sua durac;ao. Estes efeitos provavelmente 

incitarao outros trabalhadores a deixar os seus empregos para se dedicarem a 

actividades de prospecc;ao o que aumentara simultaneamente a taxa de vagas e de 

desemprego. No entanto, como a contratac;ao e mais facil para as empresas por ser 

maior o leque de alternativas a sua disposic;ao, o emprego aumentara ao mesmo 

tempo que decresce a taxa de despedimentos pois a empresa nao estara interessada 

em aumentar ainda mais as suas vagas. 

0 processo acima descrito permite diferentes ajustamentos atraves das varia

c;oes da taxa de vagas e desemprego que aparecem na teoria da prospecc;ao como 

as variaveis fundamentais no processo de transmissao do excesso de procura aos 

movimentos de salarios. E neste processo que se baseia a generalizac;ao da teoria do 

excesso de procura de Lipsey (1960) como teoria sobre a formac;ao de expectativas 

sobre a variac;ao dos salarios. 

4.3.2. A teoria das expectativas sobre a varia!;ao dos salarios 

Em razao da existencia de uma informac;ao imperfeita, os agentes econ6micos ao 

tomarem as suas decisoes baseiam-nas nao na situac;ao real da economia mas em 

percepc;oes subjectivas dessa mesma realidade. 

12Nao sao aqui referidos os fluxos de entradas e sa.ldas do mercado de trabalho na. medida em 

que se considera que estes dependem de fa.ctores demograficoe ou socia.ia indep~ndentes do estado 

da. procura. 
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Assim, um aumento da procura, no mercado do produto, e entendido por cada 

empresa como um aumento espedfico da procura dirigida ao seu produto que gera 

a necessidade de aumentar o seu volume de emprego. 

A mesma informac;ao defi.ciente, por outro lado, faz com que a empresa nao 

seja confrontada com uma oferta de trabalho perfeitamente elastica em relac;ao a 
taxa de salario corrente, mesmo supondo um mercado concorrencial. Deste modo, 

a empresa dispoe de um poder de monops6nio que lhe vai permitir manter uma 

diferenc;a entre o seu salario e o das outras empresas como forma de aumentar a 

sua capacidade de atracc;ao/retenc;ao da m8.o-de-obra. 

A diferenc;a de salario que a empresa deseja manter devera. ser igual a diferenc;a 

entre a variac;ao do salario que desejaria pagar e a sua avaliac;ao sobre a varia<;ao 

do salario que as outras empresas estejam dispostas a pagar. Do pressuposto de 

que o acrescimo da procura se dirigiu exclusivamente ao seu produto, decorre que 

a empresa espera que as outras empresas continuem a manter, agora, a varia<;ao 

dos seus salarios no passado. Esta diferen<;a pode, pois, ser expressa, para uma 

empresa i, do seguinte modo: 

(4.11) 

on de: 

l:li - diferenc;a desejada pela empresa 

w; -varia<;ao de salario que empresa deseja pagar 

we - expectativa da empresa sobre evoluc;ao do salario medio na economia 
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A dimensao deste diferencial do seu salario em rela~ao ao salario medio vigente 

na economia dependera provavelmente dos seguintes factores: 

. o desejo da empresa em aumentar os seus efectivos que, por sua vez, sera 

determinado pelo numero de postos vagos existente na empresa; 

. a evolu~ao do numero de postos por preencher na economia, uma vez que 

um aumento destes tendera a encorajar as demissoes para procura de um 

novo emprego, obrigando a empresa a manter um diferencial mais elevado 

para evitar a perda de trabalhadores; 

. o nlvel de desemprego na economia na medida em que afecta, por um lado, o 

numero de trabalhadores a procura .de emprego e consequentemente a faci

lidade de contrata~ao pela empresa e, por outro, o numero de trabalhadores 

que decidem demitir-se. 

Formalizando tem-se: 

I I I 

com fv1 > 0 f;, > 0 fu < 0 (4.12) 

on de: 

Vi - taxa de vagas na empresa i 

v - taxa de vagas na economia 

U - taxa de desemprego na economia 

I; -com j = Vi, v, u derivadas parciais em ordem as variaveis 

As derivadas parciais indicam que ~; sera. tanto maior quanto maiores forem 

v; e v e tanto menor quanto maior fOr U. 

Dada uma expansao da procura agregada, cada empresa reagira pensando 

ser a unica atingida por essa expansao, pelo que as reac~oes das varias empresas 

tendera a ser identica a que· se acabou de descrever para a empresa i. 0 diferencial 

98 



medio desejado pelas empresas, a n1vel agregado, sera pois fum;ao das taxas de 

vagas e de desemprego na economia 13: 

f::. • = m(U, v) 
I I 

mu < 0 m 11 > 0 (4.13) 

ou, dado que v se relaciona inversamente com U e U: 

t::. • = m(U, U) 
I I 

mu < 0 mu < 0 (4.14) 

0 modelo de determinac;ao dos salarios, tendo em conta as expectativas das 

empresas sobre a variac;ao dos mesmos, pode, entao, ser representado pela seguinte 

equac;ao: 

(4.15) 

on de: 

Wt - taxa de variac;ao dos salarios na economia no per!odo actual 

Wt-l -taxa de variac;ao dos salarios na economia no periodo anterior 

A considerac;ao das expectativas das empresas sobre a variac;ao de salarios 

na explicac;ao da sua evoluc;ao modifica apenas a posic;ao da curva de Phillips no 

plano W jU, razao pela qual a equac;ao anterior e por vezes referida como curva 

de Phillips aumentada. 

A partir dos trabalhos de Friedman (1968) e Phelps {1971) o papel das ex

pectativas tomou-se a componente mais importante dos modelos de determinac;ao 

dos salarios. No modelo de Phelps, revisto no ponto anterior, a dinamica dos 

13Phelps (1971), pg.139 ava.n~a ainda algumas hip6teses sobre o sinal das segundas derivadas 

em ordem as variaveis, embora as considere nao essenciais ja que apenas afectam a curvatura da. 

curva m. De acordo com essas hip6teses, D.* decresce com U a uma taxa nao crescente (m~ 2: 0), 

cresce com v a uma taxa nao decrescente (m: geq 0) e cresce a uma taxa nao crescente com v 

quanto menor for U {m~, ::; 0). 
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movimentos de salarios, dado um certo nfvel de excesso da procura, depende das 

expectativas das empresas sobre a taxa de varia~ao da taxa salarial. 

Supondo que a situac;ao inicial, anterior a modificac;ao do nfvel de procura 

agregada, se caracteriza por uma taxa salarial real constante ou seguindo, em 

paralelo, a evolu~ao da produtividade, a equac;ao {4.13) pode ser reescrita, substi

tuindo a varia~ao dos salarios no periodo inicial {Wt-1) pela varia~ao dos pre~os 

no mesmo periodo {Pt-1)· 

Por outro lado, nao sendo poss{vel aos agentes econ6micos aperceberem-se 

instantaneamente das variac;oes na situac;ao econ6mica, quando esta se afasta do 

normal, sao as condic;oes da situ~ao inicial que aqueles tomam subjectivamente 

como representativas da realidade no momento da· alterac;ao. Nestas condic;oes, a 

taxa de variac;ao do n!vel geral de pre~os pode ser interpretada como a taxa de 

inflac;ao esperada pelos mesmos agentes (Pn ao tomarem as suas decisoes. 

A hip6tese de in:fluencia das expectativas sobre a variac;ao do nfvel geral de 

pre~os {inflac;ao) na determinac;ao dos salarios pode assim ser represent ada, na sua 

forma mais simples, pela seguinte expressao: 

{4.16) 

Segundo Friedman {1968) 14 , a ausencia de ilusao monetaria, refletida num 

ajustamento completo das expectativas a situac;ao objectiva no Iongo prazo, tem 

como consequencia um coeficiente unitario das expectativas ( o:2 = 1) na expressao 

(4.14). 

14Para alem de Friedman (1968) tambem Cagan (1968) e Phelps (1971), entre outros, defenderam 

esta posi~ao. 
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Esta posi~ao tem por principal implicac;ao a impossibilidade de existencia de 

um desequilibrio duradouro no mercado de trabalho e consequentemente do "trade

off" entre a taxa de varia~ao dos sahirios e a taxa de desemprego, no Iongo prazo. 

A curva de Phillips, no Iongo prazo, e, por esta razao, vertical, intercepta.ndo o 

eixo do desemprego a taxa natural de desemprego. 

Uma outra corrente 15 chama a aten~ao para os efeitos da existencia de elemen

tos nao concorrenciais que impedem, na sua opiniao, um completo ajustamento das 

expectativas e contestam nessa base a possibilidade de obten~ao de um coefi.ciente 

unitario 16 • 

A impossibilidade de medir directamente as expectativas sobre a varia~ao do 

nfvel geral de pre~os exigiu o recurso a formulac;ao de hip6teses acerca do modo 

como aquelas se formam. Uma profusa literatura trata o vasto leque de hip6teses 

testadas ·e os modelos de determinac;ao dos salarios associados. 

Referem-se em seguida algumas dessas hip6teses, distinguindo tres grandes 

grupos: as expectativas sobre a infl.ac;ao esperada, as expectativas sobre a infl.a~ao 

nao esperada e as expectativas racionais. 

4.3.2.1. 0 tratamento das expectativas sobre a inflac;ao esperada 

Expectativas estaticas 

Neste primeiro grupo, a hip6tese mais simples e a de que a taxa de infla~ao 

esperada e a taxa media corrente da infl.ac;ao, medida por algum fndice de prec;os 

(regra geral o 1ndice de prec;os no consumidor). 

De acordo com esta hip6tese, ja sugerida por Phillips (1958) e Lipsey (1960), e 

incorporada nos modelos de Dow, Dicks-Mireaux (1958); Eckstein, Wilson (1962) 

e Perry (1966), tem-se: 

(4.17) 

15Turnovsky (1972). 
16Pa.ra. esta corrente, o < a 2 < 1. 
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Esta hip6tese de forma~ao de expectativas nao deixa, contudo, claro o meca

nismo atraves do qual 0 movimento dos pre<;os se transmite as ta.xas de variac;ao 

dos salarios. 

Expectativas extrapolativas 

Esta hip6tese difere da anterior ao admitir um factor de correc~ao que permite 

ter em conta a tendencia da inftac;ao no perfodo anterior. Neste caso, a taxa de 

variac;ao esperada da inftac;ao e: 

(4.18) 

Um valor de f) positivo indica que os agentes econ6micos esperam que a 

tendencia na evolu<;ao da taxa de infta~ao se mantenha no futuro, um valor ne

gativo que se espera que essa tendencia seja invertida. Um valor nulo reduz esta 

hip6tese a hip6tese de expectativas estaticas. 

Expectativas adaptativas 

A hip6tese de expectativas adaptativas sugere que os agentes econ6micos as

sumem um comportamento de rectificac;ao de expectativas incorrectas. Ao for

marem as suas expectativas para o pedodo actual, os agentes econ6micos corrigem 

as suas expectativas passadas por um factor proporcional ao erro cometido face a 
taxa de inftac;ao efectivamente verificada, de acordo com uma expressao do tipo: 

0 < 8 < 1 (4.19) 

As equa<,;oes de salario obtem-se a partir de cada uma destas hip6teses por 

substituic;ao na expressao (4.14) respectivamente das expressoes (4.15), (4.16) e 

( 4.17) e escrevem-se como se segue: 

(4.20) 
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4.3.2.2. 0 papel da inflac;ao nao esperada 

Para as hip6teses sobre a formac;ao das expectativas que se acabaram de ver, a 

taxa de inflac;ao esperada e a varia vel relevante na tomada de decisoes dos agentes 

econ6micos sobre a determinac;ao do salario corrente. A taxa de infl.ac;ao verificada 

no per1odo s6 e tida em conta pelas expectativas adaptativas e a{ nao tem qualquer 

efeito independente sobre os salarios. 

Nesta 6ptica, se a infl.a<;ao verifi.cada excedesse a infl.a<;ao esperada, os tra

balhadores apenas se preocupariam em compensar a infiac;ao esperada deixando 

as for<;as de mercado a incumbencia de corrigir a infla<;ao nao esperada. Este 

comportamento assimetrico nao convenceu alguns economistas 17 para os quais 

o efeito da infl.ac;ao nao esperada deve ser autonomizado do efeito da infl.ac;ao 

esperada. 

Se a taxa de inflac;ao verifi.cada exceder a esperada, o produto do rendimento 

marginal do trabalho verifi.cado sera superior ao esperado pelo que os trabalhadores 

se sentirao explorados se forem remunerados em func;ao do produto do rendimento 

marginal esperado e tentarao conseguir pelo menos uma compensac;ao parcial do 

diferencial existente. 

17Turnovsky (1972); Turnovsky, Watcher (1972); Johnston, Timbrell {1973); De Menil, Bhalla 

{1975). 
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0 modelo de determinac;ao dos salaxios associado pode ser formalizado do 

modo seguinte: 

(4.21) 

onde o termo Pi - pie representa um efeito de correc~ao parcial (0 < as < 1) 

da inflac;ao nao esperada 18• 

Este modelo nao toma, no entanto, em considerac;ao o facto de as relac;oes en

tre trabalhadores e empresas serem hoje definidas por contratos de longa durac;ao 

que fixam a taxa de salcirio nominal a vigorar durante a vigencia do contrato. As

sim, e pouco provavel que os erros de previsao se refiitam nas medidas observaveis 

do excesso de procura de trabalho tal como a taxa de desemprego. E mais veros1mil 

que os trabalhadores esperem pelo pr6ximo contrato, adiando para essa altura a 

correcc;ao ex-post do seu salario face a inflac;ao nao compensada. 0 trabalhador 

s6 pedira a demissao se essa expectativa nao vier a cumprir-se no novo contrato. 

Por outro lado, nao sendo confrontada com a demissao dos seus efectivos a em

presa provavelmente nao incorrera em custos de contratac;ao/formac;ao resultantes 

de novas contratac;oes. 

0 excesso de procura de trabalho resultante da infiac;ao nao esperada manter

se-a, assim, em estado latente, pelo que a taxa de desemprego nao refletira comple-

18Um modelo semelhante e obtido com base na hip6tese de sala.rio real segundo a qual os tra

balhadores encaram a negociac;ao salarial como um meio de obter um nivel desejado de sala.rios 

reais. Admitindo que as expectativas possam revelar-se incorrectas traduzindo-se na obtenc;ao de 

um sala.rio real inferior ao desejado, aquela hip6tese pode ser forma.lizada. do seguinte modo: 

onde: 

( ~ }; - sala.rio real desejado para o perlodo actual 

( ~ );_1 - sala.rio real desej ado no perlodo anterior 

(~}t-1 - salario real obtido no perlodo anterior. 
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tamente o nfvel de desequllibrio e."'Cistente no mercado. Como objectivo de medir 

o excesso de procura de trabalho latente, Smyth, Wilton (1978); Christofides et 

al. (1980 a)) e Coe, Gagliardi (1985) chegaram a uma diferente modeliza~ao da 

determina~ao dos salarios 19: 

(4.22) 

onde: 

p~e - varia~ao esperada do n{vel geral de pre~os no per£odo de vigencia do con

trato 

. Pt-1 -taxa de inflac;ao verificada no perfodo de vigencia do contrato anterior 

~~- 1 - durac;ao do contrato anterior 

z~ - dura~ao do contrato actual 

x~ - alguma medida do excesso de procura 

19Christofides et al. {1980), pg~l69. 

105 



4.3.2.3. As expectativas racionais 

Os modelos de forma<;ao de expectativas sobre a variac;ao do n!vel geral dos prec;os, 

que ate aqui se referiram, embora tenham vindo a melhorar a forma como descre

vem o comportamento dos agentes econ6micos ao formularem as suas expecta.tivas, 

continuam a corresponder a uma representac;ao grosseira desses comportamentos 

ao admitirem que agentes econ6micos racionais desperdic;am, no seu processo de 

tomada de decisao, quaisquer informa<;oes para alem da veiculada pela taxa de 

infla<;ao e sua evolu<;ao. 

Um comportamento racional faria esperar que os agentes econ6micos se ba

seassem, para a formac;ao das suas expectativas, no melhor modelo dispon1vel de 

descri~ao do funcionamento global da economia, incorporando toda a informac;ao 

poss:lvel sobre todas as variitveis tidas como relevantes para a caracterizac;ao daquele 

funcionamento. 

As expectativas a introduzir no modelo de determinac;ao dos salarios deve

riam assim ser obtidas como previsoes de um modelo estrutural gerado pela teoria 

econ6mica [Muth (1961)]. 

Para um determinado conjunto de informac;ao (Z), a taxa de infla<;ao esperada 

devera, nesta 6ptica, corresponder a esperanc;a matematica da taxa de inflac;ao 

efectiva, isto e 20: 

Pt = E[Pt/Zt-1] (4.23) 

Os modelos de determinac;ao dos salarios obtidos com inserc;ao de expecta

tivas racionais 21 sao, regra geral, tidos como melhores do que os que utilizam 

expectativas nao racionais, embora se reconhec;a que as diferenc;as de qualidade 

no modo como uns e outros representam a realidade possam nao ser significativas 

face ao montante adicional de recursos exigido pelos primeiros. 

20Tenreiro (1987), pg.86. 
21 0nnerod (1982). 
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4.4. A curva de Phillips e a negocia«;ao colectiva 

A intensa investiga~ao desenvolvida na sequencia do artigo de Phillips, 1958 pri

vilegiou a caracteriza~ao do mercado de trabalho como mercado concorrencial no 

qual salarios e pre~os variam de acordo com a lei dos mercados tendo por principal 

determinante o nivel de excesso de procura nele registado. Neste contexto, a ac~ao 

sindical nao exerce sobre a taxa de variac;ao da taxa salarial qualquer infiuencia 

independente do estado da procura 22 • 

A importancia crescente, nas economias actuais, da negocia~ao colectiva, 

como mecanismo de fixa~ao dos salaries diferente, na sua essencia, do mecanismo 

de ajustamento da oferta a procura, leva a questionar a validade de se considerar, 

num contexto de confiito entre organiza~oes de classe com interesses distintos, 

as variac;oes de salarios como resultado do confronto entre uma oferta e procura 

organizadas. 

A resposta a questao acima formulada passa por uma analise da possibilidade 

de determina~ao das altera~oes a forma e posi~ao da curva de Phillips decorrentes 

da existencia de sindicatos e de processes de negocia~ao colectiva. 

A fixa~ao dos salarios atraves de um processo de negociac;ao colectiva. nao im

plica, por si s6, que os movimentos dos salarios sejam independentes das condi~oes 

de mercado. Os processes de ajustamento em situa~oes de desequllibrio, que ca

racterizam o funcionamento do mercado de trabalho em concorrencia, poderao ser 

alterados, mas os resultados, em termos da determina~ao dos salarios, s6 serao dife

rentes se aquelas negocia~oes permitirem aos trabalhadores obter alguma vantagem 

sobre as negocia~oes individuais, para um mesmo nfvel de excesso de procura. 

Parece padfico afirmar que a organiza~ao dos trabalhadores em sindicatos 

permite obter consideraveis economias de escala na aquisi~aoftratamento da in

formac;ao. Tal facto traduzir-se-a, naturalmente, numa maior sensibilidade dos 

22Dow, Dicks-Mireaux (1958) e Klein, Ball (1959) refor~aram esta ideia ao concluirem nao serem 

significativos os indicadores da pressao sindical por eles construfdos. E no entanto mais provavel 

que tal facto resulte da ponca sensibilidade dos indicadores (um tanto incipientes) utilizados a 
variavel que preteridem medir. 
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salarios as variac;oes das condic;oes econ6micas, salvo, talvez, em per£odos de d.pida 

expansao da procura onde as desvantagens organizativas e administrativas {maior 

burocracia) podem tornar mais lenta a resposta colectiva. 

Mas a associac;ao em sindicatos traz ainda uma outra va.ntagem, o aumento 

do poder negocial dos trabalhadores, na medida em que, nao s6 torna mais facil a 

concertac;ao de actividades reinvindicativas e aumenta a respectiva efi.cacia, como 

tambem aumenta, junto das empresas, a credibilidade quanto a verificac;ao de 

acc;oes colectivas com efeitos nocivos na sua actividade, aumentando, consequente

mente, a predisposic;ao daquelas a cedencia 23 • 0 poder de negociac;ao do traba

lhador individual que apenas tem como forma de protesto a ameac;a de demissao 

e obviamente inferior. 

A aceitac;ao de que a negociac;ao colectiva dos salarios apresenta vantagens 

em relac;ao a negociac;ao individual em consequencia do aumento do poder de 

negociac;ao que lhe esta associado levou autores como Hines {1964); Thomas (1974) 

e Thomas {1976) a procurar estudar a infiuencia da acc;ao sindical nos movimentos 

de salarios, desenvolvendo modelos em que a forma e posic;ao da curva de Phillips 

e afectada pelo nUm.ero de trabalhad6res sindicalizados e sua variac;ao. 

Se a taxa de variac;ao dos salarios resultante do impacto da actividade sindi

cal no processo de determinac;ao dos salarios e diferente da que resulta, em con

correncia, do estado de excesso de procura, a coexistencia de submercados de . 
trabalho sindicalizados e nao sindicalizados torna 0 efeito daquele impacto, a nivel 

agregado, dependente das relac;oes que se venham a estabelecer entre aqueles mer

cades. 

Com efeito, ainda que os sindicatos consigam obter para os seus membros 

ta.xas de crescimento salarial superiores as que se registam nos submercados nao 

sindicalizados, na medida em que, desse facto resulte uma substituic;ao de traba

lhadores sindicalizados par nao sindicalizados nos submercados fortemente sindi

calizados, a taxa de desemprego associada a um determinado n1vel de excesso de 

23Ver Fernandes (1990) para uma. sfntese sobre o tra.ta.mento pela. teoria. econ6mica. do fen6meno 

greve e suas consequencias na. d.etermina.~ao dos sa.lanos. 

108 



procura pode nao se alterar' situa.c;ao em que a evolu~ao dos salarios sera indepen

dente da ac~ao sindical. 

Uma analise da realidade mostra, no entanto, que os acrescimos de salarios 

ganhos pelos sindicatos nao s6 nao sao compensados por varia~oes inversas dos 

salarios nos submercados nao sindicalizados como tendem a propagar-se a estes 

ultimos. Esta constata~ao esta na origem do desenvolvimento de modelos de deter

mina~ao dos salarios, no ambito da curva de Phillips, sob a hip6tese de existencia 

de salarios Hder 24 , embora estes nao refiram especificamente ou unicamente o grau 

.. de sindicaliza~ao na caracteriza~ao dos sectores Hder 25 • 

Uma interpreta~ao particularmente interessante do processo de propaga.c;ao 

ve-a como resultado de um comportamento preventivo das empresas nos submerca

dos nao sindicalizados, concedendo aumentos de salarios semelhantes aos vigentes 

nos submercados sindicalizados como forma de evitar a sindicalizac;ao dos seus 

efectivos. 0 impacto da acc;ao sindical sabre os salarios sera, nesta 6ptica, tanto 

maior quanta maior o diferencial de salchios entre os dais tipos de submercados 

[Throop (1968)}, deslocando para cima a curva de Phillips, sobretudo na regiao 

pr6xima do plena emprego. 

A capacidade dos sindicatos para criar e manter um tal diferencial nao e, 
contudo, constante ou estavel, dependendo de um vasto leque de factores que 

determina a vantagem da negocia.c;ao colectiva sabre a individual, o mesmo e dizer, 

o poder de negocia.c;ao das partes envolvidas na negocia.c;ao. Neste sentido, o poder 

de negociac;ao depende, do lado sindical, do grau de sindicalizac;ao e militancia que 

por sua vez sao infiuenciados por factores de ordem econ6mica 26 , politica 27, social 
28 e mesmo psicol6gica 29 • Do lado patronal, o poder negocial dependera sobretudo 

24Eckstein, Wilson (1962); Copeland (1977); Christofi.des et al. (1980 b)). 
250utras caracterfsticas geralmente retidas sao por exemplo o grau de concentra~ao no mercado 

de produtos e a taxa de crescimento da produtividade. 
26Nivel de desemprego, nivel dos salarios reais no perlodo anterior, capacidade fi.nanceira de 

repor as perdas de rendimentos associadas a certas ac~oes colectiva.s. 
27 Comportamento do governo para com os sindicatos. 
28Grau de solidariedade da comunidade. 
29Grau de efi.ciencia esperado da ac~ao colectiva e do sentimento de injusti~a. 
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da sua capacidade de pagamento que passa pelo n{vel do seu desempenho industrial 

medido, regra geral, pelos lucros e sua varia~ao e pela sua capacidade em transferir 

para OS pte~OS OS acrescimos de salarios. 

A acc;ao conjunta de factores tao d{spares torna indeterminavel a alterac;ao 

da forma e posic;ao da curva de Phillips resultante dessa mesma acc;ao e conse

quentemente a evolu<;ao dos salarios dela decorrente. Pode assim concluir-se que 

os modelos de determin~ao dos salarios propostos, com base nas teorias assentes 

na curva de Phillips, tambem nao permitem dar uma resposta adequada ao pro

blema de saber como se formam os salarios num contexto de negociac;ao colectiva 

generalizada. 
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Capitulo 5 

As Teorias de N egocia~ao 

Salarial: os modelos de monop6lio 

bilateral 

5.1. Introduc;ao 

0 interesse dos economistas pelo estudo da infiuencia do comportamento sindi

cal na forma~ao dos salarios, podendo ser reportado aos anos quarenta, sofreu 

ate aos anos setenta uma evoluc;ao muito lenta. Tal evolu~ao encontra explica~ao 

na infiuencia dominante da relac;ao de Phillips nos estudos sobre o mercado de 

trabalho, na dificuldade de se conseguir um consenso acerca dos objectives da 

actividade sindical [Johnson (1975)] (ao contrario do que acontecia com os produ

tores e consumidores) e no facto de a Teoria da Negociac;ao ate a1 elaborada 1 se 

caracterizar por um elevado grau de nao operacionalidade. Esta nao operaciona

lidade derivava sobretudo da dificuldade de transposic;ao do conceito de equllibrio 

definido pelos percursores da teoria para um equllibrio expresso em variaveis ob

jectivas e observaveis [Murteira (1968)]. 

A partir de meados da decada de setenta e fundamentalmente nos anos oitenta, 

o estudo do comportamento sindical suscitou, contudo, inovadoras adesoes, sob o 

1Dunlop 1944, Hicks 1963, Shackle 1964, Zeuthen 1968 in Murteira (1968). 
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estlmulo da recessao econ6mica e concomitante coexistencia de altas taxas de de

semprego e altos sahirios face aos quais os modelos baseados na. rela.c;ao de Phillips 

perdiam poder explicativo. Importante para a. sa.{da da. fase estagna.nte anterior 

foi tambem a tomada de consciencia do crescenta peso da. negociac;ao colectiva. no 

mercado de trabalho e o consequente questionamento da validade das abordagens 

que ignoram este facto. 

As teorias de negociac;ao sala.rial representam uma perspectiva diferente de 

abordagem da formac;ao dos salarios a qual poe enfase nas rela<;oes entre as en

tidades patronais e as associac;oes sindicais como elemento explicativo daquela 

formac;ao. 

Neste dom1nio, a investigac;ao tem-se desenvolvido segundo duas vertentes 

complementares: o estudo, a nfvel microecon6mico , do comportamento dos sindi

catos que se apresenta neste capitulo e o estudo da negociac;ao enquanto um jogo 

entre dois parceiros que sera abordado no capitulo seguinte. 

0 desenvolvimento te6rico, a n1vel microecon6mico, ambito em que se pre

tende situar este capitulo, tem tido por objectivo a modelizac;ao das reacc;oes sindi

cais tendo em conta as restric;oes inerentes ao facto de a negociac;ao pressupor um 

outro agente econ6mico activo, a empresa ou entidade patronal, com interesses 

quase sempre (mas nem sempre) divergentes. 

A investigac;ao, liderada pelos E.U.A., Inglaterra e Escandinavia, tem-se es

forc;ado por construir uma teoria de comportamento dos sindicatos coerente, meto

dol6gicamente correcta e testavel atraves de modernos metodos econometricos. 

Esta investigac;ao tem vindo a enquadrar, nos anos recentes, os estudos sobre o 

impacto da ao;ao sindical na determinac;ao dos salarios, visto numa perspectiva 

micro ou macroecon6mica 2 • 

2 A nivel macroecon6mico, uma das principais preocupac;oes dos economist as tem sido a ex

plicac;ao da rigidez dos salaries face a variac;oes considera.veis do nfvel de emprego, a par do estudo 

das consequencias da actividade sindical no funcionamento da economia. Destes estudos sao 

exemplo: Jackman (1985); Pencavel (1985); Pissarides (1985); Rodseth {1985); Calmfors (1985); 

Calmfors, Horn {1986); Ellis, Fender (1987); Brecher, Van Long {1989}; Lindbeck, Snower {1989). 
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5.2. A teoria microecon6mica de comportamento 

dos sindicatos 

A teoria microecon6mica de comportamento dos sindicatos desenvolveu~se em 

torno de um micleo te6rico obtido por paralelismo com a teoria do consumidor. Os 

modelos constru£dos, tendo por base esta teoria, preocupam-se essencialmente com 

a formaliza~ao (escolha dos argumentos e forma funcional) de uma func;ao utilidade 

que os sindicatos, enquanto agentes econ6micos racionais, deveriam ma.ximizar. Os 

diferentes modelos distinguem-se pelas distintas formaliza~oes da func;ao utilidade 

que correspondem a modos diversos de ver as relac;oes entre sindicatos e empresas. 

Neste ponto, ter-se-a por objective apresentar a discussao a volta da for~ 

malizac;ao da func;ao de utilidade sindical hem como dos principais modelos de 

monop6lio bilateral 3 desenvolvidos no ambito desta teoria. 

Referir-se-ao igualmente algumas das tentativas de rela.xamento dos pressu

postos em que assenta a teoria. Assim, os modelos de Lindbeck, Snower {1986) e 

Solow (1985) tomam em considerac;ao um comportamento diferencial por parte do 

sindicato em relac;ao aos seus membros empregados e desempregados. 0 pressu

posto da existencia de criterios de despedimento aleat6rios e posto em causa nos 

modelos de antiguidade 4 que estudam os efeitos nos salarios da utilizac;ao de um 

criterio de despedimento do tipo "last in, first out". Finalmente, sao referidos al

guns estudos que tem por objectivo analisar os efeitos na determinac;ao dos salarios 

da endogeneizac;ao do numero de membros do sindicato nos modelos de monop6lio 

bilateral e da considerac;ao das interacc;oes entre as estruturas e o comportamento 

dos mercados de produtos e do trabalho. 

3 Fala.-se de monop6lio bilateral por que se considera. que a. negocia.~ao se f&J entre dois pa.r

ceiros que detem respectiva.mente o monop6lio sobre a. oferta. (sindica.to) e a. procura. (empresa.) de 

tra.ba.lho. 
4 Grossma.n (1983); Oswald (1985) e Turnbull (1988) 
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5.2.1. Pressupostos e aspectos comuns aos diferentes 

modelos 

Tendo sido criada, como foi referido, a semelhanc;a da teoria do consumidor, a 

teoria microecon6mica de comportamento dos sindicatos adopta todos os principais 

pressupostos daquela teoria 5• 

A dificuldade em modelizar a complexa teia de relac;oes que constitui um 

sindicato bem como a sua inserc;ao no mercado de trabalho levou ainda a adopc;ao 

de mais alguns pressupostos simpli:ficadores: 

os sindicatos consideram todos os seus membros de igual modo, estejam ou 

nao empregados; 

0 numero de membros e fixo ou ex6genamente determinado; 

a contribuic;ao dos membros do sindicato para o produto e su:ficientemente 

pequena para que as suas decisoes nao afectem 0 n1vel geral de prec;os; 

. os despedimentos obedecem a criterios aleat6rios. 

Tendo por base estes pressupostos, os modelos de monop6lio bilateral veem 

os sindicatos como coligac;oes de trabalhadores homogeneos tendo por principal 

objective maximizar a sua utilidade, derivada, por agrega~ao da utilidade de cada 

um dos seus membros. A func;ao que representa a utilidade de cada membro 

e, na maioria dos modelos, quase-concava, crescente e duas vezes diferenciavel 

( condic;oes necessarias e suficientes de existencia de uma solu~ao unica para o 

problema de maximizac;ao). As diferenc;as entre os varios modelos residem essen

cialmente nos argumentos que constituem a func;ao utilidade e na forma funcional 

para esta escolhida. 

Baseados na intuic;ao, os precursores deste tipo de modelos utilizaram como 

argumento da func;ao utilidade a massa salarial total ("wage bill") [Rieser (1970); 

5 0oncorrencia perfeita no mercado de produtos, perfeita homogeneidade dos factores de 

produ!<ao, entre outros. 
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Johnston (1972)] ou a renda 6 [Rosen (1970);]. Posteriormente, obedecendo a um 

imperative de rigor face a observac;ao de que OS sindica.tos atribuem importancia. 

prioritaria aos salaries reais dos seus membros e a.o n{vel de emprego na. industria 

ou sector sindicalizado, a maioria dos autores 7 pa.ssou a utilizar essa.s variaveis 

como argumentos para a func;ao utilidade. 

Outros autores, ainda, consideram como argumento daquela. func;ao o salario 

real fora do sector sindicalizado, como objective de captar os efeitos do compor

tamento imitative dos sindicatos 8 ou o salario real Hquido de impostos e con

tribuic;oes para a seguranc;a social, dando enfa.se ao facto de os trabalhadores pre

tenderem acima de tudo a garantia de ma.I;Lutenc;ao do seu rendimento disponfvel 

[Knoester, VanDer Windt (1987)]. 

6 A renda e a diferen~a entre a massa salarial total e a que se obteria a taxa de salado de 

concorrencia. 
70swald (1982); Nickell, Andrews (1983}; Booth (1984) e Pencavel (1985); entre outros. 
8 0swald (1979); Oswald (1982J a)); Gylfason, Lindbeck (1984). 
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Criticando os modelos pioneiros pelo seu caracter demasiado geral que os 

impossibilitava de fornecer quaisquer previsoes consequentes sobre o mundo real, as 

abordagens mais recentes tem vindo a procurar um rigor cada vez maior, mediante 

uma especifi.cac;ao mais cuidada da forma. funcional da func;ao utilidade. Para essa 

especificac;ao tem-se seguido uma de duas vias: 

i) utilizac;ao de uma func;ao tipo Stone-Geary [Dertouzos, Penca.vel (1981); 

Pencavel {1984)] 

on de: 

Us - utili dade sindical 

w - salario real 

wa - salario alternativo 9 

l - n1vel de emprego 

6 - nlvel de emprego de referenda 

e - poder de negociac;ao relativo 

{5.1) 

ii) utilizac;ao de uma func;ao de utilidade esperada obtida como media ou soma 

ponderada das utilidades dos membros do sindicato [Farber (1978); 

McDonald, Solow (1981)] 

l l 
- -u(w) + (1 - -)u(wa) 

m m 
(5.2) 

ou ainda, 

9 Define-se sala.rlo alternativo como o sala.rio que o tra.balha.dor pode obter em alternativa ao 

sala.rio pago pela empresa seja aquele o subsfdio de desemprego ou o sala.rio em qualquer outra 

actividade ou empresa. 
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Us - lu(w) + (m - l)u(wa) (5.3) 

onde: 

m - numero de membros do sindicato 

u - utilidade de cada membra do sindicato 

Oswald (1985) apresenta algumas razoes para a adopc;ao de uma func;ao tipo 

Stone-Geary, tais como a sua simplicidade, facil tratamento econometrica e o 

facto de canter, como casas particulares, a func;ao utili dade de argumento mass a 

salarial total ou rend a 10• 

A. segunda via tem como principais vantagens: 

. ter expllcitamente em conta a existencia de dois posicionamentos diferentes 

de um qualquer trabalhador face ao sindicato (ser ou nao membra) e ao 

estatuto em relac;ao ao emprego ( estar empregado ou nao) recebendo em 

consequencia um salario w ou wa; 

. conferir ao problema da determinac;ao de salaries uma dimensao proba

biHstica (probabilidade de um membra do sindicato estar empregado (l/m) 

e desempregado {{1 - 1)/m). 

A utilizac;ao deste tipo de func;ao utilidade aparece algumas vezes associada 

a regras do tipo votante medio que fornecem uma explicac;ao racional para a 

agregac;ao das preferencias dos membros individuais numa polltica de determinac;ao 

salarial coerente. 

Blair, Crawford (1984) e Pencavel {1985) expressam no entanto algumas 

duvidas relativamente a utilizac;ao deste tipo de func;ao, sempre que qualquer re

gra do tipo votante media e utilizada, chamando a atenc;ao para a possibilidade 

da nao existencia de um equillbrio. Esse equillbrio e dif1cil de atingir em espac;os 

10Vide Oswald (1985), pgl63. 
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de escolha de dimensao superior a um ( ca.so dos sindicatos cujo espac;o de escolha. 

e geralmente bidimensional: salario e emprego) 11 • 

Pencavel (1985) sugere por essa razao que se utilize a func;ao de utilidade 

esperada como hip6tese de pesquisa cuja relevancia emp{rica devera ser testada 

com base em observac;oes dispon{veis. 

A utilizac;ao de func;oes de utilidade nao esperada que envolvem expressoes 

mais elaborada.s para as probabilidades e ainda uma proposta alternativa de re

presentac;ao do comportamento dos .sindicatos. Nao se conhecem contudo desen

volvimentos nessa direcc;ao. 

.5.2.2. Os modelos de monop61io bilateral 

Nestes modelos, os sindicatos, ao ma.ximizarem a sua utilidade, tem em conta a 

restric;ao, imposta pelo comportamento da entidade patronal, representada pela 

curva de procura de trabalho. Esta curva e definida supondo que a entidade 

patronal, que enfrenta um mercado de produto em concorrencia perfeita, tem por 

objective ma.ximizar a sua propria func;ao de utilidade. 

Esta func;ao utilidade tem usualmente por argumento o lucro ou o lucro es

perado que, frequentemente, e por sua vez func;ao do salario real e do n!vel de 

emprego. Ainda como argumentos da func;ao lucro 12 aparecem, por vezes, outros 

custos e receita.s da empresa, o prec;o de produtos substitutes ou complementares, 

os salarios recebidos por outros sindicatos ou o {ndice de produtividade geral ou 

do trabalho. 

Em alguns autores, como por exemplo Farber (1978), o comportamento da 

entidade patronal e ainda caracterizado por um "trade-off" entre 0 acrescimo de 
11Pencavel (1985}, pg.205 afirma mesmo que "sempre que a. fun~ao utilidade contem mais que 

um argumento, a vota!jao por maioria pode nao gerar, e provavelmente nao gera, 0 tipo de rela~oes 

transitivas para as preferencias sindicais que sao requeridas para cada preferencia individual". Este 

problema e analisado em pormenor por Blair, Crawford (1984) que discute ainda a preserva~ao 

das propriedades de cardinalidade das prtlferencias individuais ap6s agrega~ao por meio de regras 

de vot~ao que seguem, em geral, um metoda de agrega~ao ordinal. 
120swald (1982); Nickell, Andrews (1983); Gylfason, Lindbeck (1984). 
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salario pedido e a probabilidade de dura.~ao da greve 18• 

Partindo deste tronco comum, diferentes abordagens do modo como os sindi

catos e entidades patronais se relacionam no processo de tomada de decisao sobre 

o salario e o emprego dao origem a variados modelos de determin~ao dos sa.larios. 

5.2.2.1. 0 modelo de sindicato monopolista 

De acordo com este modelo, a empresa seleciona o seu n{vel de emprego 6ptimo 

e o sindicato fixa o salario que maximiza a. sua utilidade sujeita as decisoes da 

empresa em materia de emprego. 

Tome-se uma empresa "price-taker" tendo como fun~ao lucro: 

IT - R(l) - (wl + 0) (5.4) 

on de: 

R(l) - func;ao rendimento tal que R'(l) > 0 R"(l) < 0 

IT - lucro 

w - salario nominal 

l - nfvel de emprego 

C - custos fixos 

Porque se supoe um comportamento racional por parte da empresa, a utili

dade por ela associada ao processo de produ~ao sera indiferente a combinac;oes de 

salario e emprego que mantenha.m o lucro constante. 0 Iugar geometrico destas 

combinac;oes, a que se da o nome de curva de isolucro, pode entao ser considerada 

como a curva de indiferen<;a da empresa, representada pela seguinte expressao: 

UE - IT(w,l) (5.5) 

13 A prop6sito ver Fernandes (1990). 
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A inclina<;ao das curvas de indiferen<;a e dada por: 

an 
_m__8w 
an al -
8w 

R'(l)- w 

l 
(5.6) 

o que indica terem as curvas inclina<;ao positiva para valores de w < R'(l) e 

negativa para w > R'(l), qualquer que seja o nivel de emprego. 0 ponto de 

in:B.exao situar-se-a a um n1vel de salaries tanto mais baixo quanto mais alto for o 

nivel de emprego [figura 5.1]. 

Figura 5.1 - Curva de procura de trabalho 

w 
p 

onde: W - salario real 

Dado um salario w1 a empresa maximizara a sua utilidade escolhendo o n1vel 

de emprego correspondente ao ponto de tangencia entre a recta w = w1 e a 

curva de indiferenc:;a mais baixa. Nesse ponto, o salario sera igual ao rendimento 

marginal do trabalho (w = R'(l)) [fig.5.1]. A curva de procura de trabalho (P P') 

aos varios n1veis de salaries pode assim ser definida como o Iugar geometrico dos 
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pontos maximos das curva.s de indiferen<;a e e por defini<;ao decrescente com 0 

salario [fig. 5.1]. 

Tendo a procura de trabalho como restri<;ao, o sindicato procura ma.ximizar 

a sua utilidade resolvendo o seguinte problema: 

com 

max Us = u(w)l + (m - l)u(wa) 

w 

s.a : R'(l) - w = 0 

BUs 
0 -- > 

Bw 
BUs 

0 az> e 

As condi<;oes de primeira ordem de maximo escrevem.,.se: 

BL = l.u'(w) - A = 0 Bw , 
BL 
- = u(w) u(wa) + .XR"(l) - 0 az 
~~ = R'(l) w = 0 

(5.7) 

onde: L - fun<;ao Lagrangeana 14 

A resoluc;ao do sistema de equac;oes (5. 7) permite obter o seguinte resultado: 

[u(w) - u(wa)]= -l.u'(w).R" (l) 

u(w) - u(wa) _ l..l7"(l) 
w.u1(w) - RQ) 

(5.8) 

De acordo com a expressao (5.8), o salario 6ptimo e tal que iguala as elasti

cidades salario da procura de trabalho (inverso do lado direito da igualdade) e do 

ganho com o emprego (inverso do lado esquerdo da igualdade). 

14 

L = U(w,wa,z) + A[R'(l) - w] 
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A condic;ao de segunda ordem que se supoe satisfeita sera. 115 : 

8
2
U8 + 2 8

2
Us az + 8

2
Us ( 81) 

2 
+ 8Us 8

2
l < 0 (S.Q) 

8w2 awaz aw 8l2 aw 8l 8w2 

Grafi.camente, o salario 6ptimo corresponde ao ponto de tangencia entre a 

curva de procura de trabalho e uma das curvas de indiferenc;a do sindicato {ponto 

Ana fi.g.5.2) e traduz a procura pelo sindicato de um compromisso entre salario e 

emprego face ao "trade-off" salario / emprego com que se defronta. 

Figura 5.2- Salario 6ptimo no modelo sindicato monopolista 

w 

e 

· 15Expressao do determinante da hessea.na da fun~ao Lagra.ngeana. 
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5.2.2.2. 0 modelo de negocia,;ao eflciente 

Os n1veis de salario e emprego correspondentes ao ponto A (fig.5.3] nao sao, con

tudo, efi.cientes, pois existem combinac;oes de salario e emprego que proporcionam 

um maior hem estar a ambas as partes. Com efeito, analisando a figura 5.3, 

facilmente se conclui pela existencia de pontos (regiao sombreada) que correspon

dem a uma maior utilidade para o sindicato (porque situados sobre curvas de 

indiferenc;a superiores) e para a empresa (porque situados sobre curvas de isolucro 

mais baixas). Os pares (w,l) para os quais qualquer melhoria de bem-estar para 

uma das partes implicara necessariamente um decrescimo de bem-estar da outra 

(Pareto eficientes) situar-se-ao nos pontos de tangencia entre as curvas de isolu

cro e as curvas de indiferenc;a do sindicato. Designar-se-a por curva de contra to o 

Iugar geometrico destes pontos ( CC'). 

Figura 5.3- Curva de contrato 

w 

e 

Nao aceitando a ideia de que os agentes econ6micos deixem perder oportu

. nidades de se encontrarem em melhores posic;oes, sobretudo quando desse facto nao 
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resulta qualquer preju{zo para o conjunto da sociedade, alguns autores tentaram 

formalizar um outro tipo de modelo, o modelo de negociac;ao efi.ciente. 

Segundo este modelo, a empresa e o sindicato negoceiam conjuntamente o 

sal;i.rio e o emprego. 0 problema de maximizac;ao a. resolver pelo sindica.to e 
consequentemente diferente do problema do modelo anterior e passa a escrever-se: 

max Us(w, w4
, l) 

w,l (5.10) 

s.a : R'(l) - w = 0 

Trabalhando com as mesmas func;oes lucro e utilidade do modelo anterior, a 

curva de contrato e anallticamente deduzida igualando as inclinac;oes das curvas 

de utilidade do sindicato e da empresa, isto e, fazendo: 

u.(w) - u.(w4
) _ w - R'(l) 

l.u.'(w) - l 

A sua inclinac;ao que e obtida por diferenciac;ao da expressao (5.11): 

dw 

dl 

R"(l).u.'(w) 
[w - R'(l)].u." (w) 

e positiva para valores dew > w4 pois w > w4 --+ w > R'(l). 

(5.11) 

(5.12) 

A curva de contrato (CC' na fi.g.5.3) e assim crescente para w > w", inter

secta a curva de procura em w = W 4 (neste ponto o 1Q membro da igualdade 

(4.11) e igual a 0 e w - R'(l) = 0 sobre a curva de procura) e nao existe para 

w <: W
4 dado que nenhum sindicato aceita negociar a valores inferiores ao do 

salario alternativo [fig.5.3]. 

Note-se que nao existe aqui uma soluc;ao unica para o problema de deter

minac;ao do salario. A determinac;ao de uma soluc;ao unica, de entre o numero 

infinito de negociac;oes eficientes, exige a introduc;ao de postulados particulares 

sobre o comportamento dos agentes econ6micos. Um certo tipo de postulados, in

serido no tratamento da negociac;ao pela teoria de jogos, sera analisado no proximo 

capitulo. 
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Os nlveis de salario e emprego concorrenciais sao pois, neste modelo, deter

minados pelo ponto de intersecc;ao (ponto C na fig.5.3) entre a curva de contrato 

e a curva de procura de trabalho. Ao Iongo da. curva de contrato, todos os outros 

pontos correspondem a salarios superiores ao rendimento do produto marginal do 

trabalho e portanto a um emprego excessivo do ponto de vista da empresa. A 

negociac;ao eficiente pressupoe assim a existencia de mecanismos que assegurem o 

emprego dos trabalhadores em excesso. Esses mecanismos podem ir da simples 

fixac;ao de regras regulando 0 tempo maximo de trabalho nas maquinas, numero 

de trabalhadores por tarefa e outras similares a provisoes de seguran<;a de emprego 

estabelecidas em contrato. 

Repare-se ainda que, em qualquer ponto da zona sombreada, o salario e infe

rior ou igual mas o emprego superior aos determinados pelo modelo do sindicato 

monopolista - ponto A [fig.5.3]. A explicac;ao reside no facto de os sindicatos 

nao estarem agora sujeitos a um "trade-off" salario / emprego, podendo lutar si

multaneamente por melhor salario e melhor nlvel de emprego. 

5.2.2.3. 0 modelo "direito de gerir" 

As hip6teses de partida dos dois modelos anteriores, respectivamente de que o 

sindicato fixa o salario e a empresa o emprego e que salario e emprego sao conjun

tamente negociados pelo sindicato e empresa, nao resistem a uma observa<;ao mais 

atenta da realidade. Esta mostra que, se a negociac;ao do salario e pratica corrente 

(a fixac;ao unilateral do salario pelo sindicato dificilmente se verifica), raramente 

as empresas prescindem do seu direito a gerir o emprego e aceitam discuti-lo com 

os sindicatos. Um tal procedimento e justificado pelas empresas com a necessi

dade de proceder a continuos ajustamentos do nlvel total de emprego cujo custo 

seria substancialmente agravado no caso de serem obrigadas a negocia<;ao desta 

materia. 

Esta nao aderencia das hip6teses base daqueles modelos a realidade da nego

ciac;ao colectiva levou a proposi~ao de uma hip6tese alternativa para a constrm;ao 

de,.·modelos de determina<;ao do ·salario. E o caso do modelo de Nickell, Andrews 
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(1983), no qual a empresa eo sindicato negoceiam o salario mas a empresa retem 

o direito a gerir o emprego, fixando-o unilateralmente. 

Este modelo, que alguns 16 consideram um caso particular do modelo do 

sindicato monopolista, postula que, dado um salario, a empresa fixa o emprego 

l*(w) que e solu~ao do problema seguinte: 

max IT(w,l) 
l 

(5.13) 

As fun~oes de utilidade podem entao reescrever-se sob a forma: Us[w,l*(w)] 

para o sindicato, e UE = IT[w,l*(w)] para a empresa. 

0 sindicato procurara o salario que satisfa<;a o seguinte problema: 

max U[w, l*(w)] 
1U 

(5.14) 

No seu artigo de 1983, Nickell e Andrews obtem uma solu<;ao para este du

plo problema utilizando uma variante :flexfvel da solu~ao de Nash a que se fara 

referenda ao abordar-se o tratamento do problema de negocia<;ao salarial no con

texte da teoria de jogos. A solu<;ao deste problema nao e optima no sentido de 

Pareto pois situa-se na curva de procura de trabalho, mas e eficiente do ponto de 

vista produtivo na medida em que o salario iguala a produtividade marginal. 

5.2.3. Compara~oes entre os modelos sindicato monopo

lista e negocia~ao eficiente 

A prolifera~ao de modelos, procurando representar o comportamento sindical e 

seus efeitos na determina<;ao dos salarios, teve por catalizador a discussao acerca 

da existencia de negocia<;ao sobre os salarios e o emprego ou apenas sobre os 

salarios, sendo o nfvel de emprego fixado unilateralmente pela empresa. A resposta 

a esta questao passa naturalmente pela confirma~ao, a nfvel empfrico, da validade 

do modelo de negocia<;ao eficiente contra o modelo do sindicato monopolista ou 

16Ma.Iining (1987}; Pa:ci et a.I. (1990}; Alogoskoufis, Manning (1991}; entre outros. 
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direito de gerir. Alguns testes empfricos foram sugeridos 17 como via de clarifica~ao 

da discussao acima referida. 

0 modelo de negocia~ao eficiente sugere que os sindicatos, atraves do uso de 

provisoes de seguran~a do emprego, conseguem deslocar-se da curva de procura de 

trabalho para· a curva de contrato, obtendo assim um salario superior a sua pro

dutividade marginal. MaCurdy, Pencavel (1986) e Eberts, Stone (1986) assentam 

os respectivos testes na procura de confirma~ao da existencia de um tal premio de 

salario. 

Retomem-se as fun~oes utilidade do sindicato e da empresa do tipo habitual: 

UE - IT(F, C) com e F - F(l, kb ... , km) 

on de: 

k; - quantidade do factor i utilizado na produ~ao 

Pi - pre~o unitario do factor i 

e 

Us = U(w, wa, l) 

De acordo como modelo do sindicato monopolista, as combina~oes (w, l, k;) 

de equllibrio devem sempre satisfazer as condi~oes de primeira ordem de maxi

miza~ao da fun~ao utilidade da empresa, ou seja, verificar as seguintes igualdades: 

(5.15) 

11Brown, ·Ashenfelter (1986); Card {1986); MaCurdy, Pencavel {1986); Eberts, Stone (1986). 
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Combinando estas igualdades, obtem-se a seguinte condic;ao: 

p (i) = w 
a~c, 

(5.16) 

No modelo de negociac;io e:ficiente, as combinac;oes (w, l) eficientes situam-se 

sobre a curva de contrato, satisfazendo as condic;oes de primeira ordem do seguinte 

problema: 

max U(w, we:~, l) 

w,l (5.17) 

s.a. : n(F, 0) 

que se escrevem do seguinte modo 18 : 

aL 
8l 

au 
8l 

aL 
aw 

au 
aw 

, an ao 
"ao· aw -

an aF an ao 
>.aF·az + ao·az -

au 
0<:> 8l -

an aF an ao 
aF·aki + ao·aki = 0 

(5.18) 

(5.20) 

Eliminando >. entre as duas primeiras igualdades e substituindo a expressao 

resultante na terceira, obtem-se a condic;ao seguinte: 

p ( :r) = w - l (:r) (5.21) 
8~ 8w 

on de au 1 az e au 1 aw sao positivas ( curvas de indiferenc;a nao horizontais). 

18Lembre-se que a.lagra.ngea.na. deste problema se escreve 

L = U(w, wa, l) - .UI(F, 0) 
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Comparando as expressoes (5.16) e (5.21), e facil observar que elas diferem 

pelo aparecimento na segunda de um termo que se deduz a w, o premio de salario 

·acima da produtividade marginal. 

A validade de um modelo contra o outro pode entao ser testada atraves da 

hip6tese: 

(5.22) 

A rejei~ao desta hip6tese e tomada, nos estudos referidos, como confirmac;ao 

da validade do modelo de negociac;ao eficiente. 

0 teste de Eberts, Stone (1986) difere do de MaCurdy, Pencavel (1986) pelo 

peso dado ao papel desempenhado pelas provisoes de seguran~a de emprego na. 

negocia~ao colectiva. Se estas provisoes estao presentes apenas para assegurar 

uma mais uniforme distribuic;ao da intensidade de trabalho 19 , entao existira um 

"trade-off" salario / emprego e o modelo do sindicato monopolista e validado 20
• Se 

aquelas provisoes sao necessarias para exercer um controlo sobre as decisoes da 

empresa em materia de emprego, de modo a manter um n1vel de emprego superior 

ao desejado pela mesma, o efeito da existencia de provisoes sobre os salarios sera 

positivo e confirmar-se-a o modelo de negociac;ao eficiente. 

Embora seguin do metodologias diferentes 21 , ambos os estudos concluem pela 

rejeic;ao do modelo do sindicato monopolista 22 • 

Brown, Ashenfelter (1986); Card (1986); Bean, Turnbull (1988) e Christofides 

(1990) abordam esta questao sob uma perspectiva diferente 28 • 

19Mediante clausulas que especificam o numero de trabalhadores por tarefa, limite para numero 

horas de trabalho numa tarefa, etc. 
20Neste caso o coeficiente associado as provisoes, nas equa~oes de sala.rios, e negativo. 
21 Utilizando estimativas directas da produtividade marginal e pre~os dos fa.ctores em MaCurdy, 

Pencavel (1986) e estimando regressoes sobre equa~oes de salarios em forma quase reduzida em 

Eberts, Stone (1986). 
22Tambem Pehkonen (1990) conclui pela inadequa~ao deste modelo a realidade finlandesa. 
23Esta. perspectiva e aqui apenas brevemente aflorada por lidar essendalmente com equa~oes de 

determina~ao do emprego· e nao dos sala.rios. 
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Tome-se como func;oes utilidade da empresa e do sindicato, respectivamente: 

e Us - U(w, 1, X2, Xs) 

on de: 

X 1 - vt. variaveis que afectam apenas o lucro da empresa 

X 2 - vt. variaveis que afectam tanto o lucro da empresa como a utilidade sindical 

X 8 - vt. variaveis que afectam apenas a utilidade sindical 

Considere-se existir duas fases de negociac;ao, na primeira das quais e nego

ciado o salario e na segunda o emprego, e ainda que o poder sindical na primeira 

fase - (} - pode ser diferente do existente na segunda - 1· 

Os salarios sao determinados na primeirafase de modo a satisfazer o problema24: 

max u1-B u~ 
w (5.23) 

s.a: l = l(w, 8, Xtt X2, Xs) 

0 emprego e determinado na segunda fase como solu<;ao do problema: 

(5.24) 

0 modelo do sindicato monopolista (implica 1 = 0) e verdadeiro sese confir

mar a seguinte igualdade: 

(5.25) 

240 problema tal como formulado corresponde a uma solu!;ao assimetrica negociada de Nash. 
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A validade do modelo de negociac;ao eficiente (implica 8 = "/) exige a igual

dade das taxas marginais de substituic;ao entre salario e emprego de ambos os 

parceiros, ou seja, que se verifique: 

IIHw, l, xb X2) 
II!u(w, l, X2, Xs) -

Ul(w, l, Xb X2) 
U~(w, l, X2, Xs) 

(5.26) 

As expressoes (5.25) e (5.26) diferem pelo aparecimento na segunda do vector 

X 3 • Os testes baseados nesta perspectiva tern, assim, consistido em verificar seas 

variaveis pertencentes aquele vector 25 tem uma in:B.uencia independente sobre o 

emprego. A existencia de tal in:B.uencia apontaria para a rejeic;ao do modelo do 

sindicato monopolista 26 • 

Manning (1987) e Alogoukoufis, Manning (1990) defendem, no entanto, que 

a rejeic;ao do modelo do sindicato monopolista nao implica que o modelo de nego

ciac;ao eficiente seja verdadeiro pois "/ = 0 nao implica () = "'· 

Os resultados empfricos, nestes estudos, tem apontado para a reJetc;ao de 

ambos os modelos em favor de um modelo mais geral no qual o emprego depende 

tanto do salario como das variaveis contidas em X3• A soluc;ao optima situa-se, 

no modelo mais geral, entre a curva de procura e a curva de contra to 27• 

D~wrick (1990) propoe, por seu lado, que se estudem as circunstancias em 

que a negociac;ao tambem do emprego e favoravel as empresas e sindicatos, con

cluindo pela existencia de situac;oes em que os interesses de ambas as partes sao 

convergentes e outras em que sao divergentes quanto a inclusao do emprego na 

agenda de negociac;oes. 

25 A taxa de salano alternativa e a taxa de desemprego sendo as mais frequentes. 
26Bean, Turnbull (1988) chamam a aten~ao para o facto de o salano alternativo- wa - poder 

afectar o salano indirectamente, infl.uenciando a forma~ao de expectativas sobre os salanos futuros 

que condicionam a fixa~ao do salano actual e consequentemente o emprego, pelo que, ted. , em 

geral, alguma infl.uencia, mesmo sendo o modelo do sindicato monopolista verdadeiro. 
27Espinosa, Rhee (1989) e Paci et al. (1990) chegam a mesma conclusao, os primeiros tendo 

em conta a natureza repetitiva do processo de negocia~ao, as preferencias temporais dos agentes 

econ6micos e as condi~oes de procura do produto e os segundos estimando 0 e 1 pelo metodo 

das varlaveis latentes. 
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5.3. Extensoes aos modelos de monop6lio 

bilateral 

Os desenvolvimentos na abordagem aos modelos, que procuram representar o com

portamento dos sindicatos, ao nfvel microecon6mico, e seus efeitos na determina(_;ao 

dos salarios, tem tido por objectivo encontrar uma resposta para alguns proble

mas detectados no ajustamento dos modelos a realidade observada por um lado, 

e a contestac;ao do caracter ex6geno do numero de membros do sindicato ou a 

considerac;ao da negocia(_;ao em situac;ao de incerteza, por outro. 

5.3.1. A explica~ao para a exclusao do emprego da nego

cia~ao colectiva 

Uma questao central, que sempre preocupou os estudiosos destes modelos, era a 

ausencia de uma explicac;ao clara para o facto de, sendo a negociac;ao conjunta 

do salario e emprego mais efi.ciente para ambos os parceiros, nao se encontrar, no 

funcionamento do mercado de trabalho, qualquer evidencia da inserc;ao do emprego 

entre as clausulas a negociar colectivamente 28• 

0 desinteresse dos sindicatos pela discussao do emprego e consequente aceitac;ao 

de que a sua fixac;ao e prerrogativa da empresa tem sido a explicac;ao adoptada 

por duas importantes vias de desenvolvimento recente dos modelos de monop6lio 

bilateral. Uma delas relaciona esse desinteresse com a existencia de regras de 

selecc;ao no despedimento - o modelo de antiguidade; a outra, com a distinc;ao 

feita pelo sindicato entre os membros empregados e desempregados - o modelo 

"insiders-outsiders". 

28 Algumas referencias de estudos sabre o conteudo de negocia!;oes colectivas e inqueritos a sindi

catos e entidades patronais, para E.U.A. e lnglaterra podem ser encontradas em Oswald (1987}. 

Em Portugal, um estudo das clausulas discutidas em negocia!;ao colectiva (Ver quadros 1 e 2 no 

anexo 2 e Pinto et a1.(1988)) aponta tambem para a nao discussao do emprego. 
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5.3.1.1. 0 modelo de antiguidade 

0 modelo de antiguidade ("the seniority model") surge como uma tentativa, ao 

nfvel teorico, de relax:amento do pressuposto de que OS trabalhadores sao des

pedidos aleat6riamente. Com efeito, a realidade mostra que os despedimentos 

quase nunca atingem aleat6riamente os trabalha.dores, antes seguindo criterios 

hem definidos do tipo LIFO (Last In First Out) ou outros. 

Se o despedimento segue o criterio L IF 0, os trabalhadores com maior an

tiguidade estao ao abrigo dos efeitos sobre o emprego de fl.utua~oes da actividade 

econ6mica 29, pelo que, neste caso, um sindicato democratico que se reja por uma 

regra tipo votante medio so' nao tera razoes para se preocupar com 0 emprego. 

Segundo Huizinga (1990), este resultado sera tantomais verdadeiro quanto os tra

balhadores mais novos se preocupam com o tratamento dado aos mais antigos, 

apesar de esta preocupa~ao nao ser retribulda. 

29Sampson (1990) apresenta. um modelo de antiguida.de em que tanto o sa.lario como o emprego 

dependem do pre~o do produto da. empresa. e logo da.s flutua~oes da. a.ctivida.de econ6mica. mesmo 

que a. empresa. siga. um criterio LIFO no despedimento dos seus tra.ba.lha.dores. 
30Para. Oswald (1987) tal regra nao e necessaria. para. a. va.lidade do modelo, pois, existindo 

um criteno LIFO de despedimento e uma. orden~ao dos tra.ba.lha.dores por gra.u de antiguida.de, 

··qua.lquer"Tegra.·de·vota.~ao conduziria. ao mesmo·resultado. 
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Nestas condi~oes, a fun~ao de utilidade sindical passara a escrever-se 

Us = U(w, w4
) em vez da forma habitual Us = U(w, wea, l) e as curvas de 

indiferen~a serao por conseguinte planas a partir de um nfvel de emprego l 11 que 

assegure 0 emprego do votante medio, ou, membro de antiguidade media [fig.5.4]. 

Figura 5.4- Curvas de indiferenc;a sindical no modelo de antiguidade 

w 

~-------------------------------------------11 

r-------------Io 

Tomando todos os trabalhadores como igualmente produtivos e pagos a mesma 

taxa salarial e a func;ao de utilidade da empresa habitual, o problema a resolver 

por um sindicato monopolista pode ser assim representado: 

max Us(w, w4
) 

w 
(5.27) 

R'(l) - w = 0 s.a: 

l - l 8 > 0 
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A sua soluc;ao efi.ciente (A na fi.g.5.5) estara sobre a curva de procura de tra

balho, ja que a empresa, unico agente econ6mico que se preocupa com o emprego, 

o fixa unilateralmente. 

Figura 5.5- Niveis de salario e emprego 6ptimos no modelo de antigui

dade 

w 

e 

Assim desaparece a distinc;ao entre os modelos de negociac;ao eficiente e de 

sindicato monopolista 81 • 

Grossman (1983) prova ainda que o efeito sobre o salario da existencia de 

criterios de despedimento baseados na antiguidade esta intimamente relacionado 

com o problema da determinac;ao end6gena do numero de membros do sindicato. 

De acordo com o modelo de antiguidade, um aumento do numero de membros do 

31Brunello (1990) prova te6ricamente que tal pode nao ser verdade se, embora. existindo um 

criteria LIFO e uma ordena~ao dos tra.balhadores por grau de antiguidade, estes se preocupa.rem 

com os rendimentos futures, dependentes da. proba.bilidade da sua. promoc;ao que aumenta com a 

entrada de novos trabalhadores. A existencia. de sindica.tos "forward-looking" pode ta.mbem ser 

fonte de distinc;ao entre os dois modelos [Burda (19~0)j. 
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do sindicato traduz-se numa reduc;ao dos acrescimos de salarios reivindicados. 0 

trabalhador de antiguidade media no per{odo anterior a este aumento, cujo grau 

de antiguidade tera, em media, baixado, votara agora por menores acrescimos de 

salario de modo a proteger o seu emprego [Layard (1990)]. 

Este modelo parece assim, a primeira vista, ajustar-se melhor ao real funciona

mento do mercado de trabalho, no qual, a antiguidade e um valor importante para 

ambos OS parceiros. As razoes para tal prendem-se provavelmente com 0 facto de 

os trabalhadores mais antigos serem os que mais sofrem com o despedimento 32
, o 

que torna o criterio L IF 0 eficiente do ponto de vista sindical de salvaguarda do 

bem-estar dos seus membros. Este pode ser tambem o criterio mais racional para 

a empresa se os trabalhadores mais antigos forem os mais produtivos (no sentido 

das teorias de capital humano). 

Pese embora esta .apar.ente concordancia com alguns factos da realidade, o 

unico estudo empfrico conhecido [Carruth et al. (1986)] rejeita este modelo para 

as industrias britanicas do carvao e ac;o. Esta rejeic;ao, que os autores atribuem 

a especificidade dessas mesmas industrias, pode no en tanto· traduzir uma simpli

ficac;ao excessiva da estrutura e dos processes de tomada de decisao dos sindicatos 

na construc;ao do modelo. 

Uma analise mais profunda das relac;oes industriais mostra que o criterio 

LIFO e apenas mais um dos criterios utilizados na selecc;ao dos trabalhadores 

a despedir, e de certo nao o mais importante quando a em pres a deseja manter 

a eficiencia e a :H.exibilidade da sua forc;a de trabalho. Na indU.Stria portuguesa, 

na ultima decada, tal como no caso ingles retratado em Turnbull {1988), os des

pedimentos tem atingido sobretuqo os ·trabalhadores mais idosos sob a forma de 

reforma voluntaria antecipada tendo como criterio a sua dificuldade de adaptac;ao 

ao progresso tecnol6gico. 

Tambem a regra do votante medio esta Ionge de ser a pratica corrente no meio 

sindical onde, hoje, as decisoes sao frequentemente tomadas sem apoio maioritario 
32Em virtude de terem maiores dificuldades de reciclagem e consequentemente maior dificuldade 

em arranjar empregos alternativos ou ainda por perda de beneficios associados a investimentos 

feitos em forilia!;ao espedfica. 
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expresso. 

0 modelo ignora ainda o facto de as decisoes em materia salarial serem cada 

vez com maior frequencia incluldas em pacotes de medidas laborais associados a 

pollticas internas dos Hderes de momenta. 

Os pressupostos em que assenta o modelo parecem assim,traduzir uma errada 

interpretac;ao da realidade, resultante de se assumir que o comportamento sindical 

e descrito pelo conteudo dos acordos colectivos sem referenda as praticas correntes 

de gestao da mao-de-obra e ao tipo de relac;oes entre trabalhadores e empresa por 

elas geradas. 

·5 .. 3.1.2. A abordagem ",in·siders-outsiders" 

Os modelos tradicionais da teoria microecon6mica de comportamento dos sindi

catos assumem implicitamente que o nlvel de emprego e inferior ao numero de 

membros do sindicato (l < m). Se tal nao for verdade, isto e, se l > m, e 
possivel distinguir tres grupos distintos de trabalhadores : os que estao emprega

dos e pertencem ao sindicato - os "insiders", os recentemente empregados mas que 

ainda nao pertencem ao sindicato e os que estao desempregados- os "outsiders". 

A abordagem "insiders-outsiders" do problema da determinac;ao dos salarios, 

no contexto dos modelos de monop6lio bilateral, parte da ideia de que sao as pre

ferencias dos membros actuais ( e nao dos potenciais) que afectam a utili dade e as 

escolhas feitas pelos sindicatos. Assim, estando todos os seus membros empregados 

(l = m), os sindicatos deixarao deter o emprego como preocupac;ao. 

0 reconhecimento da indiferen<;a sindical em relac;ao ao nfvel de emprego exige 

uma reespeci:fica<;ao das func;oes de utilidade habitualmente utilizadas naqueles 

modelos. 
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Assim, admitindo a possibilidade de que o emprego seja superior ou igual ao 

numero de membros do sindicato (l > m) a func;ao utilidade deveria escrever-se 

do seguinte modo: 

Us= { 
l u(w) + (m -l)u(w") l < m 

m u(w) l > m 
(5.28) 

onde: m - l representa o numero dos trabalhadores, membros do sindicato, cuja 

opiniao e ignorada pelo mesmo. 

0 numero de indivfduos cuja opiniao conta torna-se agora importante para 

uma correcta especi:ficac;ao da func;ao utilidade. 

As curvas de indiferenc;a associadas a esta func;ao utilidade tem, como se ve 

na :figura 5.6, um ponto anguloso em l = m 33 , sendo rectas para valores do 

emprego superiores ao numero de membros. 

Figura 5.6 - Curvas de indiferen~a sindical para l ~ m 

w \i 
I z I 

I 
I 

I 1 I 
I 

Io 

m e 

· 
33Passa entao a ser quase-concava e diferenciavel em todos os pontos excepto neste. 

138 



Um sindicato monopolista, que maximiza a sua utilidade tomando como dado 

a curva de procura de trabalho da empresa. (sempre decrescente como emprego), 

permitira. um n!vel maximo de emprego de equHibrio igual ao numero dos seus 

membros. 0 recrutamento de "outsiders" sera. entao tra.va.do ja que estes serao 

potenciais "insiders" nos perfodos seguintes, pondo em causa os interesses dos 

actuais "insiders" 84 • 

Esta atitude dos "insiders" face a a.dmissao de "outsiders" s6 e veros{mil se 

os primeiros detiverem um forte poder de negociat;ao. Esse poder advem-lhes, 

segundo Solow (1985), do facto de os "insiders" serem, em geral, trabalhadores 

qua.lifica.dos (provavelmente com forma~ao espedfica), o que os torna mais pro

dutivos para a empresa. que os "outsiders" sem qualificat;ao ou pelo menos sem 

formac;ao espedfica. A substituic;ao de "insiders" por "outsiders" gera, nesta 

situa~ao, custos de recrutamento e despedimento nao desejaveis pela empresa. 

Para alem destes custos, Lindbeck, Snower (1988 a)) e (1989) consideram ainda 

um outro tipo de custos, igualmente associados a rota.c;ao de mao-de-obra entre 

"insiders" e "outsiders~, que resultam de um comportamento hostil dos primeiros 

em relac;ao aqueles "outsiders" que sao recrutados. 

Este comportamento hostil traduz-se quer por uma nao cooperac;ao quer pela 

cria.c;ao de um mau ambiente de trabalho e convivencia com os novos elementos , 

e tem um duplo efeito negativo na admissao de "outsiders". Por um lado, estes 

trabalhadores tendem a remeter-se a uma posi~ao passiva, nao oferecendo tra

balho a salario inferior ao salario dos "insiders"85, dada a desutilidade do trabalho 

gerada pelo comportamento destes ultimos 86 • Por outro lado, consciente destes 

problemas, a empresa prefere nao admitir novos trabalhadores. 

Uma das consequencias do funcionamento de um mercado de trabalho carac

terizado pelo dominio do sindicato por "insiders" e pois a existencia de desemprego 
340 aumento do numero de membros provavelmente obrigara. a uma redu~ao das reivindica~oes 

salariais para evitar o despedimento de "insiders" . 
35Tal seria necessano para compensar a redu!<ao de produtividade resultante das actividades 

ostraci.zantes dos "insiders" . 
36Esta passividade pode igualmente ser atribuida a condicionamentos de origem etica do tipo 

"nao f~as aos outros 0 que nao gostas que te fa!<am a ti". 

139 



involuntario 37 porum lado e provavel sobreemprego para baixos n{veis de procura, 

por outro [(Black, Bulkley (1989)]. 

Num modelo de sindicato monopolista, com todos os membros do sindicato 

empregados, os acrescimos de pre<;os 38 do produto, deslocando a curva de procura 

de trabalho para a direita, traduzir-se-ao em acrescimos de salarios mas nao de 

emprego, pelas razoes acima apontadas 39• 

0 caminho de preferencia sindical (SS'), no plano (w, 1), representa-se, neste 

caso, como mostra a figura 5.7. 

Figura 5.7- Caminho de preferencia sindical 

w S' 

m e 

37Esta. a.borda.gem e alias a.presenta.da., com ma.ior frequencia., como uma. explicaljao para a exis

tencia. de desemprego involunta.rio que como uma. teoria de determinaljao de sa.la.rios embora. tenha. 

6bvia.s repercussoes neste dommio. 
38Da.do que a. oferta no merca.do de produtos e imperfeita.mente elastica, OS a.crescimos de procura 

do produto aparecem a empresa. como a.crescimos de preljos. 
39Em fa.se de contra.cljao da actividade econ6mica, pelo contra.rio, os sindica.tos tenderao a reduzir 

a.s suas reivindica.ljoes sa.lariais para. evitar que o nfvel de emprego deslja abaixo do numero de 

membros do sindicato. Este modelo postula assim uma fiexibilidade dos sa.larios que contraria a 

rigidez de salcl.rios ha.bitualmente constatada em estudos empfricos. 
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A impossibilidade de varia~ao pr6-dclica do emprego, nesta abordagem, aparece 

como um resultado pouco desejavel do modelo do sindicato monopolista 40
• Para 

escapar a este problema , as aten~oes viraram.-se para o modelo de negocia~ao 

eficiente. 

A combina~ao (w, 1) eficiente, neste contexto, e a solu~ao do problema seguinte: 

max Us 

w,l (5.29) 

s.a : R'(l) - wl - 0 

onde Us e representada pela expressao (5.28). 

Esta soluc;ao encontra-se, como habitualmente, sobre a curva de contra. to, mas 

agora, esta coincide com a curva de procura de trabalho para l > m. Tal como 

no modelo de antiguidade, a solu~ao eficiente e igualmente a solu~ao do modelo 

do sindicato monopolista quando o nivel de emprego e superior ao numero de 

membros do sindicato. 

4°Carruth, Oswald (1987); Jones, McKenna (1989); Steinar (1990); Blanchflower et al. {1990). 
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A figura 5.8 mostra contudo que, com o modelo de negociac;ao eficiente, a 

curva de contrato inclui pontos a direita de l = m. 

Figura 5.8- Curva de contrato numa abordagem "insiders-outsiders" 

w c 

m e 

Dada uma expansao da procura que desloque as curvas de isolucro suficien

temente para a direita e para baixo, sindicato e empresa podem tirar proveito 

de uma expansao do emprego para alem de l = m. Nao sendo natural que a 

dimensao seja indiferente ao sindicato, pois, como refere Kierzkowski (1985), "big 

is powerful", se existirem condic;oes para a existencia de ganhos substanciais em 

materia salarial sem ameac;a do emprego dos seus membros, o sindicato provavel

mente respondera ao aumento da sua dimensao com um aumento de militancia 

que podera conduzir a ainda maiores acrescimos de salario. 

Uma safda diferente para o mesmo dilema e apresentada por Jones, McKenna 

(1989), e assenta na distinc;ao entre "insiders" e "outsiders" empregados, porum 

lado e entre "outsiders" empregados e desempregados, por outro 41 • 

41 N a abordagem "insiders-outsiders" tradicional identificam-se os "insiders" com trabalhadores 

empregados, supondo a existencia de "closed-shops". 
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De acordo com estes autores, os sindicatos atribuem uma importancia dife

rente aos outsiders empregados (candidatos a "insiders") e desempregados. Por 

outro lado, os "insiders" distinguem-se dos "outsiders" empregados por estarem 

ao abrigo de regras que lhes dao uma maior seguranc;a de emprego. A utilidade 

de "insiders" e "outsiders" empregados e por conseguinte diferente. 

Seja a seguinte a func;ao utilidade dos "outsiders" empregados : 

UoE = q u(w) + {1 - q)u(w0
) (5.30) 

onde: q e a probabilidade de um "outsider" empregado reter o seu emprego. 

Se os sindicatos se preocupam tambem com estes trabalhadores, a sua func;ao 

. utilidade passara a escrever-se: 

{ 
l u(w) + (m -l)u(w0

) l < m 

Us = l u(w) + (l - m)q u(w0 ) l > m 
(5.31) 

A taxa marginal de substituic;ao entre salario e emprego e agora: 

1 
-[u(w) - u(w 0

)] · 

dw (dU = O) = l u'(w) < 
0 

dl -q u(w) 
0 

u'(w)[ql + {1 - q)m] < 

(5.32) 
l > m 

Neste caso, existe uma descontinuidade das curvas de indiferenc;a entre salario 

e emprego para l = m, embora as curvas permanec;am negativas para todos os 

outros valores del. 

Se se considerar ainda: 

W* - max lu(w) + [g(;) - m]q u(w) 

w 

l* - max p f(l) - W*l 

l 
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prova-se (Jones, McKenna {1989) pg.1572] que, sendo f(l) uma fun~ao de produ~ao, 

a elasticidade constante, dl* / dp > 0, isto e, que existe uma varia~ao pr6-dclica 

do emprego. 

A abordagem "insiders-outsiders" do problema da determina~ao dos salarios, 

um dos aspectos mais discutidos neste dom{nio, nos ultimos anos, tem obtido 

apenas uma confirma~ao parcial ao n{vel emplrico. Com efeito, se o impacto na 

determina~ao dos salarios de for~as internas ao funcionamento. da empresa e signi

ficative 42 , os factores externos, nomeadamente a taxa. de desemprego agregado, 

continua a ter um papel importante nessa mesma determina~ao. 

5.3.2. Efeitos. da contesta~ao de alguns pressupostos 

A maioria da recente investiga~ao sobre o comportamento dos sindicatos e seu 

efeito nos salarios tem continuado a assumir os pressupostos de exogeneidade do 

numero de membros do sindicato e da existencia de concorrencia perfeita no mer

cado de produtos. Alguns (poucos) estudos tentaram analisar os efeitos na deter

minac;ao dos salarios da relaxa~ao desses pressupostos. 

0 pressuposto de exogeneidade do numero de membros do sindicato impede os 

modelos de monop6lio bilateral de analisar os efeitos do comportamento sindical, 

nomeadamente da escolha da poHtica salarial a seguir pelo mesmo, na opc;ao de 

um trabalhador pela condic;ao de sindicalizado e respective "feed-back" sobre os 

salarios via varia<,;ao da dimensao do sindicato e consequentemente do seu poder 

de negociac;ao. 

A adesao e permanencia num sindicato depende provavelmente dos ganhos 

liqufdos, em termos salariais 43, que podem resultar da sindicalizac;ao, isto e, de 

uma comparac;ao dos salarios relatives nas melhores alternativas com e sem sindi

calizac;ao. 

42Nickell, Wadhani (1987) e (1989); Blanchfiower et al. (1990). 
430utros factores como a seguranc;a de emprego, a protecc;ao contra as arbitrariedades patronais 

ou o posicionamentoi polftico-ideol6gico podem igualmente influenciar esta decisao. 
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Com efeito, um impacto positivo dos salarios sobre o nfvel de sindicaliza<;ao 

e constatado empiricamente por Ashenfelter, Johnson (1972); Schmidt, Strauss 

(1976) ou Lee (1978), ao estimarem os respectivos modelos de determina<;ao si

multanea dos salarios e numero de membros do sindicato. Tambem Duncan, Leigh 

(1985) rejeita a exogeneidade do estatuto sindical com base no teste de Hausman44 • 

Estes estudos nao incorporavam, porem, o numero de membros dos sindica.tos, 

como variavel end6gena, nos modelos de monop6lio bilateral. As primeiras tenta

tivas, conhecidas, nesse sentido sao as de Booth (1984) e Kidd, Oswald (1987). 

Estes dois estudos que tem como pontos comuns a ideia de que o sindicato 

pode alterar a sua dimensao mediante a adop<;ao de uma polftica salarial adequada 

e tomarem como ponto de partida o modelo do s.in.dicato monopolista 46 assumem, 

todavia, diferentes pressupostos quanto a determinac;ao do nlimero de membros 

do sindicato. 

Booth (1984) poe a tonica na decisao do trabalhador individual quanto a 
adesao a um sindicato com base na compara<;ao das utilidades esperadas associadas 

a decisao de adesao ou nao adesao 46• De acordo com est a perspectiva, a decisao 

de adesao implica um aumento do nlimero de membros do sindicato que desloca a 

posi<;ao do votante medio na distribui<;ao dos membros colocando-o numa posi<;ao 

mais vulneravel em relac;ao a seguran<;a de emprego. Esta maior vulnerabilidade 

aumenta a utilidade associada a decisao de nao aderir 47, que implica permanecer 

no desemprego ja que se supoe a obrigatoriedade de sindicalizac;ao para o acesso ao 

emprego, e consequentemente, aumenta tambem o salario requerido para induzir 

o trabalhador a sindicalizar-se. Esta e uma das facetas do processo de fixa<;ao dos 

salarios que se pode designar por polltica. 

44in Duncan, Leigh (1985). 
45Kidd, Oswald (1987) estudam tambem os efeitos da endogeneiza~ao do numero de membros 

do sindicato no modele de negocia~ao eficiente. 
46Esta compara~ao passa entao a a.parecer como restri~ao no problema de optimiza~ao a que o 

sindicato tern de fa.zer face. 
47 A utilidade de estar desempregado por parte do trabalhador com maior seguran~a de emprego 

e inferior a de urn trabalhador em posi~ao ma.is vulneravel porque 0 primeiro sofre ma.iores perdas. 
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Uma outra faceta do mesmo processo, que se designara aqui por mecanica, 

aponta contudo para uma evoluc;ao do salario de sentido contrario por aumento 

do .numero de membros 'do sindicato. Um maior numero de membros aumenta a 

dispersao das suas preferencias em volta da media e torna mais distante a posic;ao 

dos membros marginais pelo que 0 n{vel medio de preferencias sera mais baixo e 

portanto mais baixo sera. tambem o n£vel de salario necessario para satisfazer o 

votante medio. 

Nestas condic;oes, o n{vel de salario de equiHbrio sera. superior ou inferior ao 

nlvel determinado nos modelos em que o numero de membros e fixo ou exogena

mente determinado, consoante o peso relativo de cada uma das facetas apontadas 

e s6 por coincidencia se obtera. o mesmo n{vel em ambos os modelos. 

Em Kidd, Oswald (1987), 0 numero de membros nao depende da decisao 

individual mas do volume de emprego. Considerando que os trabalhadores con

tratados sao obrigados a sindicalizar-se, apesar de a sindicalizac;ao nao constituir 

criterio de acesso ao emprego, um sindicato monopolista preocupado em aumentar 

a sua dimensao, ganha como recrutamento de novos membros, so posslvel com a 

expansao do emprego. 

A variac;ao do numero de membros, dependente do emprego, passa entao a 

figurar como restric;ao no problema de optimizac;ao enfrentado pelo sindicato que 

assume uma perspectiva temporal. 0 sindicato tem agora de escolher nao s6 o 

salario mas igualmente a evoluc;ao do emprego favoravel a um aumento da sua 

dimensao. 0 n{vel de emprego tendera pois a ser, neste modelo, superior ao dos 

modelos tradicionais de monop6lio bilateral 48 • 

48No modelo do sindicato monopolista. o n1vel6ptimo de emprego satisfaz a condi~ao: 

P(l') - u(b) = 0 <==> PW) = u(b) com /3(18
) = u(w) + u'(w)lpf'(l) = 0 

No modelo, aqui referido, o equilibrio de Iongo prazo e atingido quando se tem: 

(1 + r)P(l*) - r u(b) = 0 <==> P(l*) = (-r-) u(b) 
1 + r 

Tem-se entao f3(l*) ~ PW) e como P(l) e uma fun~ao decrescente, l* > l 8
• 
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A considera<;ao pela maioria da investiga<;ao, nesta area, de que a empresa 

enfrenta sempre um mercado de produtos em concorrencia perfeita, sendo por isso 

"price-taker", nao permitiu a analise dos efeitos nos salaries decorrentes do facto 

de a em pres a poder repercutir, pelo menos parcialmente, os acrescimos de salaries 

no pre<;o de venda do seu produto ao consumidor. 

0 impacto sabre o salario das interac<;oes entre a estrutura e comportamento 

dos mercados de produtos e do trabalho constituiu o objecto de alguns estudos nos 

anos recentes 49 os quais incluiram explicitamente as caracter{sticas do mercado 

de produtos, nomeadamente a sua estrutura, nos modelos de monop6lio bilateral. 

Destes estudos e poss{vel concluir que a existencia de uma situa<;ao de monop6lio 

[Gahuc, Laur.ent (1989)] ou olig6polio [Davidson (1988); Dowrick (1989)] afecta de 

modo significative a determina<;ao dos salaries, mas tambem o emprego. 

0 grau de monop6lio ou de coopera<;ao entre empresas tem um efeito positive 

nos salaries. As condi<;oes estruturais do mercado de produtos favoraveis a n£veis 

de lucro elevados, oferecem aos sindicatos a oportunidade de negociar a partilha de 

um montante elevado de rendas que se traduz em maiores acrescimos de salaries. 

Estas conclusoes sao apoiadas por um conjunto de estudos 50 que con:firmam 

empiricamente a influencia das condic;oes de funcionamento do mercado de produ

tos nos resultados da negociac;ao salarial. 

49Davidson (1988); Dowrick (1989); Cahuc, Laurent (1989). 
50Nakao (1980);. Clark (1984); Ka.rier (1985); Podgurski (1986); Mishel (1986). 
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Por outro lado, ao contrario do que acontecia. nos modelos tradicionais da 

teoria microecon6mica de comportamento dos sindicatos, em que a procura de 

trabalho era a unica variavel de ajustamento ao dispor da empresa, a hip6tese 

da empresa poder repercutir nos pre<;os ao consumidor os acrescimos de salarios 

permite prever a existencia de uma sobrestima<;ao dos efeitos no emprego da ac<;ao 

sindical, via aumentos dos salarios, postulada por aqueles modelos. 

Estes resultados parecem apontar para um provavel enviesamento dos resul

tados dos modelos tradicionais em rela<;ao quer ao salario quer ao emprego, como 

consequencia da adop<;ao de pressupostos pouco realistas quanto ao funcionamento 

dos mercados do trabalho e do produto e suas interrela<;oes. Esta e contudo uma 

via de desenvolvimento da investiga<;ao a requerer uma maior aten<;ao e concen

tra<;ao de· esforc;os no sentido da con:firma<;ao ou n:ao dos resultados apresentados. 

5.4. Comentario Final 

A teoria microecon6mica de comportamento dos sindicatos constitui um impor

tante passo em frente no tratamento de determina<;ao dos salarios, nas economias 

actuais, ao ter assumido explicitamente o papel dos sindicatos nessa determinac;ao. 

A ruptura por ela iniciada, com as abordagens anteriores ao problema da formac;ao 

dos salarios, revelou-se altamente proffcua no desenvolvimento da investigac;ao, 

permitindo a abordagem de temas ate a{ ignorados pela economia do trabalho. 

0 desenvolvimento te6rico registado, nos ultimos anos, nesta corrente de in

vestiga<;ao permite, hoje, dispor dos instrumentos te6ricos necessarios para cons

truir uma equac;ao de salarios com fundamentos microecon6micos expllcitos 61 e 

tendo em conta certas caracterfsticas institucionais do mercado do trabalho 62 • 

A este esforc;o, ao nlvel te6rico, nao correspondeu, contudo, a investiga<;ao 

emplrica tendo por objectivo a discriminac;ao entre modelos concorrentes com base 

em evidencia econometrica. 
51 As preferencias da. empresa. e do sindica.to e as va.riaveis que as condicionam a.pa.recem 

explicita.mente. 
52 A e:xiStencia. e estrututa. da riegocia~ao colectiva. sao OS exemplos mais significativos. 
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Pouco se sabe ainda da aplicabilidade emp{rica dos modelos de monop61io 

bilateral. Os estudos emp{ricos que se tem preocupado em testar a validade do 

modelo do sindica.to monopolista contra o modelo de negociac;io eficiente 63 tem 

conduzido a resultados pouco claros e tendem a concluir que a realidade nio se 

reconhece em qualquer destes dois modelos, constituindo antes um meio termo 

entre os mesmos. 

Os resultados da estimac;io de modelos de determinac;io dos salarios 64 sao 

tambem, por vezes, confusos, apresentando elasticidades das variaveis end6genas 

em relac;io as ex6genas com sinais amblguos. A maioria destes estudos realc;a, no 

entanto, a importancia do salario alternativo, do desemprego e da estrutura da 

negociac;ao naquela determinac;ao. 

Os resultados amblguos por vezes obtidos sao, nao raramente, consequencia 

da estimac;ao de equac;oes salario, com fundamentos microecon6micos, utilizando 

dados com um nlvel de agregac;ao elevado. A estimac;ao dos modelos com dados 

mais desagregados, ao nlvel sectorial ou de empresa, ou eventualmente com dados 

de painel e uma interessante via de pesquisa a explorar neste domlnio. 

Em anos mais recentes, a investigac;ao empfrica relacionada com os modelos 

de negociac;ao salarial tem-se virado para a validac;ao da abordagem "insiders

outsiders" a estes modelos, procurando conhecer o peso relativo das pressoes in

ternas e externas a empresa na formac;ao dos salarios. 

Ao contrario do que foi referido para os modelos de monop6lio bilateral, estes 

estudos assentam, regra geral, em dados muito desagregados e frequentemente 

em dados de painel 55 , explorando a vertente microecon6mica dos modelos. In

teressante e tambem o recurso, por vezes utilizado 56, a recolha de dados por 

inquerito directo, processo que e raramente do agrado dos economistas, mas que 

53Brown, Ashenfelter (1986); Macurdy, Pencavel (1986); Card (1986); Bean, Turnbull {1988); 

Christophides (1990). 
54Dertouzos, Pencavel (1981); Pencavel (1984); Carruth, Oswald (1985); Carruth et al. (1986); 

Hersoug et al. (1986); Knoester, VanDer Windt (1987). 
55Gregory et al. (1986); Carruth, Oswald (1987 a)}; Blanchllower et al. (1988) 
56Nickell, Wadhani (1989). 
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pode contribuir para o esclarecimento de algumas das questoes levantadas por esta 

abordagem. 

Quanto aos resultados· destes estudos, se o reconhecimento do desemprego e 

sahirio alternativo como representantes das pressoes externas e comum aos varios 

estudos, as pressoes internas tem sido representadas por diferentes factores: pro

dutividade, in die adores de lucro e da situa~ao fi.nanceira da empresa 67• Destes 

estudos e ainda possfvel concluir que OS salarios sao formados por uma mistura de 

factores internos e externos, embora o peso relativo de uns e outros difi.ra entre os 

estudos 58 • 

Como e natural e fi.cou claro da exposi~ao deste capitulo, existem ainda lacu

nas a ultrapassar, nomeadamente no que se refere a alguns dos seus pressupostos, 

algumas pistas de investiga~ao a carecer de um maior desenvolvimento e novas 

vias de desenvolvimento promissoras se desenham tendo por objectivo a conside

ra~ao de modelos da incerteza em rela~ao a evolu~ao dos mercados de trabalho e 

produtos, a dinamiza~ao dos modelos ou o tratamento dos contratos fmplicitos. 

Esta linha de investiga~ao te6rica, embora explique, com sucesso, a influencia 

sindical nos resultados da negocia~ao deixa, contudo, em claro a dinamica do 

processo de negocia~ao caracterizada pelo jogo de estrategias sindical e patronal 

que determina a convergencia entre as propostas, inicialmente distintas, de ambos 

os parceiros na negocia~ao. 

57 Carruth, Oswald (1987 b)); Krueger, Summers (1988) utilizam sobretudo indicadores de lucra

tividade e Nickell, Wadhani (1987}; Gregory et al. (1987) e Nickell, Wadhani (1989) indicadores 

de "performance" financeir<~.. 
58Solow (1985) e Gregory et al. (1986) concluem por urn maior peso das pressoes internas mas 

a maioria dos estudos nao e concludente quanto a este aspecto. 
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Capitulo 6 

AS TEORIAS DE 
-NEGOCIAQAO SALARIAL: A 

ABORDAGEM PELA TEORIA 

DE JOGOS 

-6.1. INTRODUQAO 

A ideia de que a intensa actividade de negocia~ao a que se assiste nos processes 

de determinac;ao dos salaries, mais que um simples meio de comunicac;ao de in

forma~oes empresafsindicato, constitui um palco onde se confrontam estrategias 

de duas entidades prosseguindo objectives nem sempre totalmente divergentes, es

teve na origem do desenvolvimento de uma corrente de investigac;ao que procurou, 

utilizando a teoria de jogos, representar esse confronto de estrategias e estudar o 

respective efeito na determinac;ao dos salaries. 

A negociac;ao colectiva e um fen6meno complexo, pois e, simultaneamente, a 

manifestac;ao da luta pela partilha dos ganhos associados a actividade econ6mica 

e uma forma de resoluc;ao desse mesmo conflito, atraves da coopera~ao entre as 

partes envolYidas. Os desenvolvimentos verificados na teoria de jogos, permitindo 

estabelecer uma· relac;ao 16gica entre aqueles dois tipos de procedimentos atraves 
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da defini~ao do conceito de equllibrio cooperative, criaram. condi~oes favod.veis a 
utiliza~ao desta teoria como suporte a modeliza~ao da negocia~ao colectiva e, em 

particular, ·da determina~ao dos salarios. 

Esta modeliza~ao apresenta, porem, dificuldades acrescidas, dado o numero 

e a diversidade dos aspectos a considerar ( os parametres do modelo). Entre estes 

contam-se os seguin tea: os objectives de ambas as partes (em pres as e sindicatos), 

os acordos obtidos em conven~oes colectivas anteriores, os acordos obtidos em con

vem;oes nos sectores / empresas semelhantes ou vizinhos, a conjuntura econ6mica, 

o grau de confiitualidade existente em negocia~oes passadas, a legislac;ao !aboral 

que define as regras de jogo no processo de negocia~ao. 

A abordagem da negocia~ao salarial pela teoria de jogos tem-se caracterizado 

pela constru~ao de modelos que permitem, mediante a escolha de um numero limi

tado de parametres, representar as dependencias funcionais entre eases parametres 

e interpretar algumas das propriedades dos modelos. 

A aplica~ao das teorias formais da negocia~ao a modeliza~ao da determinac;ao 

dos salarios, pelo seu elevado nlvel de abstrac;ao, torna diflcil o tratamento empfrico 

dos modelos. Essa a razao pela qual a investigac;ao neste domfnio seguiu duas 

vertentes distintas, embora complementares. 

A vertente de pendor te6rico 1 tem-se preocupado com os seguintes temas 

principais: a determinac;ao das condic;oes de equllibrio perfeito em modelos de 

negocia~ao sequencia! 2 , os efeitos da incerteza resultante da existencia de uma 

informac;ao imperfeita 3 • 

Uma outra vertente de pendor empfrico, trata, essencialmente, da adaptac;ao 

das teorias formais da negociac;ao de modo a torna-las susceptfveis de tratamento 

empfrico e adequadas a representac;ao de um determinado enquadramento insti

tucional do processo de negociac;ao colectiva. Esta vertente tem por principal 

1 Roth (1985); Binmore, Dasgupta (1987) apresentam uma sintese dos estudos elaborados neste 

dom£nio na ultima dtkada. 
2 Rubinstein (1982); Kreps, Wilson (1982}; Rubinstein, Wolinsky (1985); Hoel (1986 c)). 
3 Roth, Murnighan (1982); Fudenberg, Tirole (1983); Myerson (1984); Cramton {1984); Rubin

stein·(1985). 
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objective fomecer e interpretar os resultados emp£ricos da estimac;ao de modelos 

de determinac;ao dos sahirios 4 • 

Pretende-se neste capitulo expor sucintamente o mo'do como o problema da 

negociac;ao e abordado pela teoria de jogos e de que modo serve de enquadramento 

te6rico a construc;ao de modelos explicativos da formac;ao dos salarios. Com esse 

objectivo, comec;a-se por uma breve revisao de alguns conceitos basicos da teoria 

de jogos, apresentando-se em seguida as abordagens axiomatica e estrategica a 
modelizac;ao da determinac;ao dos salarios e alguns exemplos de aplicac;ao emp{rica 

das mesmas. 

6.2. Breve revisio de alguns conc·eitos basic·os da 

teoria de jogos 

A descric;ao formal completa de um jogo ( ou descric;ao em forma extensiva) e, 

normalmente, feita atraves de uma arvore [Fig.6.1] com um vertice distinto I que 

indica o infcio do jogo, vertices [At e B1 (i = 1, 2 e j = 1, 2, 3, 4)] que represen

tam os movimentos dos jogadores e segmentos de recta, unindo os vertices, que 

descrevem as escolhas de cada jogador ap6s cada movimento. As sequencias de 

escolhas que ligam o vertice I a cada um dos vertices finais mostram as jogadas 

possfveis. 

Esta descric;ao e completada pelo conhecimento dos objectives de cada um dos 

jogadores, da informac;ao de que eles dispoem em cada movimento que tenham de 

fazer e dos ganhos associados a cada jogada. Os jogadores optam por determinado 

movimento ou acc;ao, em func;ao da informac;ao de que dispoem, de acordo com 

uma regra de decisao ou estrategia condicionada pelos objectives que perseguem. 

Um jogo diz-se em forma normal, sempre que se encontrem definidos os jo

gadores, as suas estrategias e as func;oes de pagamento que associam um vector de 

4 Nickell, Andrews (1983); Hoel, Nymoen (1986); Rowlatt (1987); Holden (1989 a)); Holmlund, 

Zetterberg (1991). 
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Figura 6.1 - Representa~ao de um jogo em forma extensiva 

I 

ganhos a cada vertice terminal da arvore, isto e, a cada escolha de estrategias de 

todos os jogadores. 

Cada jogador tem uma estrategia pura que lhe indica, de maneira exclusiva, 

o que fazer em qualquer ponto possivel de decisao em que se possa encontrar 

durante o jogo. Contudo, se se considerar que um jogador associa a escolha de cada 

estrategia pura, do seu conjunto de estrategias puras, uma determinada probabi

lidade, pode ainda definir-se o conceito de estrategia mista. 

Se se definir para o jogador k, o conjunto de n estrategias puras seguinte: 

(6.1) 

a que estao associadas probabilidades Pi verificando as seguintes condic;oes: 

n 

Pi > 0 ( i = 1, 2, ... , n) e L Pi = 1 (6.2) 
i=l 

uma estrategia mista para o jogador k e representada pela expressao: 

(6.3) 
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A escolha de uma estrategia por cada um dos jogadores define um vector 

de estrategias que e um eqtn'librio Cournot-Nash do jogo sob forma normal se 

nenhum jogador tem, durante o jogo, vantagem em modi:ficar a sua estrategia a 

nao ser que outro jogador modifique simultaneamente a sua. 

0 equllibrio, assim definido, s6 e um 6ptimo de Pareto 15 se os jogadores coo

perarem, aceitando jogar, cada um, a estrategia que corresponde a este equ£1ibrio. 

Neste caso, diz-se existir um equs'librio cooperativo. 

Em geral, contudo, o equllibrio cooperativo nao e unico. Deve-se a Nash 

a primeira tentativa de demonstra~ao de existencia de uma solu~ao unica, no 

intervalo de valores admlssiveis, que permitiu a aplica~ao deste conceito ao estudo 

da negocia~ao colectiva. Nash {1953) utilizou para tal uma abordagem axiomatica 

que especifica um certo ntl.mero de propriedades que a solu~ao negociada devera 

satisfazer. E o que se vera de seguida. 

6.2.1. 0 modelo de Nash 

Nash (1953) define os parceiros na negocia~ao (jogadores) como agentes econ6micos 

racionais 6 conhecendo as regras de jogo de um modo tao perfeito que cada parte 

e capaz de prever os pagamentos pr6prios e alheios que podem resultai da nego

cia<;ao. 

Tendo por base este pressuposto, apresenta-se o percurso de Nash ao encontro 

de uma solu~ao unica para o problema da negocia<;ao, em particular, da negocia~ao 

entre empresa e sindicato. 

5 Define-se 6ptimo de Pareto, num jogo com n jogadores, como o ponto que satisfaz a seguinte 

condi~ao: 

U*(u~, u;, ... u;) E !Rn : \:IU; E !Rn u; ~ Ui (i = 1, 2, ... , n) 

onde:!Rn - e 0 espa~o das utilidades dos n jogadores. 
6Tal significa. que as suas preferencias entre o que e certo e o que nao e, sao sempre consistentes 

com a hip6tese de que cada. urn deles ma.ximiza o valor esperado da. sua. utilida.de. 
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Tomem-se os seguintes conjuntos ( convexos e compactos) de k estrategias 

mistas de cada um dos parceiros na negociac;ao - E da empresa e S do sindicato: 

e (6.4) 

A cada par ( e;, s;) tal que e; E E e SJ E S corresponded. uma situac;ao a 

que estao associadas determinadas utilidades UE e Us representadas do seguinte 

modo: 

(6.5) 

on de: 

Pi i = E, 8 e uma func;ao bilinear dee;, s;. 

Tratando-se de um jogo cooperative, as poss{veis acc;oes combinando as ei e 

si estrategias de uma e outra parte permitem defi.nir um conjunto de negociac;ao 

- B [Fig.6.2]. Este conjunto que e convexo e compacta pede ser defi.nido como se 

segue: 

Antes de avanc;ar, contudo, e necessaria definir um conceito chave na abor

dagem de Nash ao problema da negociac;ao, o conceito de ameac;a. Entre as 

estrategias que pertencem aos conjuntos E e S existe pelo menos uma que e uma 

estrategia de ameac;a a utilizar, pelas partes envolvidas na negociac;ao, como me

canisme para forc;ar o acordo. Designe-se por ti a estrategia mista escolhida pelo 

negociador i { i = E, 8) como ameac;a em caso de nao se conseguir chegar a 

acordo. 

A utilidade associada a estrategia ti sera. Pi(tE, ts) pelo que o ponte de nao 

acordo (N) tera. por coordenadas [PE(tE, t8 ), p8 (tE, t8 )] e representa o efeito da 

concretizac;ao das ameac;as 7• 

· 7Vide- Fig.6,2 
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Figura 6.2 - Conjunto de negociac;ao e ponto de nio acordo 

Por o11tro lado, cada par.te s6 estara. inte,r~ssada em entrar em negocia~oes se, 

desse modo, obtiver algum acrescimo de utilidade em rela~ao a situa~ao de nao 

acordo. Expressem-se assim eases acrescimos de utilidades: 

ds = Us - Uff (6.7) 

Entao, existira. acordo se houver um ponto acima e a direita de N que verifique 

a seguinte condic;ao: 

(6.8) 

0 conjunto de pontos admfssiveis como resultados da negocia~ao e assim um 

conjunto B' C B (a sombreado na figura 6.2). 
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As utilidades obtidas pelas partes em negociac;i.o podem agora ser represen

tadas, genericamente, da seguinte maneira: 

(i - E, S) (6.9) 

on de: 

g(dE, ds)={ 1 estrategias compativ:is 
0 estrategias incompativeis 

(6.10) 

As estrategias dizem-se compat{veis quando conduzem a acordo entre as partes. 

As fun~oes de pagamento do tipo U, nao permitem contudo encontrar uma 

solu~ao unica para 0 problema da negocia~ao pois tem geralmente um numero 

infi.nito de pontos de equillbrio- todos os pontos (UE, Us) na fronteira de B', 

maiores e a direita de N - que constituem a fronteira efi.ciente do conjunto de 

negocia~ao(Fig.6.2). 

Para ultrapassar o problema de nao unicidade da soluc;ao, Nash aproxima a 

func;ao g, nao contfnua, por uma func;ao contfnua h(dE, ds) 8 e, mediante trans

formac;ao adequada das func;oes de utilidade, transforma o ponto de nao acordo 

em ponto de origem no plano ~n ( n = numero de jogadores). 

As func;oes de pagamento U, podem agora escrever-se : 

(6.11) 

8 Esta fun~ao pode ser pensada como representando a probabilidade da.s estrategia.s serem com

pativeis~ A funlOao toma o valor 1 em B' e tende rapidamente para 0 quando se afa.sta deB'. 
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Diz-se que um par de acrescimos de utilidade desejados (dE, ds) estara em 

equilibria se UE e Us forem maximizadas respectivamente para dEeds constantes, 
. t , 9 1s o e,,se : 

(6.12) 

De acordo com esta soluc;ao de Nash, o acordo sera obtido no ponto para 

o qual o produto das utilidades que cada parte associa ao seu ganho lfquido seja 

maximo. 

A soluc;ao negociada (U.E, U$) satisfaz os seguintes axiomas: 

Eficiencia: 

. a soluc;ao e um 6ptimo de Pareto pois pertence a fronteira eficiente do 

conjunto B' 

(U,E, U$) E B' : 'V(UE, Us) se UE > UE, Us > u; ~ (UE, Us) 3 B' 

(6.13) 

Invariancia: 

a soluc;ao nao se altera se se aplicar a qualquer das func;oes utilidade uma 

transformac;ao linear que preserve a ordenac;ao das utilidades 

(6.14) 

Simetria: 

a soluc;ao nao depende de qual 0 jogador a iniciar a negociac;ao, isto e, 0 

conjunto de negociac;ao e simetrico: 

(UE = a, Us = b) E B ~ (UE = b, Us - a) E B 

0 resultado da negociac;ao sera sempre U$ = U.E; 

9Ver demonstra~ao em Nash (1953) pp.132-134. 
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. Independencia das Alternativas Irrelevantes: 

Se G e a solu~ao de Nash para o problema de negocia~ao cujo conjunto 

,de negocia~ao e A, se se considerar um outro problema cujo conjunto de 

negocia~ao e B c A a solu~ao desse problema e ainda. G, ja que, se o conjunto 

de resultados A n B nao foi escolhido quando dispon!vel, a sua ausencia nao 

provocara altera~ao do resulta.do. A figura 6.3 ajuda a entender este axioma. 

Figura 6.3 - Axioma de Independencia das Alternativas Irrelevantes 

Este ultimo axioma tem sido objecto de forte contesta~ao por parte de muitos 

estudiosos do problema da negocia~ao, pelo facto de poder conduzir a resultados 

inconsistentes do ponto de vista 16gico. Com efeito, a no~ao de poder de nego

cia~ao parece levar a intuir que um jogador em condi~oes que lhe permitem obter 

potencialmente um ganho maior, procurara ganhar mais do que um jogador que, 

nas melhores circunstancias, apenas tiver um ganho potencial reduzido 10• 

Embora em tom menor, algumas critic as tem igualmente sido feitas ao axio

ma da simetria e a ideia impllcita de que ambas as partes tem caracterlsticas 

identicas e, consequentemente, igual poder de negocia~ao. Na vida real sao muitas 

e variadas as fontes de assimetrias entre dois negociadores. Raiffa (1982) inventaria 

algumas dessas fontes: diferen~as na determina~ao e agressividade, diferen~as na 

10 A insatisfa10ao em rela!;ao a este a..'Cioma tern levado a pesq11isa. de solu!;oes com base em a.xiomas 

alternatives. Kalai, Smorodinsky (1975) e disso urn exemplo como seu a.xioma de monotonicidade. 
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penaliza~ao sofrida por protelamento de um acordo, diferenc;as nas necessidades e 

no grau de satisfa~ao inicial (pre- negociac;ao) dessas necessidades, diferen~as na.s 

avalia~oes marginais dos ganhos obtidos. 

0 modelo de Nash, enquanto descric;ao do processo de negociac;ao, apresenta 

ainda dois outros pontos fracos: . 

. a ausencia de uma analise do processo dinamico de desacordo 1 concessao 1 acor

do que permita conhecer as situa~oes que podem conduzir a um desvio da 

solu~ao ideal e o sentido desse desvio; 

. a aceita~ao do pressuposto de que toda a informac;ao necessaria a analise 

do problema esta contida na determinac;ao do conjunto das possfveis com

binac;oes de utilidades das partes. 

6.3. Os modelos de determina~ao dos salarios 

Pesem embora as criticas mencionadas e porque as alternativas propostas 11 nao se 

mostraram satisfat6rias, o modelo de Nash tem sido utilizado em estudos recentes 

sobre a determina~ao dos salarios elaborados no contexto da teoria de jogos. 

Estes estudos sofreram consideravel impulso ap6s um artigo de McDonald, 

Solow (1981), chamando a atenc;ao para as potencialidades da utilizac;ao dos con

ceitos da teoria de jogos para a modelizac;ao da determinac;ao dos salarios quando 

se pretende conhecer o impacto na negociac;ao colectiva do confronto de estrategias 

interdependentes dos parceiros. 

Neste ponto procurar-se-a chamar a aten~ao para as abordagens axiomatica 

estatica e estrategica dinamica a modeliza~ao da determina~ao dos salarios, real~an

do os seus contributos mais interessantes para o estudo dos salarios, hem como as 

principais diferen~as entre elas. 

' 11Ha.rSanyi (1956); Bishop (1963) e Luce, Raiffa (1957). 
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6.3.1. A abordagem axiomatica estatica- solu!;ao simetrica 

e assimetrica 

Tratando-se da negociac;ao colectiva dos salarios, conjuntamente ou nao com o 

emprego 12, as teorias formais de negociac;ao associam a cada combinac;ao poss{vel 

de salario (w) e emprego (I) uma certa utilidade para cada parte. Utilidade que 

pode ser representada por func;oes de tipo seguinte: 

UE - II(w,l) - R(l) - wl para a empresa (6.16) 

e 

Us - lu.(w) + (m - l)u.(w11
) para o sindicato {6.17) 

on de: 

II - func;ao lucro 

l - emprego 

m - numero de ni.embros do sindicato 

u.(w) - utilidade associada ao recebimento de um sala.rio w 

u.( w 11
) - utilidade associada ao recebimento de subsfdio de desemprego ou de um 

salario alternative 

0 conjunto de negociac;ao e formado pelos pares (UE, Us) associados aos 

pares (w, 1) adm!ssiveis nas negociac;oes, incluindo o que corresponde ao ponto de 

nao acordo. 

Considerando que a ausencia de acordo corresponde a uma situac;ao de quebra 

de negociac;oes, ao ponto de nao acordo esta associada uma utilidade nula ou 

negativa para a empresa (consoante sejam ou nao tidos em conta os custos fixos), 

12Tal como no caso das teorias de monop6lio bilateral, ta.mbem aqui se podem considerar 

situa~oes de negoda~ao a.penas do salano ou do salano e emprego. 
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e uma utilidade sindical que e igual a soma das utilidades dos seus membros 

supondo que se encontram todos em situa(,;ao de desemprego (Uff = mu(wa)). 

Tal como em Nash exige-se que o conjunto de negociac;oes seja convexo e em 

consequencia que a curva de pontos Pareto eflcientes na negociac;ao seja concava 

e decrescente no plano (UE, Us). 

6.3.1.1. A soluc;ao simetrica 

A soluc;ao simetrica 13 de Nash, que selecciona o ponto Pareto eficiente que 

ma.ximiza o produto dos acrescimos de utilidade de ambas as partes acima do 

resultado de nao acordo, pode ser formalizada do seguinte modo: 

(w*' l") - (6.18) 

onde: UE e Us sao func;oes utilidade de tipo Von Neumann- Morgenstern 

Substituindo UE, Us, Uf e Uff pelas suas expressoes obtem-se a seguinte 

formulac;ao do problema anterior: 

max ~ - [R(l) - wl - Oj[lu(w) + (m - l)u(wa) - mu(wa)] (6.19) 
(Um, Us)EB' 

ou ainda: 

max ~ - [R(l) - wl][u(w) - u(wa)]l 
(Um, Us)EB 1 

(6.20) 

13Como ja se disse, esta solu~ao pressupoe igual poder de negocia~ao das partes. 
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Uma das condic;oes de primeira ordem deste problema, escreve-se: 

~~ = [Rd~) - w][u(w) - u(w 4 )]l + [R(l) - wl][u(w) - u(w4
] = 0 (6.21) 

a partir da qual se obtem a expressao (6.22) que define uma curva de inclinac;ao 

negativa 14: 

w = dl l 
[ 

dR(l) + R(l) l 
l 

(6.22) 

A outra das condic;oes pode ser obtida a partir das condic;oes de primeira 

ordem do problema seguinte: 

Max F = R(l) - wl 
w, l (6.23) 

s.a: l[u(w) - u(w4
)] 

Sejam, assim, essas condic;oes: 

dF _dR(l) 
dl- dl 

w-

dF =-l _ >..l du 
dw dw 

(6.24) 

=0 

A soluc;ao do problema sera entao dada pela expressao (6.25) que define uma 

curva de contrato, tal como nos modelos de negociac;ao eficiente: 

u(w) - u(wa) = w - R'(l) 
u'(w) 

(6.25) 

A soluc;ao simetrica de Nash corresponde assim ao par ( w*, l*) obtido na 

intersecc;ao da curva (de inclinac;ao negativa) dada por (6.22) com esta curva de 

contra to (de inclinac;ao positiva), o que garante a sua unicidade e e:ficiencia. 

14 A expressao representa a media. aritmetica do rendimento do produto marginal e medio do 

trabalhador, ambos negativos de acordo com os pressupostos habitualmente subjacentes a defini<;ao 

da fun<;ao de produ<;ao. 
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6.3.1.2. A solu<;ao assimetrica 

A constatac;ao de que a igualdade de poder de negociac;ao dos parceiros e uma 

situac;ao rara, dadas as assimetrias geralmente existentes entre aqueles, levou a 
procura de uma soluc;ao para o problema de negociac;ao cuja formulac;ao tivesse 

em conta este facto. 

Como consequencia da quebra do axioma de assimetria, aparece agora um 

parametro (} que representa o poder de negociac;ao relativo da empresa. A func;ao 

~ escreve-se entao: 

0 < (} < 1 (6.26) 

A soluc;ao do problema de maximizac;ao (6.18), com esta func;ao, tera por 

soluc;ao w"', a verificar as seguintes condic;oes 15 : 

d~ =fJ d dE (dE)II-1(ds.)1-ll + (1 - 0) d ds (ds)-ll(dE)/1=0 
~ dw dw 

= (dE) 11 (ds)l -II[O~ ~ (dE)-1 + (1 0) ~ ~ (ds)-1 =0 

(6.27) 

d2~ 

dw2 < 0 

Sendo o primeiro factor da expressao anterior nao nulo, forc;osamente se tern 

o seguinte resultado: 

A soluc;ao assimetrica sera pois equivalente a soluc;ao simetrica se 0 = ~, o 

que corresponde a veri:ficac;ao do axioma de simetria, e sera superior ou inferior 
> 

consoante 0 < ! 16
• 

15Lembre-se que ds =Us - Uff e ds =Us - Uff. 
16Lembre-se que a solu~ao simetrica satisfaz a equa~ao: 

d(Us d: UffJ (Us - Uff) + d(Us d~ Uff) (UE - Uff) = 0 
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6.3.2. A abordagem estrategica dinamica 

Na abordagem axiomatica estatica, que se acabou de ver, grande parte da in

forma~ao sabre o processo de negocia~ao e o ambiente em que este decorre nao 

e considerada na formaliza~ao da solu~ao negociada de Nash. Com efeito, esta 

abordagem descreve o problema da negociac;ao utilizando apenas informac;ao con

tida nas func;oes de utilidade e no ponto de nao-acordo, isto e, informac;ao sabre 

as preferencias das partes em relac;ao ao conjunto de negociac;ao. 

~ma das critfcas feitas a esta abordagem [Roth (1979)] reside na nao con

sidera~ao, por esta, de outro tipo de informac;ao igualmente releva..:.'"lte como base 

para a solu~ao do problema em questao, como seja, a que se refere a atitude das 

partes em rela~ao ao risco ou as suas preferencias em rela~ao ao tempo, ao modo 

como decorre o processo de negocia~ao (quem faz propostas, a quem e quando) e 

ao ambiente em que a negociac;ao decorre. 

Uma correcta modeliza~ao, tendo por ponto de partida uma escolha ade

quada da representac;ao do conjunto de negociac;ao e ponto de nao acordo (B ', 

N) para cada problema de negocia~ao, exige ainda, para alem da considera~ao 

da informa~ao adicional referida, a selecc;ao do ponto de nao acordo de entre um 

conjunto de elementos candidatos a esse papel: custos para as partes do prolonga

mento do confl.ito, a melhor alternativa para as partes em caso de abandono das 

negocia~oes, a possibilidade de a negocia~ao se eternizar, etc. 

A insatisfa~ao com as tentativas de modeliza~ao dos problemas da negociac;ao 

ou, dividindo e multiplicando ambos os membros par (UE - Uf)(Us - Uf) permite escrever 

a seguinte expressao: 

Esta expressao, tal como no caso da solu!<ao assimetrica, pode ainda escrever-se (dado que 

(UE - Uff)(Us - Uf)-:/: 0): 
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que utilizaram a solu<;ao a.xiomatica esta.tica de Nash, pelas razoes acima apon

tadas, suscitou o aparecimento de uma outra abordagem que pretende ajudar a 

resolver estes problemas de modeliza<;ao: a abordagem estrategica dinamica. 

0 desenvolvimento da investiga<;ao nesta area assenta nos progressos feitos, 

ao nivel da teoria de jogos, no tratamento dos jogos repetidos como forma de 

conduzir o dilema do prisioneiro nos jogos nao cooperativos 17 a uma solu<;ao 

cooperativa. A repeti<;ao do jogo, neste caso representada por sucessivos "rounds" 

na negocia<;ao, permite que o exame por cada parte dos sucessivos resultados 

substitua a coopera<;ao na obten<;ao de uma solu<;ao. A solu<;ao negociada de 

Nash do jogo unico, torna-se, no jogo repetido, um equllibrio Cournot-N ash 

deste jogo 18• 

A extensao da no<;ao de jogo simples a de jogo repetido nao permite, contudo, 

garantir a unicidade do equllibrio. Foi entao necessario definir um novo conceito 

de equllibrio adapt ado ao jogo repetido - o conceito de equflibrio perfeito 19• 

Assim, a negocia<;ao pode ser vista como uma sucessao de propostas de 

parti<;ao de um bolo, de tipo "pegar ou largar", num jogo repetido onde uma 

das partes propoe a outra uma certa parti<;ao que esta aceita ou rejeita. Se aceitar 

o acordo e conseguido, se rejeitar a negocia<;ao continua com a apresenta<;ao de 

uma contra-proposta pela outra parte ou a reformula<;ao pelo proponente inicial 

da sua proposta. Uma e outra podem por sua vez ser aceites ou rejeitadas e assim 

sucessivamente 20• A negocia<;ao para ao ser conseguido acordo ou ao ser atingido 

um determinado numero, previamente fixado, de "rounds", caso em que o bolo 

nao e repartido. 

Decorrendo a negocia<;ao em ambiente essencialmente determin!stico 21 , o in-

teresse das partes em entender-se o mais rapidamente possivel e, nesta abordagem, 

17Vide Binmore (1978), cap.2, pp.9/10. 
18 Aumann (1978); Brams et al. (1979); Smale (1980} in Wagneur (1988). 
19Vide Binmore (1978}, cap.8, pp.7. 
200s jogos repetidos podem ter horizonte finito como em Rubinstein (1982} ou infinito como em 

Hoel (1986 a), b), c)). 
21Tal e geralmente o caso nas negocia~oes de salarios em que o "timing" dos "rounds" e a sucessao 

de movimentos das partes e previamente acordada. 
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estimulado por um custo associ ado ao atraso na o bten~:;ao de acordo 22 e nao o receio 

de que bra das negociac;oes, tal como postula a abordagem axiomatica estatica23 • 

Neste caso, parece prefer{vel construir o conjunto de negociac;ao com base em 

informac;ao sobre as preferencias das partes em rela~:;ao ao tempo, isto e, 0 grau de 

impaciencia das partes em conseguir um acordo. As fun~:;oes de utilidade a reter nao 

sao ja func;oes de utilidade Von Neumann, Morgenstern, mas func;oes derivadas por 

Fishburn, Rubinstein (1982) que refletem essa impaciencia mediante introduc;ao de 

factores de actualizac;ao 24• 0 ponto de nao acordo representa, en tao, o resultado 

face ao qual ambas as partes sejam indiferentes entre conseguir o acordo agora ou 

no futuro. 

Partindo destas premissas, os modelos que seguem a abordagem estrategica 

dinamica, procuram lidar com elementos do processo de negociac;ao tais como, a 

alternancia de propostas e contra-propostas [Rubinstein (1982)] ou a existencia 

de alternativas exteriores ao processo de negociac;ao [Sutton (1986)] 25 supondo 

informac;ao perfeita 26 das partes negociadoras. 

6.3.2.1. Os modelos de negociac;;ao sequencia! 

Os modelos de negociac;ao sequencia! produzidos na ultima decada 27 sao, todos 

eles, variantes do modelo de Rubinstein (1982). Essa a razao pela qual esse modelo 

e aqui tornado como referendal. 

22Estes custos podem ser vistos numa dupla perspectiva, redu~ao nos fluxos de rendimento das 

partes durante o conflito e inpedimento de gozar os beneffcios associados a um acordo. 
23Refira-se que a escolha de B' e N com base neste pressuposto e va.Iida se o proc~sso de nego-

cia~ao decorrer em ambiente aleat6rio. 
24 A mesma por~ao de tarte tern um valor actualizado tanto menor quanto maior o perfodo que 

decorre ate a obten~ao de acordo. 
25 A existencia de tais alternativa.s podem tornar credivel a. amea~a. de demissao para alem das 

amea~as de conflitos de trabalho - greves, greves de zelo, etc ... 
26Por informa~ao perfeita entende-se que cada. um dos parceiros conhece o sistema de preferencias 

do outro - factor de actualiza~ao ou custos suportados. 
27Kreps, Wilson (1982); Fudenberg, Tirole (1983); Rubinstein, Wolinsky (1985); Hoe! (1986 a)); 

· Hoel {1986 b)); ·ochs, Roth (1989). 
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Rubinstein (1982) utiliza no seu modele, func;oes de utilidade que determinam 

as preferencias temporais para cada um dos parceiros do seguinte modo: 

f(x, t)=x61 

g(x, t) =(1 - x)6~ 

on de: 

para a empresa 

para o sindicato 
(6.29) 

X - por<;ao de uma tarte de diametro igual a unidade que cabe a empresa 

1 x - por<;ao da tarte que cabe ao sindicato 

6/ - factor de actualizac;ao do parceiro i ( i = E, 8) 

t - tempo que decorre do infcio das negociac;oes ate ao acordo 

0 valor de 6, caracteriza 0 grau de paciencia do negociador i que e tanto 

menor quanto menor o seu valor. Sen do este factor decrescente quando aumenta o 

perfodo de negociac;oes, para que xt+1 traga ao negociador i uma satisfac;ao identica 

a proporcionada por xt, deve crescer tanto quanto 6, diminui. Por outras palavras, 

quanto mais impaciente foro parceiro i mais reduzida sera a sua porc;ao da tarte. 

0 mesmo au tor prova que, supondo alternancia das propostas e contra-propos

tas e que a empresa e a primeira a propor' existe uma unica partic;ao da tarte que 

corresponde a um equilfbrio perfeito 28 e para este equilfbrio, o acordo e obtido iogo 

no primeiro "round" de negociac;oes, ficando sindicato e empresa respectivamente 

com as seguintes porc;oes 29 : 

e 

A estrategia do parceiro a fazer a primeira proposta consiste em propor esta 

partic;ao e a do outro em aceitar a proposta feita se ela e pelo menos igual a mesma 

28Rubinstein (1982}, pp.102-103. 
29Rubinstein (1982), pp.108. 
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parti~ao. De acordo com os resultados do modelo Rubinstein (1982) o parceiro a 

iniciar a negocia~ao e sempre beneficiado, recebendo a maior por~ao 30 • 

Hoel (1986 a)) extende este modelo tratando o caso de fun~oes de utilidade nao 

lineares e relaxando a hip6tese de alternancia das propostas e contra-propostas por 

considerar que existem factores institucionais, como atrasos burocraticos, e consi

dera~oes tacticas que podem influenciar o "timing" de propostas e contra-propostas 

[Hoel (1986 b)] 31 • Destes estudos, Hoel conclui que a solu~ao de equil£brio per

feito depende da forma funcional das fun~oes de utilidade e que as partes podem 

influenciar o nfvel de salarios acordado manipulando a sequencia de movimentos, 

no processo de negocia~ao, tornando a solu~ao menos dependente de quem faz a 

primeira proposta. 

Holden (1989 b)) chama a aten~ao para um outro problema na aplica~ao 

destes modelos a negocia~ao salarial. Estes modelos pressupoe, como se viu, que a 

negocia~ao se refere a partilha de um bolo cujo tam.anho diminui com o tempo mas 

que s6 e dividido se e quando se chegar a acordo. Se nao e dificil ver o excedente da 

empresa como 0 bolo a repartir' nao e tao claro por que razao esse bolo nao pode 

ir sendo produzido enquanto duram as negocia~oes. Acontece frequentemente que 

um contrato colectivo seja prolongado ate a obten~ao de um novo acordo sem que 

isso ponha em causa o ritmo produtivo normal. 

Esta situa~a.o deixa, contudo, o sindicato numa posi~ao mais fraca, pois a 

empresa nao tera assim qualquer incentivo em concluir um acordo. Daf que o 

sindicato geralmente utilize a greve ou outro qualquer tipo de ac~ao sindical como 

forma de pressionar a empresa. Esta a razao pela qual Holden (1989 b)) sugere a 

inclusao no modelo de negocia~ao da decisao do sindicato sobre a utiliza~ao ou nao 

da greve como forma de pressao. Ao extender o modelo de Rubinstein (1982) neste 

sentido, Holden {1989 b)) conclui pela indetermina<_;ao do resultado que, na sua 

opiniao, reflete o facto de o modelo ser demasiado abstracto para poder fornecer 

a informa<_;ao necessaria a determina<_;ao da credibilidade da amea<;a sindical. 

30Tome-se 0 exemplo em Wagneur {1988), pp.78. SeSE = Gs = s e s = ~' e supondo que e 
a empresa a fazer a primeira oferta, as por~oes dos dois parceiros serao respectivamente ~ e ~· 

31 A este prop6sito ver tambem Barth {1988). 
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6.3.2.2. Os modelos com alternativas exteriores ao processo de nego

ciac;ao 

Estes modelos estudam as consequencias da possibilidade de um dos parceiros 

abandonar as negocia~oes, optando por uma soluc;ao alternativa que pode consis

tir, por exemplo, na aceitac;ao de um emprego em outra empresa ou em ir para o 

desemprego. 

A existencia de op~oes exteriores afecta duplamente o ponto de nao acordo, 

pela probabilidade do aparecimento das mesmas e pelo seu valor. 0 ponto de nao 

acordo e, neste caso, fun~ao das alternativas exteriores. Sea opc;ao for vista como 

suficientemente boa por uma das partes, 0 ponte de nao acordo nao pertencera. 

a fronteira de utilidades, nao existindo acordo, pois, essa parte preferira esperar 

pela concretizac;ao da alternativa. 

Sutton (1986) analisa esta situac;ao modificando ligeiramente o modelo Ru

binstein (1982) ao supor que ap6s cada rejeic;ao de uma proposta pode existir um 

acontecimento aleatoric de probabilidade p. Se ele realmente tem Iugar, 

existem alternativas exteriores para os parceiros que lhes permitem abandonar as 

negociac;oes recebendo o respective valor- A. e Ae. 

Se p = 1 e apenas um dos parceiros dispoe de uma alternativa exterior, seja 

o sindicato (As > 0 Ae = 0), a soluc;ao para este parceiro e, pois, o valor da 

opc;ao, se essa op~ao tiver um valor superior a parte que lhe caberia na ausencia 

de alternativa. Se fOr inferior, a existencia de uma alternativa exterior nao afecta 

o resultado 32 pois a amea~a de demissao e mudan~a de emprego nao e, neste caso, 

cred1vel. Se essa alternativa fOr representada pelo salario alternative- wa., a fi.gura 

6.4 mostra que nao sendo a alternativa cred1vel - w" > wa. - e nao afectando, por 

essa razao, OS CUStos associados a durac;ao do conflito, nao afecta 0 ponto de nao 

acordo e consequentemente o resultado. 

32Sutton (1986); Scaramozzino (1991). Este ultimo autor, estabelece, de modo interessante, uma 

ponte entre o modelo Sutton (1986) e as teorias "insider-outsider" ao considerar as op~oes exteriores 

como sendo dadas pelas alternativas existentes no mercado de trabalho exterior a empresa e por 

conseguinte refletindo o papel dos factores "outsider" e a. situa~ao de status quo, que corresponde 

ao ponto de nao acordo, como representando OS factores "insider" na negocia~ao. 
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Figura 6.4 - In:f:luencia da opc;;ao exterior no jogo nao cooperativo 

II 

on de: 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

_IN_ 

c 

AA1 ~ fronteira do conjunto de resultados admissiveis 

CC' - curva de ganhos para o conjunto de resultados admissiveis 

w"' - nivel de salarios na opciio exterior 

w• - salario acordado em negoci!L!;iio 

w 

Barth (1989) contesta a aplicac;ao do resultado acima formulado, conhecido 

como prindpio da opc;ao exterior, a negociac;ao salarial. N a sua opiniao, na ne

gociac;ao salarial, a existencia de opc;oes exteriores infiuencia o nfvel de salario 

acordado, mesmo quando nao representa uma ameac;a credfvel, pelo facto de o 

ponto de nao acordo poder ser, nestas circunstancias, visto como representando 

uma media ponderada dos custos associados a durac;ao do confiito e do valor da 

alternativa exterior (Fig.6.5]. As ponderac;oes sao determinadas pela credibilidade 

relativa da ameac;a de greve em relac;ao a ameac;a de demissao. 

Seas opc;oes exteriores forem igualmente boas para ambas as partes, a soluc;ao 

simetrica de Nash e valida [Hoel (1986 b))]. No caso contrario, a soluc;ao optima 

sera maior ou menor que aquela soluc;ao, consoante fOr o vendedor (sindicato) 

ou o comprador (empresa) a ter a oferta mais favoravel. 0 desvio da soluc;ao 
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Figura 6.5 - Influencia da op.,;ao exterior no nfvel de salB.rios acordado 

II 

I 
I 
I 
I 
I 
IN IN' I 

,--j,~---1----+-

w 

do problema de negociac;ao com opc;oes exteriores em relac;ao a soluc;ao Nash 

sera tanto maior quanto menos importante, para o negociador, for o tempo em 

comparac;ao com a verosimilhanc;a da materializac;ao da oferta. 

6.4. Alguns exemplos de aplica~ao empirica 

Em anos recentes, os modelos de negocia<;ao tem sido aplicados a negocia<;ao sa

larial, com resultados interessantes, mediante a utilizac;ao da solu<;ao de Nash 

onde os pontos de nao acordo sao seleccionados, por vezes, tendo por justifica<;ao 

a abordagem nao-cooperativa da negociac;ao. 

A titulo de exemplo, sao aqui apresentados OS trabalhos de Nickell, Andrews 

(1983); Hoel, Nymoen (1986); Rowlatt (1987) tidos como pontos de referenda no 

desenvolvimento da investigac;ao na modelizac;ao da determina<;ao dos salarios. 
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6.4.1. 0 modelo Nickell, Andrews (1983) 

Este modelo procura ter em conta, do lado da empresa, uma maior variedade de 

factores com in:fiuencia sobre o lucro (produtividade, pre~os ao produtor e ao con

sumidor, nivel de emprego e custos fucos) e do !ado sindical, o modo como o sindi

cato define a sua estrategia de modo a satisfazer membros em diferentes situa~oes 

em rela~ao ao emprego (com emprego dentro de uma certa empresa/sector ou fora 

dele e desempregados) e utiliza a solu~ao simetrica de Nash. 

A empresa define a sua estrategia tendo presente a func;ao lucro para o per{odo 

t: 

pe 
Pt - -.E. pe 

e 

on de: 

P; -taxa de crescimento esperada do prec;o ao produtor 

P: -taxa de crescimento esperada do prec;o ao consumidor 

A - fndice de produtividade global 

g - func;ao de produc;ao 

l - nivel de emprego na empresa 

w - salario pago pela empresa 

T - impostos sobre a mao-de-obra empregue pagos pela empresa 

CF - custos :fixos 

174 

(6.30) 



A utilidade do sindicato e uma media ponderada das utilidades dos seus mem

bros que variam consoante a sua situa~ao no mercado de trabalho. 0 sindicato 

tem m membros dos quais: 

l, - estao empregados na empresa/sector no perfodo t; 

l,_1 - estavam ja empregados na empresa/sector no per£odo anterior; 

l, - lt-1 - entraram para o sector no per!odo t; 

m - lt - estao desempregados ou empregados fora do sector no perfodo t. 

A utilidade dos lt trabalhadores e representada pela expressao que se segue: 

Ut - u[wt(l - T Rt) - wf] (6.31) 

on de: 

TR - impostos sobre os rendimentos 

wa - salario alternativo ou de subsistencia 

Supondo que uma parte dos membros do sindicato nao empregues na empresa 

(m - lt) se encontra empregada noutras empresas/sectores ou desempregada, a 

respectiva utilidade e representada pela expressao (6.32): 

_ [SDt, a Wt(l- TR,) 
Ut - f3t u Pe - wt] + (1 - !Jt) u[ pe _ c 

c 
(6.32) 

on de: 

f3t - proporc;ao do perfodo t que os m - lt trabalhadores estiveram desempre

gados recebendo subsfdio de desemprego 

SD - subsfdio de desemprego 

wa - salario alternativo fora do sector 
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Considerando ainda existir por parte do sindicato uma tendencia para dar 

mais peso aos interesses dos l,_1 trabalhadores empregues no sector, no per£odo 

anterior, a fun<;ao utilidade do sindicato escreve-se: 33 

{ 
[(1- a)(l- 8)l,_1 + al,](u, - ii1) 

Us - Uff= 
l,(ut - 'i!e) 

on de: 

l, > lt-1(1- 8) 

l, < lt-1(1- 8) 
(6.33) 

a - peso dado aos interesses dos membros nao empregues no sector no per{odo 

t - 1 

8 - taxa de trabalhadores entrados no sector no perfodo t 

Supondo, como nos modelos direito de gerir, que a empresa fixa o emprego ao 

nlvel que maximiza o seu lucro dado o salario, e que, sindicato e empresa tomam 

esse n1vel de emprego como um dado ao negociar o salario, Nickell, Andrews (1983) 

determinam o nlvel de emprego- l*(Pt, At~ we(1 + Tt)) -que satisfaz a condi<;ao: 

max II(w, l) 
l 

Conhecido l*, substituem-no na solu<;ao de Nash resolvendo o problema assim 

especi:ficado: 

max ,Blog[IT(p, A, l*, w) - u:J + log(Us - Uff) 
VI 

(6.34) 

33Esta fun!<ao e obtida subtraindo Us de Uff respectivamente: 

Us={ Zt-1{1- 8)ut + a[lt - Zt-1{1- 8)]ut + a(m -l)U't 
4ut + [4-1{1- 8) - 4] '-'t + a[m- 4-1{1- 8)]ut 

Uff = 4-!{1- S)u + a[m- 4-1(1- 8)]u 
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A partir desta especi:fica<;ao, constroem um modelo com duas equa<;oes 84 

(salario e emprego) cuja estimac;ao permite estudar o impacto da ac<;ao sindical no 

nivel dos salarios reais e deste no emprego, bem como, os efeitos nos salarios da 

varia<;ao do nfvel de salario alternativo, taxa de crescimento esperada do salario 

real, taxas de imposto, ou o peso atribufdo pelo sindicato aos membros nao em-

pregues na empresa. 

6.4.2. 0 modelo Hoel, Nymoen (1986) 

Hoel, Nymoen (1986) seguem de muito perto o modelo anterior, procedendo, no 

entanto, a alguns desenvolvimentos que merecem destaque. 

Tendo por objective esped:fico o estudo da forma<;ao dos salarios, nao lhes 

interessa a analise da varia<;ao do emprego, razao pela qual, este nao aparece como 

argumento nas func;oes de utilidade de qualquer das partes. Em contrapartida, as 

utilidades sao aqui func;ao de um vector de variaveis ex6genas (z) que engloba 

"grosso modo" as mesmas variaveis do modelo Nickell, Andrews (1983). 

Part indo de uma soluc;ao assimetrica de Nash, o result ado do processo de 

negociac;ao sera dado pela seguinte expressao: 

w* = max 4> = [IT(w,z)] 11 [U8 (w,z)] 1
-

11 
1U 

(6.35) 

Esta soluc;ao deve satisfazer as condic;oes seguintes: 

84> _ 8rrw + (1 _ O) (Us)w _ 0 aw II Us 
(6.36) 

34 Nickell; Andrews (1983), pp.190. 
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~-

Destas condi~oes facilmente se conclui que a evolu~ao do salario negociado 

dependera da varia~ao das variaveis ex6genas representadas no vector z [w*(z)] e 

. cainda, que 35 : 

d2(b 

dw"' d z~ ~ d2(b ~ 
I < 0 consoante d2< 0 

dZ; - d2(b zi 
(6.37) 

---
dw2 

Assim, ter-se-a que qualquer varia~ao ceteris paribus de uma varia vel ex6gena 

que aumente a elasticidade da utili dade sindical em rela~ao ao salario ( (au s 1 aw) 1 us) 

e reduza a correspondente elasticidade da empresa ((8UEiow)IUE) a.umentara o 

salario negociado e vice-versa. 

Por outro lado, supondo que a consequencia de um nao acordo nao e a quebra 

de negocia~oes mas apenas uma paragem temporaria das mesmas, e que o custo 

desta paragem e medido em func;ao do rendimento recebido durante o perfodo 

de protelamento do_ acordo, o ponto de nao acordo representa aqui as utilidades 

das partes durante esse perfodo. Assim, os trabalhadores ja empregues no se

ctorlempresa- lt-l - tem, em caso de desacordo, uma utilidade u(c). 

A utilidade do sindicato em caso de nao acordo escreve-se entao: 

(6.38) 

pelo que se tem: 

{ !,_,,., + a(lt - lt-l)(ut - 1It) -lt-lu(c) lt .2!. 
lt-1 

Us- uN-s-
lt[Ut + (lt - lt-I)ut] - lt-Iu(c) lt < lt-1 

(6.39) 

35Hoel, Nymoen (1986), pp.3. 
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Estranhamente, porem, esta utilidade e considerada ex6gena quando provavel

mente ela depended. de factores econ6micos 86 , psicol6gicos e/ou poHticos 87• 

Supondo como Nickell, Andrews (1983) que a empresa ftxa o n{vel de emprego 

l* que maximiza 0 lucro dado 0 salario w*, 0 par (w*, r) sera graficamente re

presentado por um ponto no segmento MN da curva de procura de trabalho dada 

por l = -(aiT(w,z)jaw). Esse ponto sera o ponto M se 8 = 0 eo ponto N se 

(} = 1 (Fig.6.6]. 

Figura 6.6- Solu~ao salario/emprego em ·Hoel, Nymoen (1986) 

w 

m e 

6.4.3. 0 modelo Rowlatt (1987) · 

A abordagem de Rowlatt (1987), embora tendo por base a mesma 16gica que os 

modelos anteriores, considera fun~oes de hem estar definidas de modo distinto das 
36Capacidade financeira dos membros do sindicato ou do proprio sindicato para os apoiar, exis

tencia de oportunidades de emprego tempora.rio ou permanente fora. do sector/empresa, salano 

alternativo, etc. 
37 Grau de militancia, consciencia. de injusti!<a social, etc. 
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fun<;oes utilidade habituais. 

Tomando por hip6tese uma empresa, que opera num mercado com procura 

elastica em rela<;ao ao pre<;o, Rowlatt define a seguinte fun<;ao bem-estar da 

empresa: 

~(wfpm, Pc, p, g, f) (6.40) 

on de: 

w - salario nominal 

Pm - custo dos factores de produ<;ao com excep<;ao do trabalho 

Pc - pre<;o dos produtos concorrentes 

p - nfvel geral de pre<;os 

g - fun<;ao de produ<;ao 

f - fun<;ao de procura percebida ( decrescente com w) 

-
A fun<;ao bem-estar do sindicato e dada pela seguinte expressao: 

(6.41) 

on de: pt: - n1vel esperado de pre<;os ao consumidor. 
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As preferencias de ambas as partes em relac;ao aos resultados poss{veis da 

negociac;ao estao representadas graficamente na figura 6. 7. 

Figura 6.7- Preferencias das partes em Rowlatt (1987) 

B 

on de: 

B - n1vel de bem-estar 

Ws - salario abaixo do qual o sindicato recusa-se a negociar 

WE - salario acima do qual a empresa nao negoceia 

A soluc;ao de Nash e agora dada por: 

max F 
w 

(6.42) 

on de: 

~ - n1vel de preferencia da empresa no ponto de nao acordo 

'li - nfvel de preferencia do sindicato no ponto de nao acordo 
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Esta solu~ao satisfaz naturalmente as condi~oes habituais para existencia de 

maximo, ou sejam: 

dF dif? - d\f! -
d w =2J.t d w (if? - if?) + 2(1 - J.t) d w (\f! - \ll) = 0 

d2 F d2 if? d2 \f! -
d w2 =2p. d w2 (if? - 'i) + 2{1 - J.t) d w2 (\f! - w) < 0 

{6.43) 

0 pressuposto de que a empresa e o sindicato nao negoceiam o nfvel de salarios 

mas a sua varia<;ao obriga a diferencia<;ao da primeira das expressoes anteriores, 

que passa a escrever-se 38 : 

a b 

ws) + (q> - if?)i + (w- w)1 = 0 

(6.44) 

As expressoes a e b sao posteriormente especificadas mediante um estudo do 

comportamento respectivo da empresa e do sindicato 39 • 

Como agente econ6mico racional, a empresa escolhe as suas estrategias de 

comportamento tendo por objectivo a maximiza~ao do lucro, condicionada pela 

produ~ao possfvel e pela procura percebida e tomando como dado o salario nego

ciado. 

38 A expressao em Rowlatt (1987), pp.352 e ligeiramente diferE:nte. 
39Rowlatt (1987), pp;352-354. 
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0 problema da escolha pode ser formalizado escrevendo: 

max IT - (pY - wl - PmM) fp 
(p, Y,l,M) 

s.a: y - g(l, M) 
(6.45) 

y - f(z, P/Pc) 

on de: 

p - pre<;o do produto 

Y - quantidade produzida 

M - quantidade de factores de produ<;ao outros que o trabalho utilizada na 

produ<;ao 

z - vector de varhiveis representando outros factores que podem afectar a 

procura 

A estrategia sindical orientar-se-a no sentido de obter um nfvel de salario 

pelo menos igual ao salario real de modo a anular a redu<;ao do poder de compra 

resultante do acrescimo esperado dos pre<;os. 

Como a propria autora reconhece (pg.348), o seu modelo poe enfase no estudo 

do comportamento da empresa, ao contrario da maior parte dos modelos de de

termina<;ao dos salarios seus congeneres. Essa a razao do tratamento simplificado 

do comportamento do sindicato neste modelo. 

6.5. Comentario final 

Neste capitulo procurou-se passar em revista alguns desenvolvimentos feitos na 

teoria de jogos, avaliando-se a sua pertinencia enquanto paradigma para o estudo 

da negocia<;ao colectiva e em particular para a modeliza<;ao da determina<;ao dos 

salarios. 
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E possivel concluir desta avaliac;ao que a abordagem dos problemas da ne

gociac;ao colectiva pela teoria de jogos ajudou a resolver algumas di:ficuldades no 

tratamento deste tema, nomeadamente, ao tomar em considerac;ao a influencia das 

estrategias escolhidas pelos parceiros nos resultados da negociac;ao. 

Esta abordagem permitiu ainda a analise dos efeitos sobre os salarios da exis

tencia de assimetrias no posicionamento das partes negociadoras que condicionam 

o poder de negociac;ao e consequentemente a capacidade relativa, das mesmas 

partes, de influenciar, em seu favor, o resultado das negociac;oes. 

0 tratamento da negociac;ao colectiva como um jogo repetido de tipo nao coo

perative, ao tornar posslvel a analise do processo dinamico de desacordo 1 concessao 1 
I acordo, abriu caminho a novos avanc;os no senti do de uma descric;ao mais sa

tisfat6ria dos fen6menos reais associados a negociac;ao colectiva. 

Recentemente, o desenvolvimento da investigac;ao a volta dos modelos de nego

ciac;ao com informac;ao incompleta 40 traz a promessa de uma abordagem mais rica 

e e:ficaz da analise do nao acordo na qual as questoes de incerteza e impaciencia 
41 sao de crucial importancia. Com efeito, diferenc;as na informac;ao detida pe

los parceiros e a pressao, em termos de tempo, forc;ando negociac;oes apressadas, 

conduzem frequentemente a resultados ine:ficientes quando nao ao fracasso das ne

gociac;oes. Este tema, pese embora o seu interesse, nao foi aqui tratado por se 

considerar nao ser ainda claro de que modo estes desenvolvimentos afectarao a 

modelizac;ao da determinac;ao dos salarios. 

0 ritmo de desenvolvimento da investigac;ao te6rica nao tem, contudo, sido 

acompanhado pela investigac;ao a nivel emplrico. A construc;ao de modelos de de

terminac;ao dos salarios que simultaneamente incorporem os avanc;os registados a 

nlvel te6rico e sejam susceptlveis de estimac;ao emplrica tem-se mostrado diffcil, 

embora se tenham vindo a fazer alguns esforc;os nesse sentido, nomeadamente no 

Reino Unido (London School of Economics e Universidade de KENT) e na Noruega 

(Departamento de Economia da Universidade de Oslo). Tal facto tem provavel-

40Sobel, Takahashi (1983); Cramton (1984); Myerson (1984); Rubinstein (1985); Perry (1986) 

ou Fundenberg et al. (1987). 
41 Esta ~ltima questao e ja abordada pelos modelos de negocia~ao sequencia!. 
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mente a ver com o caracter extremamente complexo do problema da negocia<;ao 

colectiva que obriga ao seu tratamento a um n{vel de abstra<;ao muito elevado. 

A estimac;ao de equac;oes de salaries 42 ou de modelos de equac;oes simulta.neas 

salario / emprego 43 construldos tendo como suporte te6rico a abordagem pel a teoria 

de jogos tem-se revelado positiva. Destes estudos e poss{vel concluir pela existencia 

de um impacto significative sobre os salaries, embora fraco, quer da pressao exer

cida pelo mercado de trabalho, medida pelo n£vel de desemprego ou sua variac;ao, 

quer das variaveis que refl.etem o poder sindical. Em todos os casos, se verifi

cou tambem nao serem estas ultimas, as variaveis cujo efeito e predominante na 

determinac;ao dos salaries. 

Diferentes angulos de analise deste problema, que podem ser vistcs como 

complementares, conduziram a uma grande diversidade de resultados quanto a 
variavel de maior impacto: 

. os prec;os de produtos estrangeiros concorrentes e a produtividade em Hoel, 

Nymoen {1986); 

. o nlvel ou variac;ao dos lucros em Rowlatt {1987); 

o nlvel de existencias de produtos acabados e em curso em Holden (1989). 

Tendo sido essencialmente desenvolvida em palses onde a negociac;ao colec

tiva tem Iugar a nlvel de empresa, sem grande intervenc;ao governamental, esta 

abordagem negligencia o papel do estado, nomeadamente na definic;ao da legisla

c;ao laboral, e a infl.uencia que provavelmente tera nos comportamentos das duas 

partes negociadoras. A adaptac;ao destes modelos a realidade de palses como o 

nosso, onde a intervenc;ao do Estado e fortemente sentida 44 , carece pois de algum 

cui dado. 

42Hoel, Nymoen (1986}; Rowlatt (1987) referidos no ponto 3.3 e ainda Holden (1989 a)). 
43Nickell, Andrews (1983). 
44Lembre-se a participac;ao do Governo no Conselho de Concertac;ao Social, para alem, da legis-

lac;ao laboral no que respeita a contrata~ao a prazo, para. citar apenas alguns exemplos. 
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Pese embora este ultimo aspecto, a abordagem aqui tratada parece constituir 

uma via de desenvolvimento com muitas potencialidades para o estudo da deter

mina~ao dos salaries num contexte de negociac;ao colectiva de salB.rioe generalizada 

que caracteriza as rela~oes entre os agentes econ6micos- trabalhadores e empresa 

-nos mercados de trabalho dos nossos dias. 
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Capitulo 7 

UMMODELO DE 
-DETERMINAQAO DOS 

, 
SALARI'OS PARA A 

, 
INDUSTRIA 

TRANSFORMADORA 

7.1. Introduc;ao 

Uma das questoes mais antigas discutidas na ciencia ecen6mica, em particular na 

economia do trabalho, e a de saber se a determina<;ao des salaries se faz de acerdo 

com a teoria neoclassica, iste e, num mercado concerrencial, eu esta sujeita a ac<;ao 

de for<;as nao concerrenciais actuantes no mercado de trabalho. 

A primeira parte desta tese procurou enquadrar, ao nfvel te6rico, e desen

volvimento da abordagem a esta questao, que se tem vinde a caracterizar por uma 

crescente in:B.uencia das teerias que apontam para a rejei<;ao da visao neeclassica 

do mercado de trabalho. 

A ideia de que factores relacionados com e funcienamento interne da em

presa sao impertantes na determina<;ao des salaries transparece ja nos trabalhes 
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de Stichter (1950) e Lester (1952) ao defenderem que a existencia, empiricamente 

provada, de uma grande disparidade de salaries entre estabelecimentos poderia 

ser explicada pelo efeito nos salaries de uma boa/ma gestae empresarial com con

sequencias positivas/negativas na capacidade de pagamento das empresas. Stichter 

(1950) mostrou mesmo existir uma correla~ao entre os salaries pagos aos traba

lhadores e as taxas de lucro e de valor acrescentado registadas nas empresas que 

os empregavam. Uns anos mais tarde 1 , tambem MacKay et al. (1971) apresen

taram resultados de um estudo sobre o mercado de trabalho em Inglaterra, onde se 

comprova empiricamente que os sahirios pagos aos trabalhadores dependem mais 

das condi~oes de funcionamento da em pres a ( taxas de rentabilidade, economias de 

escala, metodos de gestae e produc;ao eficientes) que da pressao da oferta e procura 

no mercado de trabalho. 

Os recentes desenvolvimentos na teoria de negocia~ao salarial, quer na sua 

versao de teorias microecon6micas de comportamento dos sindicatos, quer na abor

dagem pela teoria de jogos, vieram dar novo alento a formula~ao de hip6teses 

acerca do funcionamento do mercado de trabalho e nomeadamente do modo como 

os salaries se formam na economia, a suscitar comprova~ao empirica. 

Intimamente relacionadas com estes desenvolvimentos, as contribui~oes das 

teorias "insiders/outsiders" permitiram conceptualizar as rela~oes entre os salaries 

eo funcionamento interne da empresaja detectadas nos estudos de Slichter {1950), 

Lester (1952) ou MacKay et al. {1971) e promoveram o aparecimento de um im

portante numero de estudos emp!ricos que procuram trazer alguma luz a discussao 

desta relevante questao 2• 

Esta segunda parte da tese e orientada pela preocupa~ao de procurar a res

posta para algumas das questoes levantadas pelas teorias de negocia~ao salarial, e 

em particular pelas teorias "insiders/ outsiders" , em rela~ao a forma~ao dos salaries 

10 interregna no tratamento desta questao pela teoria econ6mica ficou a dever-se, provavel

mente, ao advento e desenvolvimento, nos a.nos sessenta, das teorias de Capital Huma.no que 

desviaram a aten!;ao dos economistas para. outro tipo de fontes de disparidade nos salarios. 
2Vide entre outros Nickell, Wadwani (1987); Blanchfl.ower, Oswald (1987); Gregory et al. 

(1987); Blanchfl.ower, Oswald (1988 a)); Bla.nchfl.ower, Oswald (1.988 b)); I\rlreger, Summers (1988); 

· Blanchfl.ower et al. (1988). 
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para o caso da industria transformadora em Portugal. 

Assim, tem-se por objectivo testar se a formac;ao dos salarios na industria 

transformadora, em Portugal, pode ou nao ser representada pela visao neoclassica 

do mercado de trabalho e, no caso negativo, determinar as forc;as que influenciam 

essa formac;ao. Neste ultimo caso, tentar-se-a ainda distinguir nessas forc;as as 

que sao de origem interna, isto e, que tem a ver com 0 funcionamento interno da 

empresa, e as que sao de origem externa a empresa, ou sejam, as que resultam das 

pressoes da oferta e procura no mercado de trabalho, hem como conhecer a sua 

importancia relativa. 

Outras questoes igualmente interessantes sao as relacionadas com OS factores 

que determinam o poder de negociac;ao dos trabalhadores ao nfvel interno a em

presa. A cobertura sindica.l, a estrutura de negociac;ao (nacional versus local), a 

forma de gestao (publica versus privada) ou a polltica de gestao do pessoal, favore

cendo um aumento da qualificac;ao da mao de obra, sao alguns dos concorrentes 

a desempenhar esse papel. Um outro prisma de analise levaria ainda a investi

gar se mercados de trabalho com caracteristicas diversas, aos varios nfveis que 

se acabaram de referir, seriam igualmente sensfveis as pressoes de origem interna 

e externa. Condicionalismos relacionados com a disponibilidade de informac;ao 

impedem contudo um tal aprofundamento, pelo que o estudo empfrico efectuado 

apenas permite aflorar o primeiro grupo de questoes. 

Dada a quase total ausencia de investigac;ao empfrica no domfnio da formac;ao 

dos sahirios em Portugal, e consequente descofu1.ecimento deste importante aspecto 

do funcionamento do mercado de trabalho, muito ha a descobrir qualquer que seja 

a via escolhida para a abordagem do problema. A via que aqui se segue e apenas 

uma das varias possfveis e foi condicionada pelo interesse em aplicar ao mercado 

de trabalho portugues algumas das teorias mais recentes neste domfnio. 

No ponto 2 apresenta-se o modelo te6rico escolhido justificando a sua ade

quac;ao ao estudo da determinac;ao dos salarios para a amostra dispon1vel de em

presas com actividade na industria transformadora. 

0 ponto 3 pretende da.r uma ideia do instrumental metodol6gico existente 

para o tratamento de modelos do tipo do apresentado no ponto anterior, referindo 
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os diversos modelos alternativos e respectivo metodo de estima~ao, hem como os 

testes as hip6teses acerca dos parametros. 

A caracteriza~ao dos dados com que se trabalhou, no que se refere a fontes, e 

defini~ao das variaveis utilizadas e feita no ponto 4. 

A apresenta~ao dos resultados da investiga~ao emplrica constitui o ponto 5. 

Aqui, se expoem os resultados dos testes as hip6teses feitas acerca dos parametres 

que fundamentam a escolha de um de entre os modelos alternativos referidos no 

ponto 3, hem como, os efeitos nos salarios das variaveis que caracterizam o fun

cionamento interno da empresa, da acc;ao sindical e do tipo de mao de ohra em

pregue. Uma analise dos resultados sector a sector tem por objectivo realc;ar as 

diferenc;as existentes no modo como os salarios se formam nos diferentes sectores. 

No ponto 6 sao sintetizadas as principais conclusoes do estudo emplrico efec

tuado, co:rp. especial enfase para as respostas encontradas para as questoes inicial

mente ·postas: saber quais as forc;as predominantes na formac;ao dos salarios, e o 

peso relativo das forc;as de origem interna ou externa. 

7.2. 0 enquadramento te6rico 

7.2.1. Considera~oes previas 

A procura de confirmac;ao das hip6teses levantadas no ponto anterior acerca do 

modo como os salarios se formam tem a enquadra-la um conjunto de teorias co

nhecidas como teorias de negociac;ao salarial e que foram expostas nos cap1tulos 5 

e 6. 

Tendo por base essas teorias, construiu-se um modelo te6rico que servisse de 

suporte e orienta~ao a investiga~ao empfrica e a interpretac;ao dos seus resultados. 

Embora os modelos utilizados, neste contexto, possam atingir um elevado grau de 

so:fisticac;ao, optou-se aqui por utilizar um modelo que, sendo simples, fosse uma 

. smtese das principais contribuic;oes te6ricas neste domfnio e permitisse explicitar 
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de modo claro as rela~oes entre as variaveis que se pretendem estudar 3 • 

A abordagem "insiders/ outsiders" que se pretende dar a investiga~ao condi

ciona o estudo emplrico a an;Uise da forma~ao dos salarios ao nfvel da empresa. 

Tal facto suscita a questao da adequa~ao de tal perspectiva a analise da industria 

transformadora no nosso pafs onde a negocia~ao salarial se faz, maioritariamente, 

ao nfvel sectorial. No per£odo em estudo, a percentagem de trabalhadores abrangi

dos por Contratos Colectivos de Trabalho (CCT) foi sempre superior a 70% em 

qualquer dos sectores da Industria Transformadora 4 • 

3 Na construc;ao do modelo segue-se de perto Blanch:llower et al. {1988). 
4 Fonte: Quadros de Pessoal - Departamento de Estatistica do Ministerio do Emprego e Segu

ranc;a. Social. 
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Embora seja clara a predominancia da negociac;ao colectiva ao n{vel sectorial, 

e tambem verdade que a negociac;ao, ao n£vel da empresa, cresceu, em termos 

relativos, entre 1982 e 1985, tendo estabilizado ou crescido mais lentamente nos 

anos seguintes [Figura 7.1] 6• 

Figura 7.1 - EVOLUQAO DA NEGOCIAQAO COLECTIVA AO 

NivEL DA EMPRESA 

(trab(s) abrangidos par A.E.) 

__.... • • • • • • 
82 83 84 85 86 87 88 89 

~-- ABT --we -- PPI 
_,._ MNM -w- MPME/MT - IQ 

5 Nesta figura e nas que se seguem, indicam-se os sectores pelas seguintes abreviaturas: 

ABT - Alimenta~ao, Bebida.S e Tabaco (31) 

TVC - Texteis, Vestua.rio e Couro (32) 

PPI -Pasta, Papel e Imprensa (34) 

IQ -Industria Quimica e Derivados do Petr6leo (35) 

MNM - Minerais Nao Meta.J.icos (36) 

MPME/MT - Metalurgia, Produtos Metalicos e Eiectricos e Material de Transporte (37 + 38) 
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A acrescer a evoluc;ao positiva da negociac;ao salarial ao n£vel da empresa 

regista-se no mercado de trabalho portugues, em geral, e na industria transfor

madora, em particular, um fen6meno interessa&'l.te que consiste em tomar os salaries 

acordados em convenc;ao colectiva como limites mfnimos a observar na fixac;ao dos 

salarios. Com efeito, e sabido que a grande maioria das empresas paga aos seus 

trabalhadores salarios acima dos acordados em convenc;ao colectiva (Figuras 7.2 e 

7.3]. Assim, paralelamente a negociac;ao salarial, no ambito das convenc;oes colec

tivas regidas por lei, existe uma negociac;ao informal, frequentemente sem suporte 

legal 6 que se desenvolve ao nfvel da empresa e cujo peso na formac;ao dos salaries 

e importante, sobretudo, nas grandes empresas 1• 

Repare-se ainda, nas :figuras 7.2 e 7 .3, na evoluc;ao muito semelhante des 

salarios medios convencionais, acordados em convenc;ao colectiva, a contrastar com 

a evoluc;ao diferenciada dos salarios efectivamente pagos aos trabalhadores nos 

varios sectores. 

6Esta a razao pela qual nao existe, ao nfvel do Ministerio do Emprego e Seguran~a social, 

qualquer registo destas negocia~oes e seus resultados. 
7Salvo raras excep~toes, todas as empresas na a.mostra tem ma.is de 500 trabalhadores. 
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Figura 7.2- VARIAQAO DO SALARIO MEDIO EFECTIVO E CON

VENCIONAL 
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Figura 7.3- VARIAQAO DO SALARIO MEDIO EFECTIVO E CON

VENCIONAL 
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0 deslize de salaries patente nas figuras 7.2 e 7.3 e ainda reforc;ado por uma 

analise do ganho medio por tipo de Instrumento de Regulac;ao Colectiva (IRC). 

A :figura 7.4 mostra a existencia de diferenc;as significativas na evoluc;ao do ganho 

medio entre trabalhadores abrangidos por CCT e Acordos de Empresa (AE), sendo 

a evoluc;ao dos primeiros mais homogenea, entre os sectores, e mais pr6xima dos 

valores fixados em convenc;ao colectiva. 

Daf que, sendo a amostra a estudar constitu{da por empresas pertencentes ao 

conjunto das 500 maiores empresas do paine! da Revista Exame para 1989, e sendo 

nestas empresas frequente a negociac;ao dos salarios, formal ou nao, ao nfvel de 

empresa, faz sentido investigar se o n{vel de salarios por elas pagos nao depende 

mais da infiuencia de factores que tem a ver com o funcionamento interno das 

pr6prias empresas do que das pressoes externas sentidas no mercado de trabalho. 

Estas ultimas, provavelmente, refietir-se-ao, preferencialmente nos salarios acor

dados em conven<;ao colectiva ao nfvel sectorial. Obviamente tem-se consciencia 

que esta abordagem do problema impossibilita o tratamento de outras questoes de 

inegavel interesse como, a titulo de exemplo, a da infiuencia directa, nos Acordos 

de Concertac;ao Social, e indirecta, atraves da defini<;ao da legisla<;ao !aboral, do 

Estado na determinac;ao dos salarios. 
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Figura 7.4 - GANHO MEDIO POR TIPO DE IRC 
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7 .2.2. Descri«;ao do modelo 

Tomando como objecto de estudo a forma~ao dos salarios ao nlvel de empresa, 

considere-se uma empresa que tem por func:;ao de utilidade o lucro e represente-se 

essa func:;ao do modo seguinte: 

UE = II(w,l) - R(l) - wl (7.1) 

on de: 

UE - utilidade da empresa 

II - func:;ao de lucro com diferenciais de 2!!- ordem 

R - func:;ao de receitas da empresa com d~ferenciais de 2~ ordem 

w - salario pago pela empresa 

l - nfvel de emprego na empresa 

N a negociac:;ao dos salarios, esta empresa tera. por parceiro um sindicato ou 

conjunto de trabalhadores (nao necessariamente sindicalizados) com algum poder 

de negociac:;ao e que tem uma func:;ao utilidade que, na forma reduzida, se pode 

representar como se segue: 

(7.2) 
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A fun<;ao de utilidade sindical verifica as seguintes condi<;oes 8: 

a us 
0 aw > 

a us 
~ 0 (7.3) --81 

a2us 
< 0 8w2 

Sejam ainda UH e Uf, as utilidades, respectivamente da empresa e dos traba

lhadores, associadas ao ponto de nao acordo 9
• 

A formac;ao dos salarios pode entao ser modelizada como uma negocia<;ao 

assimetrica de Nash, isto e: 

max~ 
Ul 

(7.4) 

onde 0 < fJ < 1 representa o poder relativo de negocia<;ao patronal. 

Logaritmizando a fun<;ao ~ na expressao (7.4), a condic;ao de primeira ordem 

de maximo e dada por: 

8log~ 

aw - 0 ¢::::> 

8(UE - U%) 
() aw 

(UE - U%) 

8(Us - Uff) 

+ (1 - fJ) aw 
(Us - Uff) 

- 0 

8De acordo com as teorias microecon6micas de comportamento dos sindicatos. 

(7.5) 

9 Utilidades de ambas as partes por efeito de uma quebra de negocia~oes na abordagem axio-

matica de Nash ou por efeito da existencia de urn conflito !aboral na abordagem estrategica de 

Binmore et al. (1986). 
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e resolvendo a equa<_;ao (7.5) em ordem a us obtem-se: 

Us = uNs - 1 8 uE - un a(Us - Uff) 
8 • a(UE - UU). aw 

(7.6) 

aw 

dado que 10 : 

- -1 

e que 11: 

8(Us - Uff) _ 8Us 
aw - aw 

A equa<_;ao (7.6) pode ainda escrever-se como: 

Us ·= us 1 - 8 UE un 8Us 
N + 8. l . . 8w (7.7) 

ou ainda, fazendo 0' = (1 - 8)/8 e II11 = (UE - UH)/l, para simplificar: 

s s 8Us 
u (w,l) = UN + 0' II11 (w,l) aw (w,l) (7.8) 

A equa<_;ao (7.8) mostra como o salario pode ser visto como uma media pon

derada de factores internos a empresa representados por 0' (poder de negocia<_;ao 

relativo das partes em presen<_;a) e II11 (que ao medir 0 excedente de lucro face a 
possibilidade de ruptura das negociac;oes por trabalhador re:B.ete a "performance" 

da empresa) e factores externos que se re:B.etirao nos niveis de utilidade U!,. 

Esta mesma equac;ao define uma fun<;ao impllcita que relaciona os salarios 

w com os factores que se mencionaram, o que permite determinar de que modo 

variam os salarios com a varia<;ao desses factores. 

Com efeito, diferenciando convenientemente esta equac;ao, que sob a forma de 

func;ao implicita se escreve: 

10 

a(uE - uf) _ arr _ au: = arr = -l 
aw - aw aw aw 

pois, au: jaw = 0 porque u: nao varia com 0 sala.rio pago pela empresa. 
11Tal como para o ca.So da empresa, U~ e considerado constante. 
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demonstra-se que 12: 

. o salario (w) e uma func;io crescente com a "performance" da empresa (TI"). 

a us 
a--

aw > 0 
82US 

a TI" 8w2 

aw 
- 8U8 (7.10) 

aw 

uma vez que, aus 1 aw > o e a2u8 1 aw2 < o pelas condic;oes impostas 

a func;io utilidade dos trabalhadores; 

. o salario ( w) e uma fun<;ao crescente do nfvel de utili dade dos trabalhadores 

em caso denio acordo, 

aw 
auH - aus 

aw 
(7.11) 

Destes resultados e poss{vel concluir que os salarios variam no mesmo sentido 

que a "performance" da empresa sendo pois afectados positiva e negativamente 

por indicadores que desse modo afectem a qualidade dessa mesma "performance". 

De modo identico, os factores de origem externa a empresa que in:fluenciam 

positiva ou negativamente a utilidade dos trabalhadores em caso de nio acordo 

contribuirao para uma variac;io dos salarios no mesmo sentido. Se se considerar 

como principais factores de pressio externa sobre os salarios, o desemprego (U) 

e o salario alternativo 18 ( wa) e como indicadores da "performance" da empresa, 

aos nlveis produtivo, econ6mico e financeiro, a produtividade (P), a autonomia 

fi.nanceira (AF), a liquidez geral (LG), a solvabilidade (S), racios de lucratividade 

( 1r) ou o endividamento (D), a formac;ao dos salarios pode ser representada pela 

equac;ao (7.12) onde se assinala o sinal da derivada parcial de cada um dos factores: 

w = I ( u, P, AF, LG, S, 1r, 

(+) {+) (+) (+) 

D, ) 
(7.12) 

{--) (+) (+) (--) 

12Lembra.-se que: Seja a equa~ao f(:c, y) = 0 onde esta definida a fun~ao impllcita y = g(:c). 

Tem-se 8gf8:c = - */*· 
13Entenda.-se por sala.rio alternativo aquele que o trabalhador pode usufruir fora da empresa em 

que se encontra empregado. 
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7.3. Metodologia de estima~io 

A estimac;ao de rela<;oes de comportamento a partir da combina<;ao de dados tem

porais e seccionais levanta o problema de como especi:ficar o modelo de modo a que 

ele represente adequadamente as diferenc;as de comportamento entre as diversas 

unidades seccionais num dado momento do tempo ou de cada uma destas unidades 

ao Iongo do tempo. 

Escolhida a especi:ficac;ao do modelo, ha ainda que decidir sobre qual o pro

cedimento de estimac;ao mais e:ficiente e como testar as hip6teses feitas acerca dos 

parametros do modelo. 

Assim, ap6s ~n:ta .. breve justi:ficac;ao .da opc;ao pela utilizac;ao de dados de 

paine!, apresentam-se os modelos alternativos para tratamento deste tipo de da.

dos e respectivos procedimentos de estima<;ao e :finalmente OS testes as hip6teses 

relativas aos parametros. 

7.3.1. A op~ao por dados de painel 

A opc;ao pelo estudo da formac;ao dos salarios ao nfvel de empresa, como forma 

de analisar a influencia de factores internos e externos a empresa e seu peso rela

tivo nessa forma<;ao, condiciona a investigac;ao empfrica a disponibilidade de uma 

base de dados com informac;ao que permita caracterizar a actividade produtiva, 

econ6mica e financeira das empresas. 

A inexistencia, no nosso pals, de qualquer base de dados que fornec;a esse tipo 

de informac;ao tornou necessario o recurso ao inquerito directo as empresas. 

Dada a inviabilidade de se proceder, no ambito de preparac;ao desta tese, a 

um inquerito exaustivo, ou que abrangesse parte signi:ficativa das empresas com 

actividade na industria transformadora, cedo se tornou claro que o numero de 

empresas que responderiam ao inquerito seria insu:ficiente para que o tratamento 

econometrico com base em dados seccionais pudesse fornecer resultados com al

guma :fiabilidade. 
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Para fazer face a estas restric;oes, decidiu-se recorrer a extensao do inquerito, 

para cada empresa, a um horizonte temporal mais vasto (12 anos). A utilizac;ao de 

uma base de dados de paine! (50 empresasx12 anos), ao aumentar de modo subs

tancial o numero de observac;oes, permite superar o problema do deficit de graus 

de liberdade na estimac;ao da equac;ao de salarios e reduzir a colinearidade entre as 

variaveis explicativas, aumentando consequentemente a qualidade das estimativas 

econometricas. 

A utilizac;ao de dados de painel apresenta ainda a vantagem de minorar ou

tros tipos de problemas econometricos, muito frequentes em estudos emp{ricos no 

dominio da economia, nomeadamente, no tratamento da determinac;ao dos salarios. 

Nao sen do a .cien~ia econ6mica uma ciencia ~:Kperimental em que as variaveis 

possam ser observadas e medidas com precisao em laboratories, os resultados 

empiricos a que se chega dependem, em muitos casos, dos efeitos de variaveis 

omitidas (excluidas ou nao observadas) que estao correlacionada.s com as variaveis 

explicativas incluidas. Ao utilizar simultaneamente informac;ao temporal e sec

donal, os dados de· painel permitem controlar mais eficazmente os efeitos das 

variaveis omitidas. 

Uma hip6tese, frequentemente assumida em estudos empiricos desta indole, e 
a de que a varia vel dependente e gerada por uma func;ao de distribuic;ao F[y I OJ' 
onde 0 e um vector com K componentes que se considera tomarem o mesmo 

valor para todos os individuos em qualquer momento no tempo. Esta hip6tese 

e frequentemente, e sobretudo quando se trata de formac;ao dos salarios, uma 

hip6tese irrealista. Com efeito, e grande a possibilidade de que a formac;ao dos 

salarios seja afectada de modo diferenciado pelas diversas variaveis em cada uma 

das empresas ou em diferentes momentos do tempo. Ignorar a heterogeneidade 

dos parametres dal proveniente pode conduzir a estimativas inconsistentes e sem 

sentido econ6mico. Estimando com dados de paine! e posslvel relaxar esta hip6tese, 

considerando nos modelos econometricos a existencia de termos independentes e 

ou declives heter6geneos. 

Para alem das considerac;oes estritamente econometricas ate agora menciona-
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das 14, tambem ao nfvel da interpreta<;ao econ6mica os dados de paine! possibilitam 

avan<;os significativos. Os dados temporais pouco contribuem para a discrimi

na<;ao de hip6teses concorrentes quando essas hip6teses dependem de atributos 

microecon6micos, como no caso da formac;ao dos salaries na 6ptica a que aqui 

se da enfase. Por sua vez, se os dados seccionais refietem as diferenc;as entre 

indivfduos, diflcilmente o mesmo acontece com a dinamica de cada indiv£duo. Os 

dados de paine!, ao fornecerem informa<;ao sobre o indiv£duo ao Iongo do tempo, 

permitem, frequentemente, ir mais Ionge em qualquer dos aspectos citados, pois, 

ao controlarem os atributos individuais nao observados, que tendem a permanecer 

constantes no tempo, tornam mais claros os comportamentos em presen<;a. 

Este ultimo aspecto e particularmente interessante quando se pretende tratar 

a format;ao dos salaries onde, por exemplo, a ausencia de informac;ao sobre a 

qualidade da mao de obra OU OS atributos de gestao da empresa e muito comum. 

Uma vez que estes atributos tendem a manter-se constantes ou a progredir muito 

lentamente no tempo, a estimac;ao com dados de painel, ao anular a infiuencia 

daqueles atributos nos resultados evidencia as verdadeiras relac;oes dos atributos 

observados com os salaries. 

Em resumo, a maior riqueza dos dados de paine!, ao conterem simultaneamente 

informac;ao temporal e individual, faz com que a sua utilizac;ao se traduza em 

acrescimos significativos de eficacia na estima<;ao econometrica e na discriminac;ao 

entre hip6teses econ6micas concorrenciais, tornando deste modo possfvel o teste 

de modelos de comportamento mais realistas. 

7.3.2. Metodos de estima~ao com dados de paine! 

A utilizat;ao de dados de painel permite, como se disse, evitar as consequencias de 

existencia de heterogeneidade dos parametres da regressao, de origem individual ou 

temporal, no calculo das estimativas dos mesmos, mediante a escolha de modelos 

que tomem explicitamente em conta essa nao homogeneidade. 

14 A melhor qualidade dos resultados obtidos com da.dos de paine! tem, por si s6, uma infl.uencia 

benefica na interpreta~ao econ6niica. 
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Os diversos modelos de tratamento deste tipo de dados obtem-se pois medi

ante a formula~ao de restri~oes aos parametres de modo a ter em conta as diferentes 

origens da heterogeneidade nos parametres. 

Como ponto de referenda tome--se o modelo sem restric;oes para a unidade i 

no momenta t: 

K 

Yit = att + L f3lcit Xlcit + 'Uit, (i = 1, 2, ... , N), (t = 1, 2, •.. , T) 
lc=l 

on de: 

(7.13) 

Yit - valor observado da variavel dependente para o indiv£duo i no momenta t 

att - termo independente da regressao para o indivfduo i no momenta t 

f3~cu - coefi.ciente de regressao da variavel k para o indivfduo i no momenta t 

Xkit - valor observado da variavel explicativa k para o indivfduo i no momenta t 

Uit - termo residual ou erro da regressao para o indivfduo i no momenta t 

N - numero de unidades seccionais (indivfduos) 

T - numero de perfodos de tempo 

1.3.2.1. 0 modelo de Minimos Quadrados (MQ) 

Supondo a homogeneidade de todos os parametros da regressao (termo indepen

dente e declives), isto e, admitindo como verdadeira a hip6tese: 

Ho : ait = a, f3~cit = f3~c, (k = 1, ... ,K), (i = 1, ... ,N), (t = l, ... ,T) 

o modelo (7.13) pode escrever-se: 

K 

Yit - a + L f3lc Xlcit + Uit 
lc=l 
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De acordo com este modelo, as diferenc;as de comportamento entre as unidades 

seccionais ou de cada unidade seccional ao Iongo do tempo sao reftectidas no termo 

residual. Neste caso, a estimac;ao do modelo pelo metodo dos MQ aplicado as 
N x T observac;oes permite obter um estimador linear centrado 6ptimo (BLUE) 

dos par!metros da regressao conjunta 16• 

7.3.2.2. Os modelos segundo a origem da heterogeneidade dos parametros 

0 caracter irrealista da hip6tese de homogeneidade dos parametres no tratamento 

da maioria das questoes postas pela ciencia econ6mica, e o modo como ela pode 

afectar os resultados da estimac;ao, levou ao estudo das consequencias, em ter

mos de formulac;·ao do modelo, da tomada em considerac;ao das diferentes origens 

posslveis da heterogeneidade. 

Assim, tem-se os modelos de Termo Independente Variavel para os casas em 

que se supoe ser o termo independente a origem dessa heterogeneidade e os modelos 

sem restric;oes aos parametres quando se considera serem todos os parametres 

heterogeneos. 

i) Os Modelos de Termo Independente Variavel 

Neste tipo de modelos toma-se como verdadeira a hip6tese de que, condi

cionados pelas variaveis observadas, os efeitos das variaveis omitidas (nao 

observaveis ou exclufdas) se reftetem da seguinte maneira no termo indepen

dente: 

Termo independente variavel com os indivlduos 

K 

Yit - ai + ''f:J3~c Xkit + Uit, (i = 1, 2, ... , N), 
k=l 

(t = 1,2, ... ,T) 

(7.15) 
15 A regressao diz-se conjunta porque se tomam em conjunto as observa~oes das diversas unidades 

seccionais. 
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Termo independente variavel com o tempo 

K 

Yit - O:t + "2:J3~c Xkit + Uitl (i = 1, 2, ... , N), 
k=l 

( t = 1, 2, ... , T) 

(7.16) 

Termo independente variavel com os indivlduos e com o tempo 

K 

Yit - ll:it + 'L,fJ~c Xkit + U.;e, (i = 1,2, ... ,N), (t = 1,2, ... ,T) 
k=l 

(7.17) 

ii) Os modelos sem restric;oes nos parametros 

Quando todos os par!metros variam. de unidade para unidade o modelo que 

descreve adequadamente as diferenc;as de comportam.ento entre as unidades 

pode ser assim formulado: 

K 

Yit = O!i + LfJki Xkit + U.it, (i = 1,2, ... ,N), (t = 1,2, ... ,T) (7.18) 
A:= I 

Se os parametros variam. simult!neam.ente de unidade para unidade e em 

diferentes momentos do tempo, tem-se o modelo (7.13). 

Quer no caso dos modelos de termo independente variavel quer no caso 

dos modelos sem restric;oes nos par!metros, a metodologia que conduz aos 

estimadores mais eficientes, difere consoante os parametros variaveis sejam 

considerados fixos ou aleat6rios. 

Se se assumir que os efeitos espedficos a cada unidade seccional tendem a 

manter-se constantes ao Iongo do tempo e aconselhavel tratar esses efeitos 

como fixos optando pelo modelo de efeitos fixos. No caso contrario, sera pre

ferlvel tratar esses efeitos como variaveis aleat6rias com tratam.ento identico 

ao dos reslduos, optando porum modelo de efeitos aleat6rios. 

0 procedimento de estimac;ao que conduz a estimadores eficientes, em cada 

um dos casos sao apresentados no ponto seguinte. 
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7 .3.3. Procedimentos de estimacao 

Neste ponto descreve-se o processo de obter o estimador mais efi.ciente res

pectivamente no modelo de efeitos fixos e aleat6rios, seguindo Hsiao (1986) 

[pp.29-32 e 32-41]. Essa descric;ao restringe-se, contudo, aos modelos de 

termo independente variavel, dado que, por um lado, sao estes os modelos 

mais utilizados em estudos empfricos no domfnio da economia e em especial 

na estimac;ao de modelos de formac;ao dos salarios e, por outro lado, o modelo 

sem restric;oes apresenta uma complexidade acrescida sem que tal se traduza 

num acrescimo de compreensao do processo de estimac;ao. 

'T .3.3.1. 0 ,estimador no modelo de efeitos fixos 

Se se optar pelo modelo de efeitos fixos como a especifi.cac;ao mais correcta 

para o tratamento da questao em causa, prova-se que o estimador linear 

centrado 6ptimo (BLUE) e, neste caso, o estimador obtido a partir da analise 

da covariancia. 

Seja pois o modelo de efeitos fixos em que a variavel dependente para a 

unidade i no momento t depende de K variaveis ex6genas (Xw, ... , XKit) 

que diferem de indivfduo para indivfduo hem como de variaveis espedficas 

a cada unidade que permanecem constantes no tempo. 0 modelo para o 

indlviduo i no momento t escreve-se: 

Yit = lXi + fJ' xit + uit, (i = 1, ... ,N), (t = 1, ... ,T) (7.19) 

onde (J' e um vector {1 x K) de coeficientes das variaveis explicativas, Xit 

e um vector (K x 1) de valores observados das variaveis explicativas e €Xi 

um escalar que representa os efeitos das variaveis espedficas que afectam o 

indivlduo de um modo identico ao Iongo do tempo. 0 termo residual (uit) 

representa os efeitos de todas as outras variaveis omitidas e supoe-se ser uma 

variavel aleat6ria i.i.d. com media 0 e variancia a~. 

208 



0 inodelo global sob a forma matricial cscreve-se: 

e 0 0 x1 Ul 
Yl 

0 0 x2 e U2 

Y= = 0!1 + 0!2 + ... + O!N + /3+ 

YN 
0 0 XN e UN 

(7.20) 

on de 

Yil 1 Zlil X2il XKil 

.Yi2 x, X1i2 X2i2 XKi2 
Yi - , -

YiT {Txl) 
X liT X2iT X Kit 

(TxK) 

I 

e - [1, 1, · · ·, 1](IxT)' 

E[u;) = 0 E[u; u~) = 0 se i f:: j 

0 estimador MQ(BLUE) de (7.20) obtem-se minimizando a soma dos quadra

dos dos residues: 

N N 

8 = L u; u; - L (y; - ea; - X;(3)' (y; - ea; - X,f3) (7.21) 
i=l i=l 
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Derivando S em ordem a ~ e igualando a zero, tem-se: 

on de: 

I 
£2; = fit - (3 x,, i = 1, ... , N 

1 T 
'ii; = - L;Yit 

T i=l 

1 T 
x, = - L;x;t 

T i=l 

(7.22) 

Substituindo (7.22) em (7.21) e derivando S em ordem a (3 tem-se o estimador 

dos coe:ficientes do modelo obtido a partir da analise da covariancia: 

Este estimador e tambem conhecido por estimador intra-grupo ("within

group estimator") porque s6 a varia~ao dentro de cada grupo e utilizada 

para formar o estimador. 

7 .3.3.2. 0 estimador no modelo de efeitos aleat6rios 

Sendo um modelo de termo independente varicivel, o modelo de efeitos aleat6rios 

e um modelo do tipo: 

I 

Yit = <lit+ (3 X;t + u;t, (i = 1, ... ,N), (t = 1, ... ,T) (7.24) 

onde <lit e considerada uma variavel aleat6ria com tres componentes aditivas: 

(7.25) 

tais que: 

P, - Capta OS efeitos de um grande numero de factores nao inclufdos ex

plicitamente nas variaveis explicativas; 

6; - atrai os efeitos de variaveis omitidas que represent am· factores es

ped:ficos a cada unidade seccional que tendem a afectar as observa~oes 

mais ou menos de modo semelhante ao longo do tempo; 
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At - refiete a ac~ao de factores espec£ficos a um dado pedodo de tempo 

mas que afectam de igual modo todas as unidades seccionais. 

Tem-se, entao: 

Yit = J.t + (3' X;t + 6; + At + u;t, (i = 1, ... , N), (t = 1, ... , T) (7.26) 

As variaveis residuais podem entao escrever-se sob a forma: 

a satisfazer as seguintes condic;oes: 

. . 
~=J 

i:j:.j { 

0'~ 
E[AtA,] = 

0 

i = j, t = 8 

caso contrario 

t=s 

t:j:.s 

(7.27) 

(7.28) 

A variancia de Yit condicionada pelas observac;oes X;t e dada, de acordo com 

(7.27) e (7.28), por: 

(7.29) 

Esta a razao pela qual este modelo e tambem conhecido por modelo de 

componentes do erro. 

Porque se esta apenas interessado nas diferen<;as entre unidades seccionais, 

supoe-se At - 0, o que implica que a expressao (7.27) se apresente agora 

como: 

(7.30) 
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Escrevendo o modelo (7.24) 16 sob forma matricial, tem-se: 

(7.31) 

Porque tanto Vit como v.;, contem 8;, os res{duos estao correlacionados, pelo 

que para obter estimativas e:ficientes de "'f
1 

e necessario utilizar 0 metodo 

Mfnimos Quadrados Generalizados (MQG). 

Partindo das equa~oes habituais para os estimadores MQG, obtem-se: 

[f x; v-1 xi]1 = [f x; v-1 Yi] 
. •=1 •=1 

(7.32) 

onde v-1 e a inversa da matriz das variancias-covariancias de Vi 17: 

(7.33) 

e fazendo as transforma~oes convenientes 18 obtem-se o estimador PMQG: 

/iMQO = [ ~ t. X: QX, + + t, (:;;; -:;;)("' -0) 'r · [ f t. x; Qy; + + t. (:;;; -O)(Y; -li) l 
(7.34} 

onde: Q = IT - ~ ee' e uma matriz de transforma~ao (T x T) idempotente 

e ~ = u~j(u~ + T u;). 

16Neste caso, ait = a, = IS + s,. 
17 

18Ver Hsiao (1986}, pp.35-36. 
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7 .3.4. Testes de hip6teses relativos aos parametros dos 

modelos 

Um melhor aproveitamento das potencialidades contidas neste tipo de da

dos pressupoe, assim, uma investigac;ao previa acerca. da homogeneidade dos 

parametros que caracterizam a variavel y nas dimensoes individual (i) e tem

poral (t) porum lado, e da existencia de correlac;ao entre os efeitos (a,) e a.s 

variaveis explicativas ( xk) por outro. 

No primeiro caso, essa investigac;ao permite fundamentar a escolha entre um 

modelo Mfnimos Qua.drados e um modelo com parametros heterogeneos em 

i e out. No segundo caso, apoia a decisao acerca. da opc;ao entre os modelos 

de efeitos fixos e de efeitos a.leat6rios. Dos testes a efectuar em cada um 

destes casos se trata em seguida. 

7 .3.4.1. Testes a homogeneidade dos parametros 

A amilise da covariancia e o processo a que, em geral, se recorre para testa.r 

a homogeneidade dos parametros. Este tipo de analise, descrito em Judge et 

al. (1985) ou Hsiao (1986), consiste na realiza.c;ao de testes, com base numa 

esta.tfstica F obtida por comparac;ao das Somas dos Quadrados dos Resfduos 

do modelo nao restrito (7.13) e dos modelos com restric;oes (7.14 e 7.15). 

A razao por que apena.s se refere o modelo 7.15 tem aver como interesse 

preferencial, para. o problema. em estudo, da analise da covariancia na. sua 

dimensao individual. Os testes tem por objectivo veri:fica.r a. possibilidade de 

os parametros do modelo serem homogeneos em i. 

Sejam Sb 82 e 83 as somas dos quadrados dos resfduos respectivamente dos 

modelos 7.13, 7.15 e 7.14. 

Comec;e-se por testar a homogeneidade de todos OS parametros, isto e: 

(k=1,2, ... ,K), ( i = 1, 2, ... , N). 

213 



Para testar esta hip6tcse, comparam-se 81 com 88 com vista a verificar se o 

acrescimo da varia~ao explicada, por se permitir a varia~ao dos parametres 

em i, e significativamente diferente de 0. A estat£stica F a utilizar e entao: 

F- (N - l)(K + 1) 
81 

[NT - N(K + 1)] 

(7.35) 

Se H 0 e verdadeira, a estat{stica F com ([(N - l)(K + 1)], [NT - N(K + l)J) 

graus de liberdade nao e significativamente diferente de 0 19 e 0 passo seguinte 

consiste em detectar se a origem da heterogeneidade esta nos termos indepen

dent.es ou n0s declives f3h· .Para tal, testa-sea heterogeneidade dos declives 

de acordo com a hip6tese seguinte: 

Ho {3"; - {3", (k = 1,2, ... ,K), (i = 1,2, ... ,N). 

Esta hip6tese e testada comparando 81 e 82, utilizando a estatlstica F 

seguinte: 

F-

(82 - 81) 
(N - l)K 

[NT - N(K + 1] 

(7.36) 

Se o valor da estatlstica F nao for significativo, aceita-se a hip6tese nula e 

prosseguem-se os testes com vista a verificar a homogeneidade dos termos 

independentes SUpondo homogeneos OS declives, isto e, a hipotese seguinte: 

Ho ~ - a, dado que {Jki - {3", (k = 1, 2, ... , K) (i = 1, 2, ... , N). 

19 
F(m,n) :::; F(m,n) onde F{m,n) eo valor obtido na tabela da distribui~io F 
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Se o valor da estatlstica F, dado pela expressao: 

F- (7.37) 

[N(T- 1) - K] 

for signi:ficativo, a hip6tese nula e rejeitada e pode concluir-se estar no termo 

independente a origem da heterogeneidade dos para.metros. 

7.3.4.2. Teste a existencia de correla~ao entre os efeitos (a;) e as 

variaveis explicativas (X.~:) 

Hausman (1978); Hausman, Taylor (1981) e Chamberlain (1982) desenvolve

ram procedimentos para testar esta hip6tese. Tais procedimentos tem por 

base a ideia de que as propriedades dos estimadores calculados com o modelo 

de efeitos :fixos ou aleat6rios dependem, fundamentalmente, da existencia e 

extensao da correla~ao entre os efeitos das variaveis omitidas e as variaveis 

explicativas. 

Com efeito, se uma tal correla~ao existe, o estimador MQG - liM_qG - no 

modelo de efeitos aleat6rios e um estimador enviesado, enquanto o estimador 

obtido a partir da analise da covariancia- ?3ov- no modelo de efeitos fixos, e 
ainda BLUE 20 • 0 teste de Hausman (1978) 21 consiste, pois, em veri:ficar seas 

estimativas obtidas com um e outro destes estimadores sao signi:ficativamente 

diferentes. 

Sob a hip6tese nula de que o modelo de efeitos aleat6rios e a especi:fica~ao 

correcta, o mesmo e dizer que nao existe correla~ao entre a; e 

X.~: ( k = 1, 2, ... , K), Hausman [in Judge et al. (1985), pp.528] mostra que a 

estatistica m a seguir apresentada, tem uma distribui~ao assint6tica do x2 

20Ver demonstra~ao em Hsiao (1986), pp.48-49. 
21 A escolha deste teste foi infiuenciada pelo facto de a estatfstica respectiva ser dada pelo pro-

grama. utilizado na. estima~ao do modelo - TSP versao 4.2. 
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com K graus de liberdade (K- numero de variaveis explicativas no modelo) 
22. 

(7.38) 

on de: 

M 0 - e a matriz das covariancias para o estimador MQG PMQG 

M1 - e a matriz das covariancias para o estimador obtido a partir da analise 

da covariancia Pov 

Se o valor da estatlstica m for superior ao valor dado pela tabela para uma 

distribui~ao do x2 com K graus de liberdade, rejeita-se a hip6tese nula, o 

que significa que o modelo de efeitos aleat6rios esta mal especi:ficado, pelo 

que sera de optar por um modelo de efeitos fixos. 

7.4. A base de dados - fontes e caracteristicas 

Pretende-se aqui indicar as fontes de informa~ao utilizada na investiga~ao 

empfrica, bem como o processo de calculo seguido para a obten~ao de algu

mas das series. 

7.4.1. Fontes de informa~ao 

Os dados que serviram de suporte a este estudo provieram de tres fontes 

distintas que a seguir se discriminam, indicando o tipo de dados recolhidos 

em cada uma delas. Com estes dados foi poss{vel construir uma base de 

dados de painel abrangendo 50 empresas e um periodo de 12 anos. 

'7.4.1.1. As empresas 

A amostra trabalhada foi obtida por inquerito directo a empresas, com activi

dade na industria transformadora, escolhidas de entre as 500 maiores empre-

22Ver demonstra!;ao em Hsiao {1986), pp.49. 
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sas do paine! da revista Exame para o anode 1989 23 • Nessa escolha teve-se 

por principal preocupac;ao inquirir um numero aproxima.da.mente identico de 

empresas em cada. sector e garantir um numero de resposta.s que via.bilizasse 

o estudo a empreender, tendo presente a necessidade de manter o total de 

empresas a inquirir dentro de um limite razoavel face aos prazos de que se 

dispunha e a ausencia de qualquer apoio humano na realizac;ao e tratamento 

do inquerito. 

Em face das restric;oes e criterios referidos e definido o perfodo de estudo 

(1978-1989), limitou-se o numero de empresa.s a inquirir a 150, divididas em 

grupos de aproximadamente 20 para cada sector da C.A.E. a dois dfgitos. A 

escolha da.s empresas fez-se por ordem decrescente de ordenac;ao da.s mesmas 

no paine! referido, tendo subjacente a ideia de que seria tanto mais provavel 

obter uma resposta quanto maior fosse 24 a empresa. Em cada sector a 

escolha terminava quando era completado o grupo de 20 26 ou quando ja nao 

existisse nenhuma outra empresa do sector no paine!, pelo que, a posic;ao 

relativa das em pres as inquiridas no paine! varia de sector para sector. A 

tftulo de exemplo, ocupam as posic;oes cimeiras do "ranking" as empresas da 

Industria Qulmica e do sector de Produtos Metalicos e Electricos e Material 

de Transporte e as posic;oes mais baixas as dos sectores Textil e Confecc;oes 

e Minerais Nao Metalicos, re:fletindo diferentes dinamicas sectoriais. 

Receberam-se 69 respostas correspondendo a aproximadamente 50% dos in

queritos enviados, mas uma analise das mesmas invalidou 19 de entre elas 

por nao ter sido posslvel, apesar dos esforc;os empreendidos nesse sentido, 

colmatar as falhas na informac;ao enviada. 

23Pertencem a este grupo todas as empresas com um valor de vendas llquidas superior a 2,5 

milhoes de contos. 
24 A designa~<ao de maior e aqui vista. nu!na perspectiva global de aprecia!<aO da actividade da 

empresa que nao se reduz a dimensao da mesma. 
25Em alguns, raros, casos sao inquiridas mais de 20 empresas de modo a completar as 150 a. 

inquirir. 
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Ficou-se assim, com uma amostra de 50 empresas dividas por sectores e 

regioes como consta do quadro 7.1 em que se destaca, por sectores, o peso 

do sector Textile de Confecc;ao (22%), de Produtos Metalicos e Eiectricos e 

Material de Transporte (22%) e a Industria Qu!mica (18%). Estes numeros 

parecem confirmar a ideia de que as maiores empresas sao as que dispoem de 

uma informac;ao precisa e acess{vel e por essa razao tendem a cede-Ia mais 

facilmente. 

Quadro 7.1- EMPRESAS PRESENTES NA AMOSTRA POR SEC

TORE REGIAO 

SECTOR nQ de empresas REGIAO nQ de empresas 

31 8 Viana do Castelo 1 

32 11 Guimaraes 1 

34 3 P6voa V. 1 

35 9 St0 Tirso 1 

36 6 Porto e V.N.Gaia 15 

37 2 Viseu 1 

38 11 Covilha 1 

Coimbra 2 

LisboafV.do Tejo 26 

Sines 1 

total 50 50 

Por outro lado nao foi possfvei obter informac;ao sobre o sector de Madeiras 

e Mobiliario e o sector da Pasta, Papel e Imprensa e representado apenas 

por tres empresas, 0 que se deve provavelmente a pequena dimensao das 

empresas que caracteriza o primeiro destes sectores e a situac;ao de quase 

monop6lio que existe no segundo. 

Em termos regionais, o grande peso das regioes de Lisboa e Vale do Tejo 

(52%) e do Porto e Vila Nova de Gaia (30%) traduz a conhecida concentrac;ao 
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da industria portuguesa nas cinturas das suas duas principais cidades. 

Os dados de empresa foram. recolhidos do Balanc;o AnaHtico e Conta de 

Demonstrac;ao de Resultados Lfquidos e respective anexo e referem-se aos 

seguintes "items" ( valores lfquidos): 

. Ordenados e salarios com excepc;ao dos corpos gerentes; 

. Remunerac;oes adicionais ; 

Activo corrente ou de curto prazo ; 

Passivo corrente ou de curto prazo; 

Passivo de Iongo prazo; 

Situac;ao Hquida - Capitais Pr6prios; 

Luera Hquido; 

Vendas. 

Para alem destes foi igualmente fornecida informac;ao sabre o numero total 

de trabalhadores (no final do ano) na empresa, numero esse que inclui os 

trabalhadores em baixa ou com dispensa de servic;o. 

7.4.1.2. 0 Ministerio do Emprego e Seguran~a Social 

Da informac;ao coligida a partir dos quadros de pessoal pelo Departamento de 

Estatistica do Ministerio do Emprego e Seguranc;a Social foi possivel recolher 

dados sabre greves, qualificac;ao dos trabalhadores, mao de obra empregue 

segundo o sexo e intensidade do emprego por sector de actividade, para 

os sectores da Industria Transformadora a dais d!gitos da C.A.E e, com 

excepc;ao de alguns dados sabre greves, para o perfodo 1981-1989. Da mesma 

fonte se obteve informac;ao sabre o ganho media mensa! dos trabalhadores 

por conta de outrem na economia. 

E de notar que, tendo por base a informac;ao recolhida pelo Inquerito

Quadros de Pessoal que se realiza anualm~nte no mes de Marc;o, estes dados 
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dizem respeito aos trabalhadores ao servic;o (inclui os trabalhadores com 

baixa ou dispensa de servic;o) naquele mes. Pensa-se no entanto que tal 

facto nao tera consequencias graves para o estudo emp{rico que se pretende 

realizar. 

Os dados obtidos nesta fonte merecem alguns comentarios: 

i) Greves 

Os dados sobre greves, para os anos de 1978-87 foram obtidos na pu

blicac;ao do Ministerio do Emprego e Seguranc;a Social - Relat6rios e 

Analises: Confiitos Colectivos de Trabalho e, para os anos ainda nao 

publicados de 1988-89 foram cedidos pela Divisao de Sociologia. do Tra

balho do.mesmo ministerio. 

Para o perfodo em estudo (1978-89), as l!nicas series compat{veis contem 

informac;ao, por sector (2 d!gitos), sobre o numero de greves, percen

tagem de greves por sector, percentagem de greves por distrito. 

No caso do quadro da evoluc;ao da distribuic;ao geografica das greves 

chama-se a atenc;ao para 0 facto de 0 criteria de calculo da percen

tagem de greves por distrito se ter alterado em 1985. Com efeito, entre 

1978 e 1985, a distribuic;ao de greves por distrito era calculada a partir 

do numero de vezes que uma greve de empresa ocorreu num distrito, 

porem, desde 1986 essa distribuic;ao corresponde a percentagem dos es

tabelecimentos em greve de empresa e pluriempresa. Tal facto parece 

nao por em causa 26 a compatibilidade da serie em termos percentuais, 

dado que, existia, ainda antes de 1986 a preocupac;ao em verificar a 

ocorrencia de greves nos diversos estabelecimentos de uma mesma em

presa ao contabilizar as greves de empresa. 

Quanto a evoluc;ao das greves por actividade econ6mica, e apesar de a 

partir de 1986 se terem passado a contabilizar, para alem das greves de 

empresa, as de pluriempresa, a compatibilidade da serie nao e alterada 

26De acordo com o parecer das Dra Graciette Rodrigues e Dra Luisa Cristovao - tecnicas do 

M.E.S.S. encarregadas da analise dos conflitos de trabalho. 
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desde que se ignorem as greves de pluriempresa e se trabalhe, no per{odo 

p6s 1986, apenas com as greves de empresa. 

As series sobre 0 numero de trabalhadores em greve e dies de trabalho 

perdidos s6 existem a partir de 1981. 

ii) N!veis de qualifica<;ao 

A informa<;ao sobre a percentagem de trabalhadores nao qualificados 

no sector em rela<;ao ao total de trabalhadores de cada sector foi reco

lhida com base em dados sobre o numero de trabalhadores por conta 

de outrem por actividades (homens+mulheres) segundo os n{veis de 

qualifica<;ao publicados anualmente, a partir de 1981, nos Quadros de 

Pessoal-Emprego. 

Destes quadros se retirou ainda informa<;ao sobre a composic;ao do em

prego segundo o sexo e sobre a intensidade de emprego, por sectores de 

actividade, para o per!odo 1981/89. 

iii) Ganho medio mensa! na economia 

Estes dados foram recolhidos dos quadros - Media mensa! do ganho dos 

trabalhadores por conta de outrem por actividades - incluidos anua.l

mente na publica<;ao Quadros de Pessoal-Remunera<;oes para o perfodo 

em estudo. 

7.4.1.3. 0 I.N.E. 

A informa<;ao sobre o desemprego existente em Portugal e publicada pelo 

INE- Inquerito ao Emprego ate 1983 e Inquerito Trimestral ao Emprego a 

partir de 1984. Estas duas series sao, no entanto, obtidas com metodologias 

algo diferentes. Entre essas diferen<;as aparecem como mais significativas as 

que se relacionam com a defini<;ao de popula~ao activa e com a metodologia 

utilizada na actualiza~ao da amostra 27• Essas diferen~as nao parecem, no 

entanto, ter consequencias graves na constru~ao de uma serie que abranja 

27Para uma infonnac;ao mais detalha.da das diferenc;as de metodologia destes inqueritos ver 

·publica~ao Inquerito ao Emprego de 1974 e 1983 do I.N.E .. 
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per£odos antes e p6s 1982, desde que se utilize essa informa~ao a um nivel 

agregado. 

Procurou-se obter uma medida do desemprego par regiao que permita ter 

em conta o efeito da pressao do mercado de trabalho local. Tal mostrou-se, 

contudo, inviavel para o perlodo em estudo. 0 Departamento de Planea

mento do M.E.S.S. dispoe de uma serie do desemprego por centros regionais 

do I.E.F .P. mas apenas a partir de 1983. 

7.4.2. De:fini!;aO das varhiveis e formas de calculo 

Este ponto tem par objectivo definir as variaveis escolhidas e explicar o modo 

como foram obtidas. Assim, comec;ar.o;se-a pela descric;ao do modo como foi 

obtida a variavel dependente- remunerac;ao media mensa!- seguindo-se-lhe 

a descric;ao das variaveis que pretendem caracterizar os factores internes a 
empresa que podem afectar os salarios e que sao deduzidas a partir dos dados 

de empresa. Par ultimo referir-se-ao as variaveis utilizadas como "proxy" 

para a actividade sindical, para a qualificac;ao do trabalho, para a cara

cterizac;ao do emprego em termos de sexo e para as variaveis desemprego e 

salario alternative. 

7 .4.2.1. A varia vel dependente 

A variavel dependente, que se designou por remunerac;ao media mensal, foi 

obtida, calculando previamente a remunerac;ao anual como o quociente entre 

o montante total dos salarios e ordenados e remunerac;oes adicionais (com 

excepc;ao dos corpos gerentes) na conta Despesas com Pessoal eo numero de 

trabalhadores ao servic;o da empresa no mesmo ana. Essa remunerac;ao anual 

foi posteriormente dividida par 14, tendo em conta que e Corrente, para 0 

perfodo em estudo, o pagamento pelas empresas do 13Q e 14Q meses. Assim 

se obteve a remunerac;ao media mensa! dos trabalhadores em cada uma das 

em pres as. 
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'1.4.2.2. Varhiveis caracterizadoras do funcionamento da empresa 

Referir-se-a de seguida a interpreta~ao dada a cada uma das variaveis que 

se utilizam como indicadores da "performance" da empresa, hem como, o 

modo de calculo respectivo: 

i) Autonomia Financeira {AF) -medea participa~ao do Capital Pr6prio 

no financiamento das actividades da empresa e e calculada fazendo 0 

quociente entre o Capital Pr6prio e o Activo Lfquido; 

ii) Liquidez Geral {LG) - mede a capacidade da empresa para fazer face 

aos compromissos de curto prazo e corresponde ao quociente entre o 

Activo eo Passivo correntes; 

iii) Rota~ao do Capital Pr6prio (ROCP) - mede o grau de eficacia 

na utiliza~ao do capital pr6prio e obtem-se dividindo as Vendas pelo 

Capital Pr6prio; 

iv) Rota~ao do Activo (RA) - mede o grau de eficacia na utiliza~ao dos 

recursos a disposi~ao da empresa e e igual ao quociente entre as Vendas 

e o Activo Liquido; 

v) Produtividade (P)- como "proxy" para a produtividade do trabalho, 

dado nao se ter mostrado via vel a obten~ao do valor da produ~ao,optou

se por considerar o quociente entre as Vendas e o Numero de Traba

lhadores; 

Racios de rentabilidade 

Utilizaram-se tres tipos diferentes de racios de rentabilidade que se 

obtiveram. dividindo o Lucro Llquido respectivamente pelas Vendas, 

Capital Pr6prio e Activo Llquido: 

vi) Rentabilidade das Vendas (RV) mede o lucro (prejulzo) da empresa 

por cada escudo vendido; 

vii) Rentabilidade do Capital Proprio (RCP) medea taxa de retorno 

dos capitais investidos pelos accionistas e pela pr6pria empresa; 
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viii) Rentabilidade do Activo Lfquido (RAL) mede a. taxa. de retorno 

dos ca.pita.is investidos na. empresa.; 

ix) Racio de Endividamento (RE) medea. pa.rticipa.c;ao de ca.pita.is 

a.lheios no fina.ncia.m.ento da. a.ctivida.de da. empresa. e e obtido dividindo 

o Passivo pelo Activo; 

x) Racio de Solvabilidade (RS) mede a. ca.pacida.de da. empresa. para. 

sa.tisfa.zer OS compromissos de Iongo pra.zo e e ca.lcula.do fazendo 0 quo

ciente entre o Capital Proprio e o Passivoo 

'1.4.2.3. "Proxies" para a actividade sindical 

Admitin9-o ser importante a considera.c;·ao no modelo de uma. va.ricivel que 

pudesse traduzir o efeito da actividade sindical na determinac;ao dos salarios, 

fizera.m.-se algumas tentativa.s no sentido de a obtero 

0 numero de sindicalizados ou uma qualquer taxa de sindicalizac;ao deveriam, 

em prindpio, corresponder ao objectivo pretendidoo Em Portugal, contudo, o 

numero de sindica.lizados e ainda considerado um dado que OS sindicatos tem 

relutancia em revelar o Por outro lado, os numeros divulga.dos nao merecem 

qualquer fiabilidadeja que se inserem numa polltica de competitividade entre 

as duas Centrais Sindicais. 

Recentemente foi publicada uma obra que apresenta uma metodologia para 

a medic;ao da taxa de sindicalizac;ao 28 
0 Contudo, esta metodologia, para 

alem de suscitar certas duvidas (por exemplo, sobre o sentido de se calcula.r 

uma taxa instantanea)' apenas permite 0 calculo da taxa de sindicalizac;ao 

por perfodos que abra.ngem varios a.noso Para alem destes problemas, o 

estudo citado nao a.brange 0 perfodo 1987-89 em que se pensa ter existido 

um decrescimo acentuado da sindicalizac;ao, sendo certo que, tal dim.inuic;ao 

nao afecta da mesma forma todos os sectores de actividadeo 

Dadas as dificuldades acima referidas, houve que recorrer a "proxies" menos 

directas como a ocorrencia de greves, que se pensa ser legftimo toma.r como 

28Cerdeira, Padilha (1991) 
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um indicador de mobiliza~ao sindical. No entanto, mais uma vez, nao foi 

posslvel obter, para o per£odo em estudo, uma serie como numero de traba

lhadores em greve ou o numero de dias de trabalho perdidos. Ficou-se assim 

condicionado a utiliza<;ao de duas variaveis - Percentagem de greves por 

sector (2 dfgitos da C.A.E.) da industria transformadora {GS) e 

Percentagem de graves por distrito {GR). 

Quanto a primeira, foi obtida em duas fases, a partir da informa<;ao do 

quadro de evolu<;ao das greves por actividades econ6micas e do numero de 

greves por actividade econ6mica. Numa primeira fase, obteve-se o numero 

de greves por sector da industria transformadora multiplicando a percen

tagem de ocorrencia de greves em cada sector pelo total de greves nacional. 

Numa segunda fase, calculou-se a ·,percentagem de ocorrencia de greves por 

sector em rela<;ao ao total de greves na industria transformadora, dividindo 

o numero de greves ocorridas no sector pelo total de greves na industria 

transformadora. 

Para a segunda varicivel tomaram-se os valores da percentagem de ocorrencia 

de greves no distrito onde a empresa desenvolve a sua actividade. 

A insatisfa<;ao com estas variaveis como proxies para a actividade sindical, 

dado que constituiam medidas de compara<;ao entre sectores mas nao davam 

qualquer indica<;ao sobre o impacto das greves intra sector, levou a que se 

considerasse uma outra medida - a percentagem de grevistas no total do 

emprego do sector (NG). 

'T .4.2.4. Outras variciveis 

i) A qualifica<;ao da mao de obra 

A estrutura dos sectores em termos de qualifica~ao da mao de obra e 
seguramente um dos factores que interessa estudar como posslvel de

terminante dos salaries. Para esse efeito construiu-se a variavel percen

tagem de nao qualificados no total do emprego do sector (NQ) com base 

em informa<;ao sobre os nlveis de qualificac;ao dos trabalhadores (H+M) 
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par conta de outrem par actividades. 

ii) A repartic;ao do emprego segundo o sexo 

A informac;ao sabre a percentagem do emprego do sexo feminino por 

sector de actividade (M) foi calculada dividindo o total de emprego fe

minine em cada sector, retirado do quadro sabre os n{veis de qualificac;ao 

par sectores (M), pelo total do emprego retirado de quadro identico 

(H+M). 

iii) A intensidade do emprego 

A intensidade do emprego (IE), entendida como o peso do emprego 

do sector no total do emprego da industria transformadora, foi obtida 

a partir dos to.tais de emp;fego par sector e para a. industria transfor

madora com base em informac;ao constante dos quadros de n{veis de 

qualificac;ao dos trabalhadores (H+M) por conta de outrem par activi

dades. 

iv) 0 Desemprego (U) 

Tendo presentes as restric;oes, ja referidas, a utilizac;ao de uma serie 

para 0 per1odo 1978-89 construlda a partir das series publicadas pelo 

INE para os per£odos 1974-1983 e 1983-1989 e porque se pensou ser 

indispensavel a considerac;ao de uma tal variavel num modelo de deter

minac;ao dos salarios, tanto mais quanta se desejava testar a hip6tese de 

influencia de factores "insider" versus "outsider" naquela determinac;ao, 

utilizou-se no modelo a variavel Taxa de Desemprego Anual Agregado 

(U) para a qual se construiu uma serie, calculando a media dos valores 

semestrais (para o perfodo 1978-83) e trimestrais (para o per1odo 1984-

89) publicados pelo INE. Esta opc;ao tem a seu favor a divulgac;ao pelo 

Banco de Portugal, nos seus relat6rios anuais de uma serie para a taxa 

de desemprego identica a utilizada neste estudo. 

226 



v) A variavel salario alternativo (w0
) 

Como salario alternativo, tomou-se o ganho medio mensal na economia 

em cada ano. Esta opc;ao e tambem a utilizada na maioria dos estudos 

empfricos sobre a determinac;ao dos salarios 29
• 

7 .5. Resultados da investiga<;ao empirica 

7.5.1. Algumas considera~oes previas 

Antes da apresenta~ao dos resultados pretende-se ainda referir alguns aspec

tos que foram objecto de pondera<;ao tendo em vista aumentar a eficiencia 

das estimativas a calcular, hem como justificar algumas das opc;oes feitas em 

relac;ao ao modo como se estruturou este estudo. 

Quanto ao primeiro aspecto, foram feitas algumas experiencias no sentido de 

determinar qual a melhor formulac;ao a dar a algumas variaveis a introduzir 

no modelo. 

No que respeita a variavel dependente pos-se a questao de a representar 

no modelo em termos nominais ou reais. A opc;ao pelos valores nominais 

tornou-se 6bvia face aos resultados obtidos num e no outro caso. Com efeito, 

a estimac;ao com valores reais da remunerac;ao conduzia, em todos os casos, 

a aceitac;ao da hip6tese de nulidade de todos os coeficientes do modelo, o que 

nao acontecia quando a remunerac;ao era considerada em valores nominais. 

Esta constatac;ao pode encontrar uma explicac;ao no facto de ter existido uma 

mudanc;a de criterio na determinac;ao dos acrescimos de salarios a partir 

de 1986. Nos perfodos anteriores, os acrescimos eram fixados tendo em 

conta a infl.ac;ao ex-post, tendo passado a ser fixados, a partir da!, com 

base nas previsoes sobre a infl.ac;ao futura. Dado que os valores reais sao, 

normalmente, calculados com base na taxa de infl.ac;ao registada no perfodo, 

parece credlvel que o facto referido possa criar perturbac;oes na serie 1978/89 

29Carruth et al. (1986), Holden {1989 a)) entre outros. 
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para os salarios em termos reais, perturba~oes essas que se refl.etem nos maus 

resultados obtidos. 

Em rela<;ao a variiivel desemprego foram igualmente estudadas diferentes 

hip6teses de tratamento: valor do ano t, o inverso do valor do ano t, a 

existencia de desfazamentos temporais ( um per£odo). A op~ao pelo inverso 

da taxa de desemprego conduziu aos melhores resultados. 

A especifica<;ao escolhida para a variavel desemprego coincide alias com a 

utilizada em muitos dos estudos que estimam equa~oes salario e e confirmada 

pelos resultados da estima~ao da curva de Phillips para o nosso pals. Ao 

analisar os resultados e necessario ter em aten<;ao, neste caso, que o salario 

devera variar positivamente com o inverso do desemprego, o que corresponde 

a dizer que quanto maior foro desemprego, e portanto menor o seu inverso, 

menor sera o salario. 

0 facto de, para algumas das variaveis a incluir no modelo, tal como os 

indicadores de ac~ao grevista (% de greves na regiao, % de grevistas no 

sector) ou de caracteriza<;ao da mao de obra empregue (%de nao qualificados, 

% de emprego feminino no sector, intensidade do emprego) apenas ter sido 

poss!vel obter informa<;ao para perlodos posteriores a 1981, levou a que se 

estimasse o modelo para o perlodo 1978/89 quando aquelas variaveis nao 

eram incluldas e para o per!odo 1981/89 no caso contrario. Da£ a distin<;ao 

entre os per!odos de 12 e 9 anos nos quadros de apresenta~ao dos resultados. 

A selec~ao das variaveis a incluir no modelo, em cada sector, fez-se seguin do 

um procedimento tipo analise passo a passo. Nao sendo posslvel com o 

programa utilizado so obter' no ambito do tratamento de dados de paine!, 

um procedimento com base nos criterios habituais o procedimento aqui uti

lizado resulta essencialmente da sensibilidade da autora quanto ao que seria 

0 comportamento razoavel. 

Assim, foram-se sucessivamente incluindo no modelo, uma a uma, as variaveis 

que mais contribuiam para a melhoria do modelo, quer em termos de R 2 ajus-

30TSP versao .4.2 
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tado quer em termos do erro padrao da regressao, ate que a introdu~ao de 

uma nova variavel, qualquer que ela fosse, nao alterasse significativamente 

um ou outro dos valores acima referidos. 

Para alem de permitir ter alguma seguran~a quanto a qualidade do modelo 

final em rela~ao a qualquer outro, este procedimento permite ainda concluir 

sobre o impacto nos salarios de algumas variaveis em que se estava particu

larmente interessado, nomeadamente as que servem de "proxy" a actividade 

sindical e as que procuram caracterizar a mao de obra em termos de quali

dade e sexo. 

7 .5.2. Os testes a homogeneidade dos parametres 

Como se referiu, ao expor a metodologia a utilizar na estima~ao do modelo, a 

escolha do modelo adequado ao tratamento dos dados disponfveis pressupoe 

a realiza~ao previa de testes a homogeneidade dos parametros. Come~a-se 

pois por apresentar os resultados destes testes e as conclusoes tiradas a partir 

deles. 
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Os resultados obtidos para o teste a homogeneidade de todos os parametres 

em i constam do quadro 7 .2. 

Quadro '1.2- RESULTADOS DO TESTE A HOMOGENEIDADE DOS 

PARAMETROS 

(Ho : C4 - a, fim - (3," k = 1, 2, .. , K;, i = 1, 2, .. , N) 

Sectores G.L. do numer. G.L. do denom. Estat. F NS 

31 28 64 27.276 .0000 

.32 50 77 50.994 .0000 

35 32 72 21.069 .0000 

36 25 42 25.667 .0000 

37+38 48 104 47.947 .0000 

I.T. 245 350 50.115 .0000 

NOT AS: 

1. Os valores nos quadros foram obtidos para os modelos escolhidos como os melhores em cada 

sector. 

2. A coluna NS contem os valores do n1vel de signifi.cancia para o qual a hip6tese nula seria 

aceite. 

A leitura destes resultados e clara quanto a rejei~ao da hip6tese de que OS 

parametres sao comuns a todas as empresas da amostra para o conjunto da 

industria transformadora. Esta hip6tese e ainda rejeitada quando OS testes sao rea

lizados sector a sector, o que indica a existencia de heterogeneidade dos parametres 

intra..;;sector. 
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Em face destes resultados, empreenderam-se testes que permitissem concluir 

sobre a origem da heterogeneidade detectada: o termo independente (a) ou os 

dec lives ([3 1c). 

Os resultados dos testes a heterogeneidade dos declives (f3~o) permitem aceitar 

de um modo concludente a hip6tese de homogeneidade destes parametros entre 

empresas (Quadro 7.3) 

Quadro '1.3- RESULTADOS DO TESTE A HOMOGENEIDADE DOS 

DECLIVES 

(Ho : !3m - PAn k = 1, 2, .. , K; i = 1, 2, .. , N) 

sec to res G.L. do numer. G.L. do denom. Estat. F NS 

31 21 64 1.117 .3546 

32 40 77 1.061 .4032 

35 24 72 1.000 .4783 

36 20 42 1.109 .3764 

37+38 36 104 1.016 .4598 

LT. 196 350 1.070 .3064 

NOTAS: 

1. Os valores nos quadros foram obtidos para os modelos escolhidos como os melhores em cada 

sector. 

2. A colun3. NS contem os valores do nivel de signifidtncia para o qual a hip6tese nula seria 

aceite. 
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Os resultados, apresentados no quadro 7.4, mostram estar nos termos inde

pendentes a origem da heterogeneidade registada com os testes iniciais, uma vez 

que as estatlsticas F apresentam sempre valores significativos. 

Quadro 7.4- RESULTADOS DO TESTE A HOMOGENEIDADE DOS 

TERMOSINDEPENDENTES 

(Ho : O!t - a, dado f3~ci - f3~c, k = 1, 2, .. , K; i = 1, 2, .. , N) 

sec to res G.L. do numer. G.L. do denom. Estat. F NS 

31 7 85 22.293 .0000 

32 10 117 14.949 .0000 

35 8 96 13.537 .0000 

36 5 62 25.734 .0000 

37+38 12 140 17.140 .0000 

I.T. 49 546 19.887 .0000 

NOTAS: 

1. Os valores nos quadros foram obtidos para os modelos escolhidos como os melhores em cada 

sector. 

2. A coluna NS contem os valores do n1vel de significancia para o qual a hip6tese nula seria 

aceite. 

Estes testes apoiam, assim, a op<;ao por um modelo de termo independente 

varhivel, ja que, nestas circunstancias, os enviesamentos resultantes da aplica<;ao 

do metodo dos Minimos Quadrados as (N X T) observa<;oes poderiam conduzir a 

fa.lsas ·.· infetencias. 
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7 .5.3. 0 teste de Hausman a correlac;ao entre os efeitos 

(ai) e as variaveis explicativas (x~c) 

Os resultados do teste de Hausman [Quadro 7.5] apenas permitem rejeitar a 

hip6tese de nao existencia de correla~ao entre os efeitos ~ e as variaveis explica

tivas (x.~;) para o sector textil. Em todos os outros sectores e para o conjunto 

da industria transformadora a hip6tese nula e aceite. Neste caso, as estimativas 

obtidas com o modelo de efeitos fi.xos ou aleat6rios ni.o sao significativamente dife

rentes pelo que e indiferente a escolha de um de entre eles. Apenas um criterio de 

eficiencia permite distinguir os dois estimadores. 0 estimador MQG e, neste caso, 

mais e:ficiente que o estimador obtido a partir da analise da covariancia. 
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Quadro '1.5 - RESULTADOS DO TESTE Hausman 

(Ho : nao existe correla~ao entre os efeitos e as variaveis explicativas) 

sectores G.L. Estat. m NS 

31 3 0.20351 .9770 

32 4 13.045 .0111 

35 3 .0000 1.000 

36 4 .0915 .9990 

37+38 3 .0000 1.000 

LT. 4 .0000 1.000 

NOTAS: 

1. Os valores nos quadros foram obtidos para os modelos escolhidos como os melhores em cada 

sector com o modelo de efeitos fixos. 

2. A coluna NS contem os valores do nfvel de significancia. para. o qual a. hip6tese nula. seria. 

a.ceite. 

Pensa-se, no entanto que a possibilidade de as diferen~as nos atributos es

pedficos as empresas se poderem refl.etir nas variaveis inclufdas no modelo 31 su

gere uma elevada possibilidade de existencia de correla~oes entre os efeitos desses 

atributos e as variaveis explicativas introduzidas no modelo cujo efeito prejudicial 

31 Parece a.ceita.vel a. ideia. de que empresas com uma. gestio econ6mico- fina.nceira. equilibrada. 

provavelmente apresentarao uma mais s6lida. situa!<i.o refletida. em racios econ6mico-financeiros 

com va.lores fa.voraveis. 
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nas estimativas dos parametros pode ser evi~ado com o modelo de efeitos flxos. 

Muito embora o teste de Hausman aponte para a nao existencia de uma tal cor

rela<;ao, a probabilidade, dificilmente determinavel, de se estar a cometer um erro 

de segunda especie leva a que nao se de a estes resultados um peso excessivo na 

decisao sobre o modelo a adoptar. 

Razoes te6ricas de varia ordem, que a seguir se mencionam, sustentam, tambem, 

a op<;ao porum modelo de efeitos :fixos. 

Com efeito, na discussao acerca da decisao sobre a utiliza<;ao do modelo de 

efeitos :fixos versus modelo de efeitos aleat6rios, Judge et al. (1988) sugerem um 

criterio de escolha baseado na dimensao relativa do numero de unidades seccionais 

(N) e de perfodos de tempo (T). De acordo com estes autores, nos casos em que 

N e pe.queno e T grande, os resultados obtidos com o modelo de efeitos :fixos ou 

de efeitos aleat6rios nao diferem significativamente, pelo que a escolha de um ou 

outro nao tera consequencias relevantes. Neste caso, e de optar pelo que apresenta 

menores custos ao n!vel da computa<;ao, ou seja, pelo modelo de efeitos :fixos. 

No caso mais corrente, em que se dispoe de um pequeno numero de observa<;oes 

no tempo (T pequeno) para um numero substancialmente superior de unidades 

seccionais (N grande), adquire particular importancia fazer o uso mais e:ficiente 

dos dados "cross-section", para estimar as rela<;oes de comportamento contendo 

variaveis que podem diferir de uma unidade para outra, de modo a que a menor 

quantidade de informa<;ao temporal possa ser melhor aproveitada para a estima<;ao 

da parte comum do modelo. 

Neste contexto, a escolha do modelo pode ter consequencias sens!veis ao nfvel 

dos resultados 32 pelo que deve ser ponderada com base em elementos que tem a 

ver com a situa<_;ao na qual o modelo se insere - forma de selec<_;ao da amostra, de 

recolha dos dados ou o "ambiente" de onde provem - e com o tipo de inferencia 

que se deseja fazer. 

A amostra utilizada neste estudo, foi seleccionada, como foi referido, de en

tre as 500 maiores empresas no ano de 1989. A recolha de informa<;ao fez-se 
32Hausman (1978) chega a resultados significativamente diferentes ao utilizar um ou outro destes 

modelos. 
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por inquerito directo as empresas sobre elementos da respectiva contabilidade. 

Deste modo, as empresas que figuram na amostra nao podem ser vistas como uma 

amostra aleat6ria da populac;ao de empresas em actividade na industria transfor

madora. A recolha de dados por inquerito directo, hem como o facto de os elemen

tos terem sido compilados a partir de documentos contabHisticos cuja elaborac;ao 

e regida por normas estritas a seguir por todas as empresas, reforc;am ainda o 

caracter nao aleat6rio dos efeitos que poderiam ser observados com a amostra. 

Este facto, inviabiliza, desde logo, qualquer pretensao a utilizar o modelo para 

fazer inferencia nao condicionada em relac;ao a populac;ao das empresas. 

A escolha do modelo mais adequado ao tratamento da determinac;ao dos 

salarios, com os dados dispon£veis, ficou, pois, a partida, simplificada com a ine

vitabilidade de se restririgir a fazer inferencia co:ndicionada pelos efeitos presentee 

na amostra. Nestas condic;oes, a literatura econometrica 38 especializada sugere a 

U:tilizac;ao de um modelo de efeitos fucos. 

Para alem das considerac;~es acima referidas, um outro ponto fundamental 

relacionado com a forma pela qual e analisada a formac;ao dos salarios vem cor

roborar a opc;ao por um modelo de efeitos :fixos em detrimento de um modelo de 

efeitos aleat6rios. 

0 estudo da determinac;ao dos salarios, na 6ptica "insiders/ outsiders" , tem 

por objectivo detectar a infiuencia nos salarios de atributos que caracterizem o 

funcionamento intemo espedfico a cada empresa. De entre esses atributos, parte 

substancial ( 0 modo como a empresa e gerida ou a qualidade da mao de obra 

que emprega) nao e observavel embora provavelmente in:fluencie 0 modo como OS 

salarios se formam na empresa. 

33 Judge et al. (1985), Judge et al. {1988), Hsiao (1986). 
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Tome-se, como exemplo, o seguinte modelo de formac;i.o dos salarios: 

(7.39) 

onde as variaveis que representam os atributos de gestio da empresa ( G;) e de 

qualidade da mao de obra (Q;) ni.o sao observados. 

Neste modelo, OS efeitos destes atributos sao imposs{veis de isolar dos efeitos 

das variaveis explicativas (X1, ••• , Xg). A especificac;i.o ideal para a equac;i.o de 

salarios deveria introduzir explicitamente estas variaveis espedficas a cada empresa 

que necessariamente afectam a formac;i.o dos salarios. 

Assim, a equac;i.o de salarios deveria antes escrever-se: 

(7.40) 

onde, para simplificar a exposic;i.o, G; e Q; sao dummies que tomam o valor 0 ou 

t' consoante a infiuencia das variaveis que representam se fac;am ou ni.o sentir nos 

salarios. 

A aceitac;i.o expllcita da hip6tese de existencia de efeitos espedficos a cada 

empresa ( G; = 1 e Q; = 1)) leva, pois, a que o modelo possa ser reescrito sob a 

forma de um modelo de termo independente variavel, como se segue: 

(7.41) 

onde a; e o termo independente que refiete o efeito das variaveis omitidas. 

Contudo, dado que esses atributos tenderi.o a manter-se imutaveis no medio 

prazo que e o deste estudo, parece plausivel que estes sejam tornados como ele

mentos fixos para cada empresa. 
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7 .5.4. Resultados da estima~ao 

'1.5.4.1. 0 efeito das variaveis de empresa 

A analise do impacto das variaveis de empresa nos salarios tem por base o sinal 

das estimativas dos coeficien~es bem como o n{vel de significfi.ncia correspondente 

ao valor da estatfstica t do teste de nulidade de cada coeficiente. 

Os modelos estimados foram os seguintes: 

(7.42) 

onde Z. e uma das variaveis caracterizadoras do funcionamento da empresa com 

excep~a6 de P (AF, ... , RS). 

Nos quadros 7.6 e 7.7 cada celula assinala para uma dada variavel (em linha) 

e para cada um dos sectores (em coluna) o sinal da estimativa eo n1vel de signi

ficfi.ncia respectivo, obtidos na estima~ao de cada modelo referido. As celulas em 

branco indicam que a variavel nao passou o teste de nulidade do coeficiente nesse 

sector. 
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Quadro '1.6- VARIAVEIS DE EMPRESA SIGNIFICATIVAS NOS 

MODELOS COM 12 E 9 ANOS 

( estimacao com o modelo de efeitos fixos) 

sectores lnd.tranaf. 

31 32 3& 36 37+38 

var(s) 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 

anos anoa anos anoa anos anos anos anos anos anos anoa anos 

AF (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

.. 01 .0& .01 .01 .01 .01 .01 .01 

LG (+) (+) (+) (+) (+) 
.01 .01 .01 .01 .01 

ROCP (·) (+) 
.05 .01 

RA (+) (+) (+) (+) 
.01 .01 .01 .01 

p (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
.01 .01 .01 .01 .01 .01 .05 .01 .01 

RV (·) (·) (+) 
.01 .01 .01 

RCP (+) 
.01 

RAL (-) 
.01 

RE (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

.01 .05 .01 .01 .01 .01 .05 .01 

RS (+) (-) (+) (+) 
.01 .05 .05 .01 
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Os resultados obtidos ao estimar o modelo de efeitos fixos [Quadro 7.6] per

mitem detectar, para quase todos os sectores (com excepc;ao dos sectores Qu{mico 

- 35 - e de Metalurgia, Produtos Metalicos e Eiectricos e Material de Transporte 

- 37+38), o impacto nos salarios da autonomia financeira e do endividamento. 

Estas variaveis tem sobre os salarios um efeito signi:flcativo, respectivamente posi

tive e negativo, que esta de acordo com o sinal previsto teoricamente no modelo 

de formac;ao dos salarios (Equac;ao 7.12). A influencia positiva da produtividade 

no n£vel de salarios e uma constante em todos os sectores com excepc;ao dos sec

teres de Alimentac;ao, Bebidas e Tabaco e de Metalurgia, Produtos Metalicos e 

Eiectricos e Material de Transporte ( caso 12 anos). 

Comparando os quadros 7.6 e 7. 7 pode verificar-se que as variaveis com efeitos 

perversos. ·nos salarios· deixam de ter, regra geral, coeficientes s•ignificativos. Tal 

parece indicar que aqueles efeitos resultem da influencia de variaveis nao inclufdas 

( omitidas ou nao observaveis) no modelo que se misturam aos efeitos das variaveis 

incluidas sem que seja possivel destrinc;ar uns dos outros. 
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Quadro 7.7- VARlAVEIS DE EMPRESA SIGNIFICATIVAS NOS 

MODELOS COM 12 E 9 ANOS 

(estimac;ao como modelo MQ) 

sectoree ind.transf'. 

S1 S2 S6 S6 S7+SS 

var(s) 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 

anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos anos 

AE (+) (+) (+) (+) 
.01 .01 .01 .01 

LG (·) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

.06 .01 .01 .01 .01 .01 .06 

ROCP (·) (+) (+) 
.06 .01 .01 

RA (+) (+) (+) (+) (·) (·) (+) (+) 

.06 .06 .01 .01 .01 .01 .01 .01 

p (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

(.01) (.01) (.01) (.01) (.01) (.01) (.01} (.01) (.01} (.01) 

RV (·) (·) (·) (·) (·) 
.06 .01 .01 .01 .01 

RCP (·) (·) (+) (+) (·) (·) 
.06 .06 .01 .01 .06 .01 

RAL (·) (·) (·) (·) 
.01 .01 .01 .01 

RE (·) (·) (·) 
.01 .01 .01 

RS (+) (·) 
.06 .05 
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'1.5.4.2. 0 impacto das variaveis caracterizadoras da ac~io sindical e 

da mio de obra empregue 

Quanto as variaveis utilizadas como "proxies" para a actividade sindical, ou como 

caracterizadoras da mao de obra empregue (% de nao qualificados ou % de emprego 

feminino), o seu efeito nos salarios e mais vis{vel nos modelos que incluem, para 

alem de uma destas variaveis, apenas a variavel produtividade. A presen~a da 

variavel salario alternative, que aparece como a variavel forte do modelo, tende a 

anular o efeito destas variaveis. 

A analise do impacto destas variaveis nos salarios tem por base o sinal das 

estimativas dos respectivos coeficientes, hem como o nfvel de significancia cor

respondente ao valor da estat1stica t ao teste de nulidade de cada coeficiente na 

estima~ao dos seguintes modelos: 

(7.43) 

onde Z e uma das variaveis que representam a actividade sindical ou o tipo de 

mao-de-obra empregue (GS, GR, NG ou NQ, M, IE). 

Nos quadros 7.8 e 7.9, tal como nos quadros 7.6 e 7.7, cada celula assinala, 

para uma dada variavel (em linha) e para cada um dos sectores (em coluna), o 

sinal da estimativa e o nfvel de significancia respectivo, obtidos na estima~ao de 

cada modelo referido. As celulas em branco indicani que a variavel nao passou o 

teste de nulidade do coeficiente nesse sector. 

Assim, da analise do quadro 7.8 e poss{vel concluir pela influencia negativa, 

para a generalidade dos sectores, do peso dos nao qualificados e do emprego fe

minino, hem como da intensidade do emprego. Estes resultados confirmam no<;oes 

comuns acerca dos efeitos destas variaveis nos salarios. 
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Quadro '1.8 - OUTRAS VARIA VEIS SIGNIFICATIVAS 

( estima<;ao com o modelo de efeitos fixos - 12 anos) 

sectores 

31 32 35 86 87+88 ind.transf. 

GS (-) (+) (+) 

.01 .01 .01 

GR (-) 
.05 

NG (-) (-) (-) 
.01 .01 .01 

NQ (-) (-) (-) . (-) (-) 

.01 .01 .05 .01 .01 

M (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
.01 .01 .01 .01 .01 

-

IE (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
.01 .01 .01 .05 .01 .01 

VARIA. VEIS: 

GS - % de ocorrencia de greves no sector em rela<;ao ao total na indlistria transformadora 

GR - %de ocorrencia de greves no distrito de implanta<;io da empresa em rela<;ao ao total nacional 

NG - % do nlimero de grevistas no sector em rela<;io ao total dos trabalhadores do sector 

NQ - % de trabalhadores nao qualiftcados no sector em rela<;ao ao total dos trabalhadore11 do sector 

M - % de emprego feminino em rela<;ao ao total do emprego do sector 

IE - % de emprego do sector em rela<;io ao total do emprego na indlistria transformadora 
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0 efeito nos salarios das variaveis retidas como "proxies" para. a. acc;ao sindica.l 

difere muito de sector para sector, inviabilizando a detecc;ao de qua.lquer tendencia. 

generalizavel ao conjunto da ind11stria transformadora. Contudo, uma analise dos 

resultados obtidos, estimando pelo metodo dos MQ o modelo seguinte: 

(7.44) 

onde 8 e a "proxy" para a acc;ao sindical, parece indicar a existencia de um efeito 

positivo e significativo da variavel ocorrencia. de greves na. regiao (GR) para a 

generalidade dos sectores [Quadro 7.9] (com excepc;ao do sector 37+38) e para 

o conjunto da industria t:rans!ormado.ra. Ess.e efeito deixa, .no entanto, de ser 

significativo quando se estima o modelo de efeitos fi.xos (Quadro 7.8]. 
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Quadro 7.9- OUTRAS VARIAVEIS SIGNIFICATIVAS 

(estimac;ao de um modelo MQ- 12 anos) 

sectores 

31 32 35 313 37+38 ind. transf. 

GS 

GR (+) (+) (+) (+) (+) 
.01 .01 .01 .01 .01 

NG 

VARlAVEIS: 

GS - % de ocorr3ncia de greves no sector em rela~io ao total na indllstria transformadora 

GR -%de ocorr3ncia de greves no distrito de implanta~io da empresa em rela~;io ao total nacional 

NG - % do numero de grevistas no sector em rela~;io ao total dos trabalhadores do sector 

'1.5.4.3. A ana.lise por sectores 

Optou-se neste estudo por estimar o modelo para cada um dos sectores conside

rados, com o prop6sito de analisar as diferenc;as no comportamento das variaveis 

entre os sectores. Procedeu-se tambem a estimac;ao do modelo para o conjunto 

das 50 empresas, tendo por finalidade verificar a existencia de tendencias nao 

detectadas na analise por sectores. A estimac;ao e feita utilizando um modelo de 

efeitos :fixos. 

Apresentam-se, de seguida, os resultados da estimac;ao do modelo final es

colhido como representa<;ao da determina<;ao dos salarios em cada sector e que 

constam dos quadros 7.10 e 7.11 respectivamente para os perfodos de 12 e 9 anos. 

Nos quadros que se seguem os asteriscos indicam, respectivamente, os nfveis de 

significancia de 5% e 1%. 
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Quadro 7.10 - OS MELHORES MODELOS PARA 0 PERiODO DE 

12 ANOS 

( estima~ao com o modelo de efeitos fixos) 

SECTORES 

31 p Rs•• w a•• 

.003 4.167 1.3966 

{1.579) (3.071) (22.662) 

!1.2 = .9551 

32 p .. RAL RE•• w a•• 

.0018 -16.1101 -23;6408 .8737 

(6.929} (-1.899} (-4.057) {16.059) 

R2= .9213 

35 p•• RaP• w a•• 

.0003 2.1319 2.0875 

(3.608) (2.448) (29.13} 

R2= .9417 

36 p•• Rv·· X9** w a•• 

.0018 -28.7352 -15.4583 1.2408 

(7.376} (-5.063} (-4.725) (16.287) 

R2= .982 

37 p LG• w a•• 

+ .0004 1.2211 1.4539 

38 (1.356} (2.473} {25.466} 

R2= .9086 

IND p•• RA•• RE• w a•• 

T .0006 .1711 -4.4529 1.4804 

R (8.741) (2.965) (-2.028) (46.279) 

A 
N fl2= .8925 

s. 
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A comparac;ao dos quadros 7.10 e 7.11 permite ainda afirmar que os resultados 

nao sao diferentes, no fundamental, quer se utilize a amostra para 0 per1odo de 

12 ou de 9 anos. A perda de informac;ao decorrente de se desprezar informac;ao 

para os tres primeiros anos traduz-se, no entanto, por uma pior "performance" 

dos modelos ( R2 com valores mais baixos). 

\ ~ .. : 
'·' ~· 

\ .. ,,::,' 
'\,f',l)' (J I, ' 

(),.,,~"' .. ,....... ...... ···· 
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Quadro 7.11- OS MELHORES MODELOS PARA 0 PERiODO DE 9 

ANOS 

(estima~ao como modelo de efeitos fixos) 

SECTORES 

31 p RS* w a•• 

.003 4.0753 1.3964 

(1.662) (2.419) (17.32) 

R2= .9504 

32 p•• RAL R.E** w a•• 

.0014 -16.8869 -25.9346 .9872 

(3.846) (-1.579) (-3.772) (13.935) 

R2= .8926 

35 p• w a•• 

.002 2.0875 

(2.166) (29.13) 

R.2= .9281 

36 P** RV*'" w a•• 

.0017 -35.961 1.2408 

(5.518) (-5.439) (16.287) 

R2= .9744 

37 p• RV'" w a•• 

+ .0006 4.8646 1.3931 

38 (2.125) (1.972) (20.284) 

R.2= .89 

IND p•• AF*'" RS'"'" w a•• 

T .0006 .21 1.8972 1.4791 

R (8.500) (3.451) (3.330) (40.303) 

A 
N R2= .8836 

s. 
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No quadro 7.12 sao apresentados nas colunas 1, 2 e 3 os resultados da es

timac;ao respectivamente dos modelos seguintes: 

(1) W;t=f31Pit + f32Uit 

(2) =f31Pit + f32Uit + f3swft (7.45) 

(3) ={31Pit + {32wft 

Uma analise comparativa dos resultados das colunas (1) e (2) [Quadro 7.12] 

confirma a importincia do desemprego na determinac;ao dos salarios, para todos 

os sectores analisados. Contudo, enquanto a varia vel desemprego se mantem signi

ficativa nos dois modelos, o salario alternativo e signi:ficativo, no modelo da col una 

(2), apenas para um nlvel de significincia de 5%. 

Comparando agora, ainda no mesmo quadro, os resultados das colunas (2) e 

(3) verifica-se que a presenc;a simultinea do desemprego e salario alternativo no 

modelo retira a este poder explicativo. 0 valor do R2 varia entre 0.8925 e 0.982 no 

primeiro caso e entre 0.6491 e 0.9098 no segundo caso. Neste ultimo caso, e infe

rior a 80% para os sectores de Alimentac;ao, Bebidas e Tabaco, Industria Qufmica., 

Metalurgia, Produtos Metalicos e Electricos e Material de Transporte e para o 

conjunto da Industria Transformadora. No sector dos Minerais Nao Metalicos, 

ambas as variaveis, quando em conjunto, tem coe:ficientes nao significativos en

quanto o salario alternativo, na ausencia do desemprego, apresenta um coe:ficiente 

fortemente signi:ficativo. 
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Quadro 7.12 - COMPARACAO DOS RESULTADOS DE ALGUNS 

MODELOS ALTERNATIVOS 

(estima~ao como modelo de efeitos B.xos- 12 anos) 

SECTORES (1) (2) (3) 

31 p•• u•• p•• U** w ca• p w ca•• 

.0028 266.907 .0026 247.869 .1085 .0001 1.479 

(8.9) (4.8118) (8.2) (4.541) (2.3899) (. 711) (25.447) 

11.2= .6688 11.2= .7061 11.2= .9507 

32 p•• u·· p•• u·· w ca• p•• w ca•• 

.0045 255.472 .0044 243.055 .0553 .002 .9454 

(17.413) (8.88) (16.411) (8.399) (2.136) (7.808) (17.228) 

11.2= .8132 11.2= .8252 11.2= .9111 

35 P** u 'p•• U** w ca** P** w ca** 

.0013 558.148 .0012 506.931 .211 .0003 2.1047 

(7.073) (-.234) (6.65) (6.232) (3.058) (3.538) (28.781) 

Jl2 = .6009 /1.2 = .6661 /1.2= .9386 

36 p•• u p•• u WCI p•• w ca** 

.0059 51.383 .0057 47.1695 .0682 .0015 1.4316 

(14.483) (.867) (13.453) (.804) (1.543) (4.389) {14.8487) 

R2= .8459 R2= .8547 R2= .9649 

37 p•• u·· p•• u·· w ca•• p w a•• 

+ .0044 298.742 .004 272.105 .1319 .0004 1.4677 

38 (8.929) (5.97) (8.248) (5.539) (3.243) (1.362) (25.3569) 

Jl2 = .5798 Jl2 = .6343 !1.2= .9053 

IND p•• u·· P** U** w a•• P** w a** 

T 0.0019 410.309 .0018 367.750 .1624 .0006 1.5152 

R (15.934) {15.021) (15.11) (13.676) (6.999) (8.533) (50.9094) 

A 

N 11.2= .553 R2 = .6235 R2= .88S9 

s. 
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Estes resultados indicam. uma rela~ao confiitual entre os efeitos, nos salarios, 

do desemprego e do salario alternativo. A equa~ao (7.46): 

wa - -17.4244 + 342.486 u-1 

(2.77564) 

( estatlstica t entre parenteses) 

R2 
- .4352 F - 7.704 (7.46) 

que sublinha o grande peso do desemprego na explica~ao do salario alternativo, e 

o coeficiente de correlac;ao entre as duas variaveis ( .6597) sugerem a existencia de 

multicolinearidade entre estas variaveis o que explicaria aqueles resultados. 

1. Alimentac;io,. B.ebidas· e Tabaco 

De entre as varitiveis de empresa, a solvabilidade (RS) e neste sector a 

varitivel que mais contribui para a explica~ao dos salarios [Quadro 7.10] . 

Quando se estima o modelo incluindo, como variaveis, uma variavel de em

presa, a produtividade e o salario alternativo [Quadro 7.6], a autonomia 

financeira (AF) eo endividam.ento (RE) tem tam.bem um impacto, respec

tivamente, positivo e negativo nos salarios. A produtividade nao apresenta 

coe:ficiente significativo. 

0 comentario aos resultados obtidos torna-se, neste sector, diflcil dada a 

grande variedade de subsectores nele incluldos. 

2. Texteis, Vestuario e Couro 

Tal como no sector de Alimenta~ao, Bebidas e Tabaco as variaveis de empresa 

com efeito significativo no nlvel de salarios sao a autonomia financeira ( AF) 

eo endividam.ento {RE) [Quadro 7.6], sendo este ultimo o que mais contribui 

para a explica~ao do nlvel de salarios [Quadro 7.10]. 

Este sector passa, no perfodo coberto por este estudo, por uma dif!cil prova 

que consiste em passar de uma produ~ao em quantidade para uma produ~ao 

que privilegie a qualidade, como forma de fazer face a uma concorrencia cada 

vez mais forte nos. mercados internacionais. 
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0 exito nesta prova, por parte do sector, esta dependente da reestrutura<;ao 

profunda das suas empresas a abranger as suas varias fases do "design" a 
tecnologia de produ<;ao. Um tal esfor<;o s6 e poss{vel com um recurso macic;o 

ao credito, tanto mais quanta o sector apresenta, em geral, fortes deficits de 

capitais. Segundo a revista Exame de Novembro de 1990, mais de 25% do 

total dos recursos comunitarios inscritos no programa PEDIP se destinam a 

este sector. Assim, nao e de estranhar o importante papel do endividamento 

na determina<;ao dos salarios. 

0 facto de os lucros aparecerem com um efeito perverso, embora nao signi

fi.cativo, no melhor modelo para este sector, merece, ainda, um comentario 

ja que contradiz o resultado esperado de acordo como modelo te6rico. 

0 envelheci:mento do aparelho produtivo e a obsolescencia tecnol6gica, que 

se fazem sentir neste sector, hem como o desafio a que tem de responder, 

fabricar qualidade a pre<;os concorrenciais, fazem com que, para conseguir 

escoar os seus produtos, os industriais tenham, de um modo crescente, vindo 

a reduzir as suas margens de comercializa<;ao e consequentemente as suas 

ta.xas de rentabilidade. 

E natural que os sectores nestas circunstancias resistam com maior vigor a _ 

aumentos salariais, sobretudo quando eases aumentos representem um forte 

agravamento dos custos como acontece em sectores trabalho intensivo como 

este 34
• Parece pois plaus£vel que em tais sectores o nlvel dos salarios seja 

tanto menor quanto maior a difi.culdade dos industriais em manter ou au

mentar as suas ta.xas de rentabilidade, o que justifi.ca o resultado obtido. 

3. Industria Quimica e de Derivados do Petr6leo 

Os lucros (rentabilidade do capital proprio- RCP) parecem ser, neste sector, 

0 factor interno a empresa, para alem da produtividade, que maior influencia 

tem na forma<;ao dos salarios [Quadro 7.10]. Note-se ainda que este eo ll.nico 

sector em que os salarios reagem aos lucros de acordo com o modelo te6rico. 

34Em 1986 s6 os subsectores do vestuano e couro empregava 80000 trabalhadores dos quais 80% 

sao mu~eres. 
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A razao deste resultado esta. nas caracterfsticas do sector mas tambem no 

tipo de empresas presentes na amostra tratada. 

Assim, este sector e sem duvida dos sectores mais rentaveis da industria 

transformadora e mesmo da economia 36 • 

Esta sua elevada rentabilidade e fruto de uma verdadeira revoluc;ao industrial 

operada neste sector, nos ultimos anos, ao n{vel europeu, como desenvolvi

mento de novos metodos produtivos e de gestao e que tem vindo igualmente 

a fazer.,.se sentir no nosso pafs em virtude do peso das multinacionais no 

sector 36• 

Um e outro dos factos mencionados justificam o resultado obtido. Empresas 

fortemente rentaveis e com metodos de gestao inovadores, nomeadamente 

ao nfvel da gestao dos recursos humanos, provavelmente sentir-se-ao mais 

motivadas a partilha dos lucros com OS trabalhadores. 

Este panorama positivo do sector esconde no entanto algumas situac;oes 

dfspares de que OS extremos sao representados pela Quimigal no extremo 

inferior e pela Neste no extremo superior. Pelo meio, encontram-se situac;oes 

de empresas em ascendencia e decHnio. Os dados obtidos atraves do exame 

do painel das 500 maiores empresas, hem como os resultados a que se chegou 

atraves da estimac;ao do modelo sao fortemente in:fluenciados pela presenc;a, 

quer no paine! quer na amostra de uma maioria de empresas multinacionais 

350s resultados Hquidos do sector representam 16,5% do total de resultados das 500 empresas 

presentee no paine! da revista Exame de 1989 e a media dos seus racios de rentabilidade, respecti

vamente do capital pr6prio, activo Hquido e vendas, e de 44.1%, 13.6% e 12.5% contra as medias 

globais de 8.6%, 3% e 3.7%- Revista Exame, Novembro de 1990. 
36Sete das nove empresas do sector na amostra e 15 das 23 no paine! da revista Exame sao 

multinacionais. 
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com uma boa "performance" em termos econ6micos, financeiros e produtivos37• 

Para aiem dos lucros, apresentam ainda um impacto significativo [Quadro 

7.6], embora a um n1vel de significancia de 5%, a rotac;ao do activo (RA) 

que mede o grau de eficacia na utilizac;ao dos recursos a disposic;ao da em

presa ea. rotac;ao do capital pr6prio (ROCP) que mede o grau de eficacia na 

utilizac;ao do capital proprio. Se o sinal positivo do coe:flciente da primeira 

destas variaveis esta conforme com o modelo te6rico, ja o sinal negativo do 

coeficiente da segunda e dif1cil de explicar. 

4. Minerais Nao Metalicos 

Os resultados deste sector devem ser vistas com alguma precauc;ao, ja que o 

numero de observac;oes de que.se disp0e e reduzido (6 empresas X 12 anos), 

muito embora as regressoes efectuadas tenham passado sempre o teste F a 
validade da estimac;ao. 

Neste sector, tem impacto nos salarios as variaveis Autonomia Financeira 

(AF), Liquidez Geral (LG), Rotac;ao do Activo (RA), Rentabilidade das 

Vendas (RV) e endividamento (RE) [Quadro 7.6]. As duas ultimas sao as de 

maior impacto no nivel de salarios [Quadro 7.10]. 

Tal como o sector dos texteis, vestuario e couro, este e um sector em mudanc;a 

no qual se constata um esforc;o de modernizac;ao das empresas que se refl.ete 

37 0 quadro seguinte da uma ideia do posicionamento das empresas presentes na amostra no 

conjunto das empresas do sector incluidas no paine!. Nele se assinalam as empresas "mais" em 

qualquer dos items e consideradas as melhores de acordo com criterios de contribui~ao para a 

economia, dinamismo e eficiencia , rentabilidade e equilibria financeiro. 

Rent. Cresc. Prod. Solv. Liquid. Melhores 

Neste X X X 
Hoechst X X X X X 

Cires X X X X X X 
Bayer X 

Solvay X X X X 
Quimigal 

C.N.B. X 
.Mabor X X X 
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num elevado grau de endividamento. 0 peso das tres maiores empresas 

do sector (Secil, Cimpor e Covina), que por sinal sao empresas publicas 

fortemente endividadas, aumenta a sensibilidade dos resultados a este factor 

na amostra trabalhada. 

0 efeito perverso da rentabilidade das vendas devera estar relacionado com a 

que bra de vendas registada nos ultimos anos, em particular no sector vidreiro 

e dos cimentos, quebra essa resultante, pelo menos em parte, da crise dclica 

do sector da construc;ao civil ao Iongo do per{odo em estudo. Face a essa 

quebra e seus efeitos nas taxas de rentabilidade, o sector tera tendencia a 

reagir, em materia de salarios, como o sector textil, por razoes identicas as 
apontadas na analise dos resultados daquele sector. 

5. Metalurgia, Produtos Metalicos e l!Hettricos e Material de Transporte 

7.6. 

A liquidez geral e a unica variavel com coeficiente significativo no modelo de 

determinac;ao dos salarios para este sector [Quadro 7.6]. 0 seu efeito sobre 

os salarios e positivo, estando pois de acordo com o modelo te6rico [ Quadro 

7.10]. 

Tal como, para o sector de Alimentac;ao, Bebidas e Tabaco, tambem neste 

sector e diflcil avanc;ar qualquer comentario a estes resultados dada a multi

plicidade de subsectores que o compoem com evoluc;oes muito diferenciadas. 

Conclusoes 

Os resultados apresentados parecem claros na rejeic;ao do modelo classico como 

modelo adequado a representac;ao da formac;ao dos salarios na industria transfor

madora, no nosso pafs e para o perfodo 1978-89, dado que se constata,- sector a 

sector e para o conjunto da industria, a infiuencia relevante, no nfvel de salarios 

pago aos trabalhadores, de variaveis que caracterizam o funcionamento interno da 

em pres a. 

No entanto, tal nao significa que nao se fac;am repercutir nos salarios os efeitos 

das pressoes sentidas no mercado de trabalho, como resultado das condic;oes de 
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oferta e procura de trabalho. 0 impacto sempre significative do salario alterna

tive e do desemprego, embora, como se viu, o efeito desta ultima variavel seja 

conflitual com o da ,primeira, indica claramente a presen<;a de for<;as externas na 

forma<;ao dos salarios. Assim, tal como em outros estudos emp1ricos 38 tambem 

na industria transformadora portuguesa e de rejeitar a versao pura das teorias 

"insiders-outsiders". 

Estes resultados permitem ainda afirmar que o peso relativo das pressoes que 

condicionam a forma<;ao dos salarios, ao n1vel externo e, no per£odo estudado, 

superior ao das pressoes ao nfvel interno [Quadro 7.13]. 

Quadro '1.13 - Grau de explica~ao do nivel de salarios pelas for~as in

terna:.s e externas 

(Modelo de efeitos fixos - 12 anos) 

Variaveis incluidas no modelo 

sect ores p PeOVE u wa 

31 .5846 .6877 .3711 .951 

32 .692 .7501 .3428 .8667 

35 .4207 .4318 .4013 .9314 

36 .8465 .9067 .3511 .955 

378 .4773 .4891 .3468 .9048 

I.T. .3702 .4719 .3472 .8755 

NOTA: Os valores no quadro sao os valores do 11.2 calculado no modelo que inclui as variaveis 

indicadas nas colunas. Na coluna 3 designam-se por Outras Variaveis Explicativas (OVE) as 

variaveis de empresa presentes no modelo final escolhido para cada sector. 

38Blanchfiower et al. (1988); Blanchfiower, Oswald (1988); Nickell, Wadhani (1989); Holmlund, 

-Zetterberg (1991), entre outros. 
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Este e alias um resultado corrente em mercados do trabalho onde a negociacao 

dos salaries decorre num "ambiente" centralizado, tipicamente associado a taxas 

de sindicalizacao elevadas 39 tal como acontece na industria transformadora em 

Portugal. 

De acordo com Brauer (1990), quando a negociacao colectiva dos salaries e 

centralizada, ao nlvel de grandes centrais sindicais, existe uma tendencia para 

que estas defendam restricoes aos acrescimos salariais, dado que se torna mais 

facil pressionar os Hderes sindicais, fazendo-os sentir co-responsaveis pelas con

sequencias dos aumentos salariais nas variaveis macroecon6micas. Para alem disso, 

em "ambientes" centralizados, estes mesmos Hderes sindicais estao mais Ionge da 

pressao directa dos trabalhadores, o que lhes permite uma margem de manobra, 

nas negociac;oes; superior a dos 1s«:ms colegas em "ambientes" menos centrallzados. 

No entanto, a negociac;ao colectiva centralizada nao implica uma ausencia de 

negociac;ao, formal ou nao, ao nlvel da empresa, tendo em vista ajustar os salaries 

as condicoes concretas de funcionamento de cada empresa. lsto e tanto mais ver

dade quanto nao exista consenso, entre os grupos econ6micos em jogo, na econo

mia, quanto as previsoes macroecon6micas divulgadas ou a polltica econ6mica 

seguida pelo Governo. Esta parece ser tambem a razao da existencia do deslize de 

salaries que transparece das figuras 7.2 e 7 .3. 

0 importante papel explicative do salario alternative na formacao dos salaries 

esta tambem associado a centralizacao da negociac;ao colectiva. Holmlund, Zetter

berg (1991), num estudo sobre a formac;ao dos salaries em pafses como a Suecia, 

Noruega, Finlandia, Alemanha (RFA) e EUA, concluem que quanto mais centra

lizada e a negociac;ao colectiva menor e a sensibilidade dos salaries a variac;oes 

na taxa de desemprego e nas caracterlsticas especfficas dos sectores e maior a sua 

sensibilidade a variac;oes no salario medio na economia. Os resultados deste estudo 

apontam na mesma direcc;ao. 

Se as variaveis de empresa tem um papel relevante na formac;ao dos salaries, 

ja a acc;ao sindical nao parece ter qualquer efeito nessa formacao. Note-se contudo, 

39Veja-se Brauer (1990) e Holmlund, Zetterberg (1991). 
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que tal pode ser consequencia da deficiente qua.lida.de das va.riaveis que a pretendem 

representar. As "proxies" com que se trabalhou, nao sen do ta.lvez as ideais, foram 

contudo as unicas para as quais se obteve informa~ao. Esta a razao porque se 

pensa que nao se deve atribuir peso excessivo a conclusao sobre o efeito desta 

variavel na forma~ao dos salarios. 

No que respeita a composi~ao do emprego em termos de sexo e de qualifica~ao 

hem como a intensidade do emprego por sector, os resultados obtidos se hem que 

claros na sua rejei~ao enquanto principais determinantes dos salarios, uma vez 

que nao aparecem no melhor modelo explicativo dos salci.rios, parecem indicar a 

existencia de alguma influencia destes factores. 
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Capitulo 8 

Conclusao 

Conciuir um trabalho desta natureza e sempre tarefa ingrata porque nao se dispoe 

ainda do distanciamento necessario a uma apreciac;ao fundamentada do estudo 

que se foi desenvolvendo ao Iongo do perlodo de elaborac;ao desta tese. Torna

se, no entanto, necessario proceder a uma refiexao global sobre esse estudo com 

vista a salientar a sua contribuic;ao para um melhor conhecimento do mercado 

do trabalho na Industria Transformadora, em Portugal, e as potencialidades que 

contem para um aprofundamento desse mesmo conhecimento, a justificar os limites 

dessa contribuic;ao e a apontar algumas pistas de desenvolvimento da investigac;ao 

nesta area. 

Comec;a-se, assim, por confrontar os resultados da analise empfrica com as 

varias abordagens te6ricas alternativas ao problema da determinac;ao dos salarios, 

tendo por objectivo mostrar as potencialidades da abordagem te6rica escolhida 

para o tratamento do tema quando se pretende estudar um mercado do trabalho 

no qual a discussao dos salarios e feita em negociac;ao colectiva entre associac;oes 

patronais e organizac;oes sindicais. 

As conclusoes a que se chegou e as respostas que permitiram dar a algumas 

questoes importantes para o. conhecimento do mercado do trabalho deram opor

tunidade a uma interessante reavaliac;ao das principais teorias que tem servido de 

suporte a investigac;ao empfrica da determinac;ao dos salarios. Dessa reavaliac;ao 

e possfvel concluir que tanto a teoria neoclassica como as abordagens pela curva 
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de Phillips proporcionam uma apreciac;ao incompleta do modo como os salarios se 

formam que as teorias da negociac;ao salarial se esforc;am por complementar. 

Assim, se nao se pode negar a infiuencia da produtividade nos salaries, pos

tulada pela teoria neoclassica, esta variavel nao e 0 unico nem 0 mais importante 

determinante dos mesmos. Do mesmo modo, os resultados confirmam a acc;ao 

negativa de um aumento do desemprego nos salaries de acordo com as aborda

gens pela curva de Phillips, mas mais uma vez, este nao e determinante unico ou 

principal. 

Note-se porem que se os resultados sao coincidentes, a 16gica que lhes esta sub

jacente e aqui diferente da que preside a uma e outra daquelas teorias. Os efeitos 

da produtividade e do desemprego sao aqui vistos aluz da sua importancia para 0 

poder de negociac;ao sindical. A produtividade tem um efeito positivo e o aumento 

do desemprego um efeito negativo nos salaries porque tendem respectivamente a 

aumentar e a reduzir o poder de negociac;ao sindical. 

Quanto as teorias de Capital Humano, ao darem enfase aos comportamentos 

individuals, na procura de um enriquecimento das suas capacidades produtivas, 

na explicac;ao dos rendimentos auferidos pelos trabalhadores, situam-se num plano 

alheio a problematica que percorre o trabalho aqui desenvolvido. Esta e a razao 

pela qual as variaveis associadas a esta abordagem tem, neste trabalho, um trata

mento secundario. Nao obstante, as estimativas obtidas para os coeficientes das 

variaveis que representam o sexo e a qualificac;ao da mao-de-obra empregue, con

firmam a sua infiuencia nos salaries de acordo com o previsto por estas teorias. 

A tomada em considerac;ao da acc;ao sindical, de um modo expHcito, na cons

truc;ao dos modelos de determinac;ao dos salaries e 0 contribute inovador das teorias 

de negociac;ao salarial que as torna particularmente atractivas no tratamento do 

tema em causa. 

A abordagem estrategica na modelizac;ao da formac;ao dos salaries, ao ques

tionar a importancia dos nlveis de utilidade, de ambos os parceiros na negociac;ao, 

em caso de nao acordo, abriu caminho a considerac;ao expHcita de factores que 

ao agirem sobre . aqueles nlveis condicionam o poder de negociac;ao na discussao 
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dos salarios. Neste contexto, e pertinente investigar a influencia nos salarios de 

variaveis como, por exemplo, o nlvel de existencias de produtos acabados e em 

curso, os lucros ou o excesso de capacidade produtiva por um lado, e a capaci

dade de financiamento de acc;oes colectivas por parte do sindicato por outro. 0 

raciodnio subjacente eo de que quanto maior o volume de existencias eo excesso 

de capacidade produtiva e menores os lucros, menores sao as perdas, para a em

presa, resultantes de acc;oes colectivas dos trabalhadores na luta por reivindicac;oes 

salariais e portanto menor e o poder de negociac;ao sindical. No mesmo sentido 

actuam as dificuldades sindicais em financiar aquelas mesmas acc;oes. 

Diferenc;as no poder de negociac;ao sindical explicam a existencia de diferentes 

n!veis de salarios inter-empresas ou industrias e um fraco poder de negociac;ao 

reflete-se necessariamente em menor-es acrescimos salariais. 

Seguindo uma 6ptica semelhante, a abordagem "insiders-outsiders" trouxe 

interessantes perspectivas ao estudo dos efeitos da "performance" da empresa 

nos salarios. De acordo com esta abordagem, a empresa tendera a resistir tanto 

menos as reinvindicac;oes salariais quanto mais forte e estavel fOr a sua situac;ao 

econ6mico-financeira e produtiva. Por outro lado, os sindicatos assumindo uma 

postura ego!sta ao darem maior peso, no processo de tomada de decisao, a utili

dade dos trabalhadores com emprego - os "insiders"- preferem repartir entre estes 

os frutos de uma boa "performance" empresarial a aumentar o emprego. 

Num contexto de negociac;ao colectiva generalizada, em que os trabalhadores 

podem, organizando-se, infligir perdas as empresas que dao credibilidade as suas 

ameac;as na luta por melhores salarios, as teorias da negociac;ao salarial abriram 

promissoras perspectivas aoestudo da determinac;ao dos salarios. 

Est as teorias, em geral, e a abordagem "insiders-outsiders", em particular, 

forneceram uma base te6rica muito rica em que assenta o modelo de formac;;ao 

dos salarios cuja construc;;ao e estimac;;ao constituem o nucleo deste trabalho e 

permitiram responder a algumas das preocupac;;oes que estiveram presentes na 

elaborac;;ao desta tese. 

Se os resultados obtidos sao concludentes na confirmac;;ao da relevancia dos 

factores internos para a formac;;ao dos salarios, tal como previsto por esta abor-

261 



dagem, a preponderancia destas variaveis enquanto determinantes dos salarios 

nao e, contudo, de modo a apoiar esta abordagem na sua versao pura. Resultado 

identico e apontado em estudos, do mesmo tipo, em outros pa1ses industrializados1• 

Na introduc;ao sao apresentadas as principais questoes a que se pretendia que 

este estudo desse resposta. A estas questoes se volta agora tentando fazer um 

balanc;o da medida em que se conseguiu atingir o objectivo proposto no fnicio 

desta investigac;ao. 

A duvida sobre a correcc;ao da ideia de que os salarios tem por unicos de

terminantes a produtividade ou o desemprego encontrou, nos resultados obtidos, 

a confirmac;ao da sua pertinencia. De facto, se estes factores tem um impacto, 

nao. n~gligenciavel, nos salarios, outros factores .existem com uma infiuencia tao 

ou mais importante. 

A procura de outros determinantes dos salarios levou a distinc;ao entre factores 

externos, que refl.etiriam as tensoes no mercado do trabalho em que a empresa (que 

paga os trabalhadores) se insere, e factores internos, que infl.uenciariam o processo 

de tomada de decisao no interior da empresa. Questionou-se, pois, a existencia de 

uns e outros e a sua importancia relativa na formac;ao dos salarios, no mercado de 

trabalho formado pelas empresas com actividade na industria transformadora. 

A infl.uencia de factores externos, categoria em que se inclui o desemprego, 

cuja acc;ao foi ja referida, e ainda reforc;ada pela grande importancia do salario 

alternativo no modo como se formam os salarios. Como foi, por diversas vezes, 

mencionado, esta variavel explica de per si cerca de 90% do nfvel de salarios rece

bido pelos trabalhadores. 0 papel chave desempenhado n.a formac;ao dos salarios 

pelo salario medio na economia parece ser caracterfstico de palses com negociac;ao 

colectiva centralizada como o nosso 2• 

Quanto aos factores internos, neste trabalho, e a semelhanc;a do que e feito 

em estudos similares 3 foram representados por variaveis que caracterizam a "per-

1 Blanchflower et al. (1988); Blanchflower, Oswald (1988); Nickell, Wadhani (1989), entre outros. 
2Brauer (1990); Holmlund, Zetterberg {1991). 
3 Blanchflower et al. (1~1!8); Blanchflower, Oswald (1988); Nickell, Wadhani (1989), entre outros. 
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formance" econ6mica, financeira e produtiva da empresa, tais como, a autono

mia financeira, a liquidez geral e ra.cios de eficacia na utiliza~ao dos recursos, de 

rentabilidade e ·de endividamento. 

Foi, assim, posslvel concluir que, para a industria transformadora, ou pelo 

menos para o conjunto das grandes empresas nela inclu{das, e no perfodo 1978-89, 

a ac~ao destas variaveis na forma~ao dos salarios efectivamente recebidos pelos 

trabalhadores re:B.ete, regra geral, a situa~ao conjuntural e a dinamica de desen

volvimento do sector de actividade em que a empresa se insere. 0 sector textil e 

a industria qulmica constituem casos paradigmaticos do que se acaba de referir. 

0 papel da autonomia financeira e do endividamento na formac;ao dos salarios, 

no prim,eiro daqueles sect.ores, esta associa.do, de modo claro, a situac;ao de crise por 

ele vivida e as tentativas de reestruturac;ao do mesmo que vis am passar do primado 

da quantidade a prioridade a qualidade na sua produc;ao. Um tal esforc;o exige 

um recurso macic;o ao credito, por parte de empresas, em geral, descapitalizadas, 

que requer uma constante atenc;ao, da empresa, com a sua situac;ao financeira e 

nlvel de endividamento, que, naturalmente, tendera. a re:B.etir-se na discussao dos 

salarios. 

Situac;ao semelhante e a do sector dos minerais nao metalicos, onde, acresce, 

as mencionadas para o sector textil, a preocupac;ao com as quebras nas vendas 

que resultam das crises dclicas que, des de 197 4, tem vindo a afectar a constru~ao 

civil, principal destino dos hens produzidos por este sector. 

Numa situac;ao francamente favoravel e promissora se encontra a industria 

qulmica que regista elevados Indices de rentabilidade, fruto do desenvolvimento de 

novos metodos produtivos e de gestao pelas empresas multinacionais que domi

nam o sector. A relevancia da rentabilidade enquanto determinante dos salarios, 

registada para este sector, deve, pois, ser compreendida como uma manifestac;ao 

de uma diferente mentalidade, na gestao de recursos humanos, associada a uma 

boa "performance" empresarial. 

A importancia destes factores internos na formac;ao dos salarios permite, por 

outro !ado, aponta.;.Ios como provavel explicac;ao para o fen6meno de deslize salarial 
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que se pode constatar na comparac;ao entre os salarios acordados em convenc;ao 

colectiva e os salaries efectivamente recebidos pelos trabalhadores [Fig. 7.2 e 7 .3]. 

Deste balanc;o, pensa-se ser leg{timo afirmar que o estudo desenvolvido per

mitiu responder a grande parte das questoes inicialmente formuladas e, ao faze-lo, 

contribuiu para que se desse um passo em frente no conhecimento do modo como 

se formam os salaries e, consequentemente, como funciona o mercado do trabalho, 

na ind1lstria transformadora, no Portugal do p6s 25 de Abril. 

No entanto, e apesar disso, nao e posslvel evitar um sentimento de frustrac;ao 

que advem, em primeiro Iugar, de nao ter sido poss{vel avaliar o imp acto da acc;ao 

sindical, ou sequer medir a forc;a negocial dos sindicatos na discussao dos salarios 

e outros aspectos .do seu interesse. Lanc;ar alguma luz na discus~ao so.bre a im

portancia da acc;ao sindical na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, 

de que os salaries sao uma 6bvia componente, era um objectivo muito querido, por 

razoes cientlficas e pessoais, e, sem duvida, um dos que determinou a escolha do 

tema e da abordagem te6rica escolhida. 

Os limites impostos, a amtlise efectuada e as conclusoes a partir desta obti

das, por obstaculos inultrapassaveis na construc;ao da base de dados, de suporte 

ao estudo, constituem a segunda razao de insatisfac;ao. De facto, e apesar dos 

esforc;os dispendidos na sua construc;ao, a amostra trabalhada nao e representa

tiva do Universo das empresas com actividade na indUstria transformadora mas 

apenas, e mesmo aqui de forma incompleta, de um grupo de empresas classificadas 

como as maiores de acordo com alguns criterios ja referidos. 

As conclusoes deste estudo nao sao, por essa razao, generalizaveis ao conjunto 

da indUstria transformadora, dado que as empresas presentes na amostra repre

sentam uma elite cujo comportamento, provavelmente, diferira do das pequenas 

e medias empresas que ocupam uma percentagem substancial dos trabalhadores 

por conta d'outrem neste sector da economia nacional. 

A acrescer a este facto, a reduzida dimensao da amostra leva a que a estas 

conclusoes nao possa ser atribufdo um caracter decisivo, devendo, antes, ser vistas 

como um conjunto de evideneias a carecer confitmac;ao futura e entendidas como 
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um esforc;o no sentido de mostrar as potencialidades de uma nova abordagem -

as teorias de negociac;ao salarial - para o aprofundamento do conhecimento do 

funcionamento do mercado do trabalho e, atraves dele, para a compreensao do 

modo como ele contribui para a desigualdade na repartic;ao dos rendimentos. 

Algumas pistas de desenvolvimento da investiga~ao 

Reconhecida a infiuencia de variaveis que refietem a "performance" da em

presa, torna-se premente investigar se mercados de trabalho sectoriais e/ou locais, 

com caracterfsticas diversas aos nfveis de cobertura sindical/ta.xa de sindicalizac;ao, 

estrutura de negociac;ao (nacional versus local), forma de gestao (publica versus 

privada), ou dimensao e posic;ao concorrencial se comportam de igual modo em 

relac;ao as pressoes internas e externas a empresa na formac;ao dos salaries. 

De igual modo, o isolamento dos efeitos das variaveis que traduzem aquelas 

pressoes exige a inclusao no modelo de variaveis que caracterizem a miio-de-obra 

empregue (sexo, idade, antiguidade) e as condic;oes de trabalho (aspectos rela

cionados com a carreira profissional e seguranc;a de emprego) que podem mascarar 

a realidade apercebida atraves de estimac;oes de equac;oes de salaries do tipo uti

lizado neste trabalho. A seguranc;a de emprego e boas perspectivas de carreira 

profissional podem, em alguns casos, servir de contrapartida a uma situac;ao sala

rial pouco favoravel. 0 tipo de mao-de-obra empregue pode, por seu lado, actuar 

no sentido do reforc;o dos efeitos das pressoes internas ou externas ao condicionar 

o dinamismo dessa mesma mao-de-obra no processo de negociac;ao colectiva. 

Uma outra dimensao com interesse, nao explorada neste trabalho, e a que 

encontra expressao na teoria de Capital Humano. Variaveis como a escolaridade, 

a experiencia ou a formac;ao profissional, ao traduzirem-se em variac;oes do nfvel 

de qualificac;ao/especializac;ao dos trabalhadores, podem infiuenciar a sensibilidade 

dos salaries aos factores que infiuem na sua formac;ao. 

Ainda uma questao a merecer atenc;ao, sobretudo em pafses de negociac;ao 

centralizada, e para cuja resposta as teorias de negocia~ao salarial podem dar um · 

contribute significative e a de saber qual a importancia da negociac;ao colectiva e 

dos salaries a£ acordados nos salaries efectivamente recebidos pelos trabalhadores 

e quais as causas da existencia de deslize dos salaries. 
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0 conhecimento da dimensao e das causas do deslize salarial e tanto mais 

importante quanta este pode conduzir a uma distor~ao de poss{veis ac~oes, ao 

nfvel da negocia~ao colectiva central, no sentido de reduzir a desigualdade na 

reparti~ao dos rendimentos. 

Saber se o deslize afecta de igual modo o sector publico e privado e ainda 

outra questao a necessitar de estudo, nomeadamente, em pa{ses em que o sector 

publico e utilizado como instrumento ao servi~o de uma poHtica de conten~ao da 

infl.a~ao que passa por restri~oes aos aumentos de salaries e tem por objective a 

redu~ao do consume privado. 

0 desenvolvimento da investiga~ao emp{rica nos campos acima referidos esta, 

em Portugal, dependente da existencia de uma base de dados que viabilize a es

tima~ao de equa~oes de salario com um grande numero de graus de liberdade. 

Pensa-se que o acesso, previsto para breve, a base de dados SISED, do Depar

tamento de Estatfstica do Ministerio do Emprego e Seguran~a Social, fornecendo 

informa~ao sabre 120000 empresas e 2000000 de trabalhadores permitira tratar 

pelo menos alguns dos aspectos mencionados, em estudos seccionais. 

Mais diffcil parece ser a obten~ao de dados acerca da cobertura ou taxa 

de sindicaliza~ao enquanto nao forem ultrapassados os tabus sindicais sabre esta 

materia e os preconceitos em rela~ao a sindicaliza~ao que, infelizmente, persistem 

na sociedade portuguesa quer entre as entidades patronais quer entre os trabalha

dores. Uma sa1da para o problema pode consistir na realiza~ao de inqueritos as 
entidades patronais com perguntas do tipo: Existe algum sindicato que reconhec;a 

como parceiro na negociac;ao colectiva dos salaries?; Qual a percentagem de traba

lhadores cobertos pela conven~ao colectiva?; Tem conhecimento da sindicaliza~ao 

dos seus trabalhadores?. Um inquerito deste tipo poderia ainda ajudar a lanc;ar 

alguma luz na discussao sabre o impacto da acc;ao sindical nos salaries. 

0 problema associado de medir a forc;a negocial dos sindicatos, tera. de ser 

repensado face aos resultados da experiencia realizada [Ver anexo 2] e numa per

spectiva, necessariamente, pluridisciplinar que congregue os contributes de outras 

·areas cientifi:cas como a sociologia, o direito do trabalho ou as relac;oes industriais. 
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0 recurso ao inquerito parece tam.bem ser a unica forma de obter alguma 

informac;ao sobre a posic;ao concorrencial das empresas no seu sector. A informac;ao 

relativa a situac;ao econ6mico-financeira e produtiva da empresa pode ser obtida, 

se para tal se dispuser de meios de financiam.ento da investigac;ao. 

Ao contra.rio do que acontecia quando se iniciaram os trabalhos de preparac;ao 

desta tese, tem-se verificado, em anos recentes, um despertar das entidades compe

tentes no Ministerio do Emprego e Seguranc;a Social para a necessidade de recolha 

de uma informac;ao detalhada sobre o funcionam.ento do mercado do trabalho. Um 

tal esforc;o e de incentivar sob pena de ver frustradas as tentativas de aumentar o 

nosso conhecimento, hoje incipiente, do modo como funciona esse mercado. 

Se o desel).volvi:ment.o da. investigac;ao, ao :p.fv:el empfrico, deve, em Portugal, 

assumir caracter prioritario dado o desfazam.ento que, hoje, se faz sentir em relac;ao 

ao n£vel de conhecimento sobre estas materias atingido em outros pa£ses, nomeada

mente, alguns dos nossos parceiros na CE 4 , tal esforc;o deve sempre ser acompa

nhado por uma constante atenc;ao aos desenvolvimentos te6ricos neste dom£nio. 

Apesar do grande interesse suscitado pelas teorias de negociac;ao salarial e dos 

progressos registados na ultima decada subsistem ainda muitas questoes te6ricas 

por resolver. 

A modelizac;ao da determinac;ao dos salarios por aquelas teorias tem passado, 

salvo raras excepc;oes 5 , por modelos de equflibrio parcial. Assim, as analises da 

negociac;ao sindicato/empresa e seus resultados nao incluem, explicitam.ente, o 

comportam.ento do mercado de produtos, nao sendo por isso capazes de estudar 

as interacc;oes entre a estrutura eo comportam.ento dos dois mercados. 

A opc;ao pelo tratam.ento de modelos de equllibrio parcial tem subjacente a 

admissao implicita do pressuposto de concorrencia perfeita no mercado de produ

tos de acordo como qual a empresa "price-taker" nao tem qualquer possibilidade 

de interferencia na fixac;ao dos prec;os dos produtos. Deste modo o salario e deter

minado independentemente da possibilidade de a empresa repercutir nos pre<;os 

4 0 Reino Unido, Dinamarca e Alemanha, sao alguns deles. 
5 Cahuc; Laurent (1989); Dowrick (1989); Arnsperger, de la. Croix (1990) sao alguns exemplos. 
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dos seus produtos o acrescimo de custos salariais. Um modelo que descreva a 

negociac;ao colectiva num quadro de concorrencia imperfeita no mercado de pro

dutos permitira que a determinac;ao dos salarios repouse num mecanismo mais rico 

que apreenda as infiuencias do comportamento monopoHstico ou oligopoHstico das 

empresas. 

0 desenvolvimento do estudo das relac;oes sindicatofempresa e seus efeitos 

nos salarios requer que se explorem as interacc;oes entre as variac;oes de salarios, 

emprego e prec;os em modelos de equilibrio geral. 

Muito ha ainda a aperfeic;oar, tambem, no modo como as teorias da negociac;ao 

salarial veem o comportamento sindical. Os sindicatos tem, ate hoje, sido tratados 

como optimizadores mfopes que negligenciam as consequencias futuras das suas 

reivindicac;oes salariais. A realidade mostra, pelo contrario, e sobretudo em pa{ses 

de negociac;ao centralizada, que os Hderes sindicais, integrados em estruturas de 

concertac;ao social, tendem a pesar essas consequencias no processo de tomada de 

decisao em materia de salarios. 

0 papel dos Hderes sindicais na negociac;ao colectiva, defendendo interesses 

que nem sempre se identificam com os do trabalhador an6nimo, e a eventual con

tratac;ao, pelos sindicatos, de negociadores que os substituam a mesa de nego

ciac;oes 6 e ainda um aspecto a ter em conta na investigac;ao futura nesta area, ja 

que, provavelmente, alterara os resultados dos modelos de negociac;ao bilateral e 

exigira uma reinterpretac;ao destes modelos. 

A relaxac;ao do pressuposto de que o numero de membros do sindicato e fixo ou 

exogenamente determinado deve, igualmente, suscitar novos esforc;os com vista ao 

desenvolvimento de modelos de comportamento dos sindicatos como organizac;oes 

complexas de indivfduos heterogeneos, de modo a facilitar a percepc;ao das relac;oes 

entre o numero de membros e os salarios ou o desemprego. Tal passa, necessa

riamente por uma modelizac;ao mais cuidada dos processos de decisao acerca da 

opc;ao pela sindicalizac;ao e pela construc;ao de bases de dados que permitam testar 

a validade de tais modelos. 
6Tal acontece ja, frequentemente, no nosso pa.ls do lado das entidades patronais e e encarado 

positivamente pelos sindicatos. 
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Problema identico se poe na abordagem "insiders-outsiders" em relac;ao ao 

processo pelo qual evolui o "stock" de "insiders", aspecto que tem sido negligen

ciado nesta abordagem. 

Na literatura, nos ultimos anos, produzida nesta area da economia do tra

balho, a considerac;ao da dimensao temporal tem sido insuficientemente estudada, 

tendo-se posto enfase em modelos estaticos em que aquela dimensao tem um papel 

pouco significativo. Ter em conta esta dimensao implica o tratamento de expecta

tivas de Iongo prazo e capacidades de ajustamento e consequentemente a inserc;ao 

nos modelos da natureza espedfica da tecnologia e progresso tecnico envolvido. A 

preocupac;ao com a explorac;ao desta via de investigac;ao comec;a a aparecer entre 

a comunidade cientlfica que se ocupa destes assuntos 7• 

A investigac;ao sobre a determinc;tc;ao dos salarios em condic;oes de incerteza 

associadas a uma situac;ao de informac;ao incompleta e outra area de intensa in

vestigac;ao mas em que os resultados sao ainda pouco claros. 

A natureza complexa, ao envolver as atitudes e o moral dos participantes 

na negociac;ao em relac;oes de poder, multidimensional, ao implicar a discussio 

de clausulas de natureza pecuniaria e nio pecuniaria abrangendo aspectos muito 

diversificados 8 , e continua da relac;ao sindicatofempresa cria um importante pro

blema de informac;io no mercado do trabalho. 0 processo de negociac;ao colectiva 

funciona, neste contexto, como um meio de transmissio de parte dessa informac;ao. 

A especificac;ao da informac;io que cada parte traz para a mesa de negociac;oes 

e, pois, muito importante para 0 conhecimento dos comportamentos dos parceiros 

e seus efeitos na determinac;ao dos salarios. 

Por outro lado, diferenc;as no acesso a informac;io por parte dos parceiros 

envolvidos na negociac;ao conduzem frequentemente a negociac;oes ineficientes, cuja 

ineficiencia aumenta com o grau de incerteza em relac;ao as preferencias temporais 

7Como exemplo, tome-se o artigo de De Ville; VanDer Linden (1990). 
8 As clausulas nao pecunia.rias envolvem aspectos como a defini~ao de fun~oes e seu enquadra

mento profissional, mobilidade geografica, dura~ao de trabalho e horcirio fl.exfvel, regimes de tra

balho protegidos - mulheres, trabalhadores estudantes e deficientes - entre outros. 
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(impaciencia na obtenc;ao de um acordo) e ao empenhamento do outro. Estes 

aspectos sao em qualquer negociac;ao de crucial importancia. 

0 estudo destas questoes, de diflcil tratamento dada a sua extrema comple

xidade, traz, contudo, a promessa de uma abordagem mais rica e satisfat6ria 8. 

analise do desacordo na negociac;ao, aspecto que e, por muitos, considerado como 

o problema fulcra! na investigac;ao do fen6meno de negociac;ao colectiva. 

Deste balanc;o ressalta que, se muitos sao os progressos registados, nos anos 

oitenta, quanto 8. modelizac;ao do comportamento sindical e seus efeitos nos salarios 

por via da negociac;ao colectiva, Iongo e ainda o caminho a percorrer neste dom{nio 

da investigac;ao. 

A terminar, fica a esp·era.n:c;a de que, mais do que pelos resultados apresenta

dos, o trabalho desenvolvido venha a ser importante pelo conhecimento que trouxe 

de novos caminhos na investigac;ao sobre a formac;ao dos salarios, pelo despoletar 

de questoes ate hoje esquecidas pelos nossos economistas e pela indicac;ao de in

teressantes pistas de investigac;ao dessas mesmas questoes. 
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Anexo 1 



, ' 0 INQUERITO AS EMPRESAS 

Este anexo tem por objective descrever as fases de execuc;ao do inquerito as 
empresas, realc;ando o esforc;o dispendido nesta tarefa, e discriminar as empresas 

que a ele responderam e que foram incluldas na amostra referida nos capltulos 1 

e 7 • 

. 1. Fases de execu<;ao do inquerito 

0 inquerito teve infcio em Outubro de 1990 com o envio de cartas em que se 

e;xpunha, de modo sintetico, o objec.tivo do trabalho e se realc;ava a importancia da 

informac;ao pedida para o hom prosseguimento dos trabalhos. Apelava-se tambem 

para um esforc;o das empresas no sentido de fornecerem a informac;ao no mais breve 

espac;o de tempo possivel. 

Em Janeiro de 1991, sendo ainda reduzido o numero de respostas recebidas, 

decidiu-se enviar uma segunda via da carta inicial, reafirmando o interesse na 

recepc;ao de uma resposta, a todas as empresas que nao tinham ainda respondido 

ao pedido formulado. Estas ultimas cartas foram enviadas a razao de 30 por 

semana com vista a permitir o contacto telef6nico com as empresas na semana 

seguinte ao seu envio. Este processo que se iniciou em principios de Fevereiro de 

1991, prolongou-se por todo o mes de Marc;o. 

Finalmente, deu-se as empresas contactadas, que manifestaram interesse em 

enviar a informac;ao, um prazo, ate finais de Abril de 1991, para o envio dessa 

mesma informac;ao. 

Ao contrario do que a primeira vista possa parecer, a execuc;ao de um inquerito 

deste tipo, quando realizado por uma s6 pessoa, e tarefa muito pesada e sobretudo 

nada gratificante, ja que, o esforc;o correspondente nao transparece no resultado 

final obtido. 
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.2. As empresas inquiridas e as respostas obtidas 

0 inquerito foienviado a Direcc;ao Geral das empresas inquiridas que a seguir se 

descriminam, dividindo-as por sectores da C.A.E. a dois d£gitos e assinalando com 

um asterisco as que remeteram a informac;ao pedida e com dois asteriscos as que 

fizeram parte da amostra trabalhada: 

• SECTOR DE ALIMENTAQAO, BEBIDAS E TABACO (31) 

1. R.A.R. - Refinarias de Ac;ucar Reunidas, S.A. (**) 

2. Sores, S.A. 

3. Nestle Portugal, S.A. 

4. Nacional, S.A. (**) 

5. Fabricas Triunfo, S.A. (**) 

6. Agros, U.C.R.L. (*) 

7. Lacticoop, U.R.C.L. (*) 

8. Soja de Portugal, S.A. 

9. Centralcer, S.A. (**) 

10. Unicer, S.A. (**) 

11. Tagol, S.A. 

12. Iberol, S.A. 

13. Prazol, S. A. 

14. Pro bar, S.A. (**) 

15. Rac;oes Valouro, S.A. (*) 

16. Sandeman & C~, S.A. (*) 

17. Fima, Lda 

18. lglo, Lda 

19. Carnes Nobre, S.A. 
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20. Sapropor, S.A. {**) 

21. Sorgal, S.A. 

22. Sidul, S.A. 

23. S.N.S., Lda 

24. Promor S.A. 

25. Sicasal, Lda 

26. Fricarnes, S.A. 

27. Isidoro M. de Oliveira, S.A. (*) 

28. Refrige, S.A. 

29. Tabaqueira, E.P. (**) 1 

• TEXTEIS, VESTUARIO E COURO (32) 

1. Cotesi, S.A. (**) 

2. Melka-Confec~oes, Lda (**) 

3. Fisipe, S. A. (**) 

4. Coelima (*) 

5. Textil Manuel Gonc;alves, S.A. 

6. Riopele, S.A. (*) 

7. Macon de, Lda 

8. Jose Machado e Almeida e C!!- Lda (**) 

9. Somelos, S.A. (**) 

10. Lameirinho, S.A. (**) 

11. Coats & Clark, Lda 

12. Textil Nortenha, S.A. 

1 Nao aparece no paine! da revista EXAME por nao ter a present ado atempada.mente o relat6rio 

econtas. 
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13. Quintas e Quintas, S.A. (**) 

14. Fine."'C- Confecc;oes Lela (**) 

15. Fitor, S.A. 

16. Nova Penteac;ao da Covilha, Lela (**) 

17. Arco-Texteis, S.A. 

18. A Flor do Campo, S.A. 

19. Profato, Lda 

20. Alco, Algodoeira S.A. (**) 

21. A Textil de Santo Tirso 

22. Monteiro e Ribas, S.A. (**) 

23. Ecco Let(Portugal), Lela 

• MADEIRAS E MOBILIARIO (33) 

1. Corticeira Amorim, S .A. 

2. Amorim e Irmaos, S.A. (*) 

3. Agloma, S.A. (*) 

4. Ipocorck, S.A. 

5. Madeiporto, Lela 

6. Carmo e Braz, Lela 

7. Sonae- IndU.Stria de Revestimentos 

8. Jomar, S.A. 

9. Mendes Godinho, S.A. 

10. Manuel F .Lopes e c!!-
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• PASTA, PAPEL E IMPRENSA (34) 

I. Fapajal, Lda (**) 

2. Celbi, S.A. (*) 

3. Companhia de Papel do Prado, S.A. (**) 

4. Sopajal (*) 

5. Portucel, E.P. (**) 

6. Renova, S.A. (*) 

7. Soporcel, S.A. 

8. Caima, S.A. 

9. Porto de Cavaleiros, S.A. 

10. Papeis !napa, S.A. 

• INDUSTRIA QUIM:ICA E DE DERIVADOS DO PETR6LEO (35) 

1. Hoechst Portuguesa, S.A. (**) 

2. Cires, S.A. (**) 

3. Petrogal 

4. Quimigal, S.A. (**) 

5. Neste Pollmeros, S.A. (**) 

6. Lever Portuguesa 

7. Sapec-Agro, S.A. 

8. Bayer de Portugal, S.A. (**) 

9. Solvay Portugal, S.A. (**) 

10. Tintas Robbialac, S.A. 

11. Johnson & Johnson, Lda 

12. Sonadel, S.A. 

13. Ciba-Geigy, Lda 
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13. Beiersdorf Portuguesa, Lda 

14. Sincoral, Lda 

15. Sonadel 

16. Uniteca, S.A. (**) 

17. Ar Lfquido, S.A. 

18. C.N.B., S.A. (**) 

19. Firestone, S.A. 

20. Mabor, S.A. (**) 

21. Resiqufmica, Lda 

• MINERAlS NAO METALICOS (36) 

1. Lusoceram, S.A. 

2. Vista Alegre, S.A. 

3. Covina, S.A. (**) 

4. Fabrica de Vidros Barbosa e Almeida, S.A. (**) 

5. Santos e Barosa, S.A. (*) 

6. Crisal, S.A. 

7. Cive, S.A. 

8. Cinca, S.A. (**) 

9. Ricardo Gallo, S.A. 

10. Sotancro, S.A. 

11. Bepor, S.a. 

12. Betao Liz, S.A. (**) 

13. Cimpor (**) 

14. Secil, S.A. (**) 
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• METALURGIA (37) 

1. Rol, S.A. 

2. Oliva, S.A. 

3. Oliveira e Ferreirinha.s 

4. Companhia Portuguesa de Trefilaria, S.A. (**) 

5. Cometna, S.A. 

6. Ferpinta, S.A. 

7. Companhia Portuguesa do Cobre, S.A. 

8. Mague, S.A. (*) 

9. F. Ramada, S.A. (**) 

10. Pillar Portalex, S.A. 

11. Metal Portuguesa, S.A. 

12. Extrusal, S.A. (*) 

13. Ormis, S.A. 

14. Comanor, S.A. 

15. Galucho, S.A. 

16. Colep, Lda 

17. Arsopi, S.A. 

18. Ormis, S.A. 

19. Sepsa, S.A. (*) 

, , 
• PRODUTOS METALICOS E ELECTRICOS E MATERIAL DE TRANS-

PORTE (38) 

1. Solidal, S.A. (*) 

2. F. Cunha Barros, S.A. 

3. Cel-Cat, S.A. (*) 
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4. Fnac - Industria Termica, S.A. 

5. Ariston, S.A. (*) 

6. Diogo D'Avila, Lda (*) 

7. Automatica Eiectrica Portuguesa, S.A. (**) 

8. Emptel, S.A. 

9. Cabelte, S.a. 

10. Siemens, S.A. (**) 

11. Phillips Portuguesa, S.A. 

12. Efacec, S.A. (**) 

13. Tudor, S.A. 

14. Indelma, S.A. (**) 

15. Inlan, Lda 

16. Lisnave, S.A. (**) 

17. Estaleiros Navais de Viana (**) 

18. General Motors Portugal, Lda 

19. Ford Lusitana, S.A. (*) 

20. Salvador Caetano-I.M.V.T., S.A. (**) 

21. Citroen Lusitana, S.A. (**) 

22. Sorefame, S.A. (**) 
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Anexo 2 



0 INQUERITO As ORGANIZAQOES SINDICAIS E ENTIDADES 

PATRONAIS: DESCRIQAO, ANALISE DAS RESPOSTAS E 

RESULTADOS DO TRATAMENTO DA INFORMAQAO OBTIDA 

.1. Introdu~ao 

Ap6s o estudo te6rico de algumas vias de investigac;ao alternativas na abordagem 

da modelizac;ao da formac;ao dos salarios, concluiu-se ser a via das teorias de 

negociac;ao salarial a mais proflcua no tratamento do tema em causa. 

Num segundo tempo, foi sentida a necessidade de obter alguma informac;ao de 

natureza qualitativa que permitisse complementar a abordagem pelas teorias da 

negociac;ao com a introduc;ao, no modelo de formac;ao dos salarios, de uma variavel 

que medisse o poder de negociac;ao das partes em confronto. 

Para obter essa informac;ao foi elaborado um inquerito que foi enviado a or

ganizac;oes sindicais e associac;oes patronais que lideraram processos de negociac;ao 

de contratos colectivos de trabalho no sector da industria transformadora, publi

cados nos Boletim de Trabalho e Emprego do Ministerio do Emprego e Seguranc;a 

Social no ano de 1988. 

Com base na informac;ao obtida procedeu-se ao calculo de Indices de poder de 

negociac;ao e posteriormente ao estudo das relac;oes entre esses Indices e algumas 

variaveis de natureza qualitativa. Estas variaveis traduzem a opiniao sindical 

sobre as suas relac;oes com as entidades patronais, a importancia atribuida pelos 

sindicatos a influencia de factores pollticos nos resultados da negociac;ao e o sentir 

destas organizac;oes em relac;ao a qualidade da informac;ao de que dispoe para 

preparar a sua participac;ao na discussao dos salaries. 

Dificuldades de varia ordem tornaram diffcil a utilizac;ao dos Indices de poder 

de negociac;ao calculados na investigac;ao sobre a formac;ao dos salaries e acabaram 

por levar a escolha de um percurso diferente nessa investigac;ao como se refere na 

introduc;ao deste trabalho. Essa a razao pela qual nao se incluiram OS estudos 
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efectuados com base na informa<;ao fornecida por este inquerito no corpo principal 

da tese agora apresentada. 

No entanto, por que se considera que inqueritos deste tipo podem contribuir 

para um melhor conhecimento do mundo da negociac;ao colectiva, e que os resul

tados obtidos sao interessantes enquanto tentativa de explora<;ao de uma faceta do 

funcionamento do mercado do trabalho ate hoje ignorada, decidiu-se apresentar 

neste anexo uma descric;ao do inquerito, uma ancUise das respostas obtidas, hem 

como a metodologia de calculo dos Indices de poder de negociac;ao e os principais 

resultados da aplicac;ao da analise factorial de correspondencias ao estudo desses 

Indices . 

. 2. Descri~ao dos inqueritos 

Os inqueritos enviados as organizac;oes sindicais compunham-se basicamente de 

quatro tipos de questoes: 

o primeiro tinha por objectivo recolher dados sobre o processo de negocia<;ao 

e dele constam questoes como: 

- nQ de trabalhadores abrangidos pelo contrato colectivo; 

- quem desencadeou o processo de negociac;ao; 

- perfodo que decorreu entre a proposta e a contra-proposta; 

- durac;ao da negociac;ao; 

- fases por que passou; 

- se existiu recurso a greve durante a negocia<;ao. 

o segundo destinava-se a obtenc;ao de dados sobre os salarios discutidos: 

salarios propostos pelas organiza<;oes sindicais, contra-propostos pelas enti

dades patronais e acordados para tres escaloes de salarios - salario maximo, 

mfnimo e da categoria mais numerosa entre os trabalhadores abrangidos pela 

negociac;ao; 
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o terceiro procurou conhecer as clausula.s pecuniarias ( outras alem dos salarios) 

e nao pecuniaria.s discutida.s e a opiniao das organizac;oes sindicais sobre qual 

a posic;ao prevalecente no resultado final, grau de infl.uencia tido no resul

tado acordado e grau de importancia atribu!do a infl.uencia na decisao sobre 

cada uma das clausulas. Em relac;ao a. estas questoes pedia-se que se assi

nala.sse com uma cruz a resposta considerada correcta de entre 4 hip6teses, 

respectivamente: 

- se sim ou nao foram discutidas e em caso afirmativo se a posic;ao prevale

cente no resultado acordado tinha sido a patronal ou a sindical; 

- se a infl.uencia era considerada grande, razoavel, fraca ou muito fraca; 

- sea essa infl:uencia era atribulda muitaimportancia, importancia, pouca 

importancia ou nenhuma; 

o ultimo grupo de questoes pretendia obter alguma informac;ao acerca do 

tipo de relac;oes existente entre as partes negociadoras, a qualidade da in

formac;ao possulda pelas organizac;oes sindicais e o grau de importancia para 

os resultados da negociac;ao de factores de ordem polltica. Tal como no caso 

anterior pedia-se que fosse assinalada a resposta considerada correcta entre 

as opc;oes, respectivamente: 

- confianc;a, respeito, amistosas, desconfianc;a, hostilidade 

- muito boa, boa, suficiente e insuficiente 

- muito importante, importante, pouco importante e nao importante 

Foram enviados 170 inqueritos, numero que corresponde ao total dos con

tratos colectivos efectuados no anode 1988, relativos a industria transformadora e 

de construc;ao, publicados nos B.T.E. do M.E.S.S .. Os inqueritos foram enviados a 

todas as organizac;oes sindicais que intervieram em convenc;oes colectivas. E regra 

aceite nos meios sindicais que uma s6 organizac;ao, geralmente uma federac;ao de 

sindicatos de uma e/ou outra das centrais, dirija as negociac;oes em representac;ao 

de todas as outras abrangidas pelo contrato colectivo. Foram recebidas 141 re

spostas (82,9%). 
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.3. Analise da qualidade das respostas 

Neste ponto procurar-se-a analisar a qualidade das respostas tendo por criterio o 

numero de respostas por cada grupo de questoes. 

As organiza~oes sindicais responderam a quase totalidade das questoes nos 

varios grupos referidos. 

Das respostas ao terceiro grupo (entre 88 e 93% de respostas - quadro 1) e 
poss:lvel concluir terem sido as clausulas pecuniarias, o principal objecto de dis

cussao na maioria das negocia~oes (em media em 90% dos casos- quadro 2) 

Nos casos em que houve discussao de clausulado a percentagem de casos (em 

rela<;ao aos discutidos) em que os sindicatos reconhecem ter prevalecido a posi~ao 

patronal e superior a dos casos em que afi.rmam ter prevalecido a sua posi~ao 

(quadro 3). 
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QUADRO 1 

Respostas As questoes sobre discussio de clausulado 
Clausulas N % 
Presta~oes complementares 
abono de falhas 132 93.6 
diuturnidades 131 92.9 
subsidio de alimenta~ao 135 95.7 
outras 124 87.9 
Condi~oes de admissio e acesso 
condi~oes de admissao 128 90.8 
condi~oes de promo~i.o e acesso 129 91.5 
forma~ao profissional 129 91.5 
defini~ao de fun~oes 130 92.2 
enquadramento profissional 129 91.5 
Dura~ao do trabalho 
descanso semanal 127 90.1 
redu~ao da dura~i.o do trabalho 130 92.2 
Organizac.;ao do tempo de trabalho 
trabalho nocturno 128 90.8 
trabalho por turnos 127 90.1 
horano flexivel 125 88.7 
trabalho extraordinano 126 89.4 
Regimes de trabalho protegidos 
mulheres 127 90.1 
men ores 127 90.1 
deficientes 126 89.4 
trabalhadores estudantes 127 90.1 
Mobilidade geograflca 
desloca~oes em servi~o 129 91.5 
transferencia do local de trabalho 126 89.4 
Higiene e seguranc.;a no trabalho 120 85.1 
Prestac.;oes sociais 
refeit6rios e refei~oes 129 91.5 
reformas 127 90.1 
seguros 127 90.1 
Complementos aos subs!dios de seguranc.;a social 
do en~ a 127 90.1 
assistencia medica e medicamentosa 127 90.1 
reform a 128 90.8 
invalidez 127 90.1 
morte 124 87.9 
Actividades sindicais na empresa 
reunioes durante as horas de trabalho 127 90.1 
credito de horas para delegados sindicais 128 90.8 
envio de quotiza~oes sindica.is 128 90.8 
controlo de gesti.o 127 90.1 
Efeito rectroactivo da tabela salarial 132 93.6 
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QUADRO 2 

Clausulas nio discutidas 
Clausulas N % 
Presta~oes complementares 
abono de falhas 74 52.3 
diuturnidades 87 61.8 
subsidio de alimenta!;ao 49 34.8 
outras 82 58.2 
Condi~oes de admissio e acesso 
condi~oes de admissao 127 89.8 
condi!;oes de promo!;ao e acesso 122 86.8 
forma!;ao profi.ssional 135 96.1 
defi.ni!;ao de fun!;oes 123 86.9 
enquadramento profi.ssional 108 76.7 
Dura~io do trabalho 
descanso semanal 134 95.3 
redu!;ao da dura!;ao do trabalho 109 76.9 
Organiza~io do tempo de trabalho 
trabalho nocturno 132 93.8 
trabalho por turnos 121 85.8 
horano flexivel 141 100 
trabalho extraordinario 120 84.9 
Regimes de trabalho protegidos 
mulheres 128 90.6 
men ores 135 96.1 
deficientes 136 96.8 
trabalhadores estudantes 128 90.6 
Mobilidade geograflca 
desloca!;Oes em servi!;o 98 69.8 
transferencia do local de trabalho 131 92.9 
Higiene e seguranc;a no trabalho 133 94.2 
Presta~oes sociais 
refeit6rios e refei!;oes 94 66.7 
reform as 138 97.6 
seguros 127 89.8 
Complementos aos subsfdios de seguranc,;a social 
doen!;a 138 97.6 
assistencia medica e medicamentosa 136 96.1 
reform a 133 94.5 
invalidez 137 96.9 
morte 141 100 
Actividades sindicais na empresa 
reunioes durante as horas de trabalho 133 94.5 
credito de horas para delegados sindicais 133 94.5 
envio de quotiza!;oes sindicais 133 94.5 
controlo de gestao 141 100 
Efeito rectroactivo da tabela salarial 17 12.1 
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QUADRO 3 

Posi~ao que prevaleceu na discussao do clausulado 
percentagem em re}a!;aO as clausulas discutidas 

Clausulas SIND. ENT.PATR. 
Presta~oes complementares 
abono de falhas 38 44.4 
diuturnidades 26 32 
subsfdio de alimenta!;ao 23.9 47.7 
outras 31 52.3 
Condi~oes de admissao e acesso 
condi!;oes de admissao 23 61.6 
condi!;oes de promo!;ao e acesso 17.6 47.1 
forma!;ao profissional 20 80 
defini!;ao de fun!;oes 11.8 41.2 
enquadramento profissional 10 43.3 
Dura~ao do trabalho 
descanso semanal 16.7 83.3 
redu!;ao da dura!;ao do trabalho 3.3 33.7 
Organiza~ao do tempo de trabalho 
trabalho nocturno 25 12.5 
trabalho por turnos 11.1 11.1 
hora.rio fiexfvel 0 0 
trabalho extraordina.rio 0 31.6 
Regimes de trabalho protegidos 
mulheres 16.7 16.7 
menores 20 0 
deficientes 0 0 
trabalhadores estudantes 16.6 25 
Mobilidade geograflca 
desloca!;oes em servi!;o 23.1 20.5 
transferencia do local de trabalho 11.1 22.2 
Higiene e seguranc;a no trabalho 0 28.6 
Prestac;oes sociais 
refeit6rios e refei!;oes 11.3 18.6 
reform as 0 66.7 
seguros 0 30.8 
Complementos aos subsfdios de seguran~a social 
doen~a 33.3 0 
assistencia medica e medicamentosa 0 20 
reforma 14.3 28.6 
invalidez 25 25 
morte 0 0 
Actividades sindicais na empresa 
reunioes durante as hora.s de trabalho 14.3 0 
credito de horas para delegados sindicais 14.3 0 
envio de quotiza!;oes sindicais 0 28.6 
controlo de gestao 0 0 I 
Efeito rectroactivo da tabela salarial 40.5 0 I 
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No que se refere a questao sobre a influencia na decisao, o maior numero de 

respostas foi obtido para os items tabela salarial e prestac;oes complementares. A 

obtenc;ao, em alguns casos, de um numero de respostas superior ao numero de 

clausulas discutidas leva a concluir por uma errada compreensao desta questao 

que teve por resultado uma resposta em termos gerais quando se pretendia uma 

resposta espedfica para as clausulas discu tid as naquela negocia<_;ao ( quadro 4). 

QUADRO 4 

lnfluencia na decisao(respostas) 

Clausulas N % 
Tabela salarial 135 95.7 

Prestac;oes complementares 56 63.6 

Condic;oes de admissao e acesso 29 96.7 

Durac;ao do trabalho 32 106.7 

Organizac;ao do tempo de trabalho 19 100 

Regimes de trabalho protegidos 19 158.3 

Mobilidade geografica 28 71.8 

Higiene e seguranc;a no trabalho 24 343 

Prestac;oes sociais 31 72 

Complementos aos subsldios de seguranc;a social 23 34 

Actividades sindicais na empresa 25 34 

Efeito rectroactivo da tabela salarial 78 55.3 
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A maioria das organiza~oes sindicais apenas considera.m. ter grande ou razoavel 

infiuencia nas decisoes sobre tabela salarial, presta~oes complementares e retroac

tividade da tabela salarial (quadro 5). Est as sao de facto as clausulas mais fre

quentemente discutidas, pelo que se diria terem estas organiza~oes uma grande 

infiuencia nas decisoes tomadas nas negocia~oes. Esta e pelo menos a sua opiniao. 

QUADRO 5 

Grau de influencia no processo de decisao 

percentagem 

Clausulas grande grandee razoavel 

'Fabela salarial 66.7 94.8 

Presta~oes complementares 53.6 82.1 

Condi~oes de admissao e acesso 20.7 44.8 

Dura~ao do trabalho 28.1 56.3 

Organiza~ao do tempo de trabalho 21.1 26.3 

Regimes de trabalho protegidos 21.1 26.3 

Mobilidade geogra.fi.ca 21.4 28.6 
-

Higiene e seguran~a no trabalho 33.3 41.7 

Presta~oes sociais 32.3 64.5 

Complementos aos subsidios de seguran~a social 8.7 30.4 

Actividades sindicais na empresa 36 56 

Efeito rectroactivo da tabela salarial 70.5 98.7 
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As respostas a questao da importancia atribu{da a infiuencia na decisao sobre 

lllD. certo grupo de clausulas revela uma preocupac;io das organizac;oes sindicais 

em mostrar nao descurar a discussio de qualquer dos grupos de clausulas. Com 

efeito, sao muito raros os casos em que aquelas reconhecem atribuir pouca ou 

nenhuma importancia a in:B.uencia na decisao sobre as clausulas pecuniarias ou 

nao pecuniarias ( quadro 6). 

QUADRO 6 

Grau de importancia atribuido a influencia 

no processo de decisao 

(%) 
Clausulas mt0 import0 mt0 importeeimporte 

Tabela salarial 87 100 

Prestac;oes complementares 50.9 100 

Condic;oes de admissao e acesso 55 99 

Durac;ao do trabalho 82.4 100 

Organizac;ao do -tempo de trabalho 61.5 89 

Regimes de trabalho protegidos 46.2 86.8 

Mobilidade geogra:fica 24.2 82.8 

Higiene e seguranc;a no trabalho 44.6 98.9 

Prestac;oes sociais 75 100 

Complementos aos subsldios de seguranc;a social 48.4 100 

Actividades sindicais na empresa 78 99 

Efeito rectroactivo da tabela salarial 80.5 94.9 

.4. Breve apresenta<;ao da metodologia de calculo 

dos indices de poder de negocia~ao 

0 poder relativo das partes na negociac;ao tem vindo a assumir um papel central na 

teorizac;ao das relac;oes industriais. Nao obstante, o poder de negociac;ao tem sido 
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sobretudo objecto de especulac;ao te6rica e muito raramente de avaliac;ao empfrica. 

Para tal contribui certamente a dificuldade em obter acordo quanta a definic;ao do 

conceito e etn escolher a medida mais adequada para o representar. 

Defini~ao do conceito e discussao da sua operacionalidade 

Das varias abordagens ao estudo do poder de negociac;ao e poss{vel distinguir 

dois tipos principais de definic;oes. A primeira define poder de negociac;ao como 

a capacidade de uma das partes em conseguir concessoes da outra no processo de 

tomada de decisao. Considerando esta definic;ao restritiva, ao basear-se apenas nas 

reinvindicac;oes e situac;oes de con:fiito manifestadas, a segunda definic;ao chama a 

atenc;ao para o facto de o poder de negociac;ao se traduzir tambem na capacidade 

de evitar que certos assuntos sejam objecto de. disc~ssao num processo de tomada 

de decisao partilhado. 

Se a segunda definic;ao e sem duvida a mais correcta, ela implica dificuldades 

acrescidas na sua operacionalizac;ao para fins de avaliac;ao empfrica. Com efeito, 

enquanto a primeira de:finic;ao e susceptfvel de se tornar operacional mediante 

analise dos resultados da negociac;ao, a operacionalidade da segunda exige a analise 

de um con:fiito dificilmente observavel nesses mesmos resultados. Este coufl.ito e 

revelado pela supressao de assuntos que possam por em causa o poder de uma das 

partes por manipulac;ao do proprio processo de negociac;ao. 

Por esta razao, para fins de avaliac;ao emplrica, a primeira definic;ao, embora 

modesta, aparece como a mais capaz de conduzir a obtenc;ao de uma medida do 

poder de negociac;ao. 

No contexto da negociac;ao colectiva, o poder de negocia~ao pode ser medido 

em func;ao dos resultados da negociac;ao em materia salarial ou, de um modo mais 

global, em func;ao daqueles e dos resultados na negociac;ao de outras clausulas 

de caracter pecuniario e nao pecuniario. No primeiro caso ter-se-a um fndice de 

poder de negociac;ao salarial, no segundo um indice de poder de negociac;ao global. 

Se o primeiro destes indices e talvez o mais importante para avaliar o poder de 

negociac;ao das partes, OS resultados da discussao das clausulas nao pecuniarias 

tem·interesse na tn:edida etn que, concess5es na sua discussao assumem, por vezes, 
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o papel de moeda de troca em relac;ao a uma perda de posic;oes em materia de 

salarios . 

. 4.1. 0 indice de poder de negocia~ao salarial 

Com base num inquerito directo as organiza<;oes sindicais e patronais, o fndice 

de poder de negocia<;ao salarial e determinado comparando os n!veis de salarios 

desejados pelas partes eo nfvel acordado. Considera-se existir uma perda para a 

parte sindical sempre que o nivel acordado seja inferior ao desejado e uma perda 

para a entidade patronal se o nivel acordado for superior ao desejado. Obviamente, 

correspondendo, em geral, o nlvel acordado a uma posic;ao intermedia entre os 

nfveis desejados das partes, verificar-se-ao sempre perdas para ambas as partes. 

0 maior ou menor poder de negociac;ao das partes medir-se-a, consequentemente, 

confrontando as respectivas perdas. 

290 



Formalizando tem-se: 

on de: 

WP - salario proposto pela organiza~ao sindical 

wcp - salario contra-proposto pela organiza~ao patronal 

wa - salario acordado na negocia~ao 

Deste modo, os Indices po~itivos correspondem a um maior poder de nego

cia~ao sindical e os negativos a um maior poder de negocia~ao patronal. 

Este lndice foi calculado separadamente para o salario mlnimo, maximo e da 

categoria mais numerosa abrangida pela negocia~ao com vista a detectar posslveis 

diferen~as de poder negocial relativamente a cada um deles . 

. 4.2. Analise dos resultados 

Estes Indices foram calculados com base nas respostas obtidas no segundo grupo 

de questoes do inquerito as organiza~oes sindicais. 

Uma primeira analise dos resultados obtidos permite concluir ser o poder ne

gocial patronal o preponderante na maior parte das negociac;oes ( quadro 7) qual

quer que seja o tipo de salario (mlnimo, maximo ou da categoria mais numerosa). 

Constata-se no entanto que o numero de casos em que sindicato tem maior poder 

de negociac;ao apresenta o valor mais alto para o salario maximo. Tal facto deve-se 

provavelmente a uma mais facil cedencia patronal relativamente a estes salarios, 

quer por estes abrangerem grupos profissionais de quadros superiores que ocupam 

frequentemente posic;oes dirigentes e com os quais as entidades patronais tem uma 

rela~ao mais proxima, quer por pesarem pouco na massa salarial total devido ao 

eeu reduzido numero. 
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QUADRO 7 

I.P.N.S. por tipos de salario 

negativo nulo positivo 

N % N % N % 
Salario mmimo 97 70.8 4 2.9 36 26.3 

Salario maximo 89 65.5 6 4.4 41 30.1 

Sal.categor .mais numerosa 85 70.3 4 3.3 32 26.4 

.4.3. 0 fndice de poder de negocia~ao global 

A partir de informa.;ao obtida sobre o sentir sindic.al ql.lanto aos resultados da 

negocia.;ao de clausulas pecuniarias e nao pecuniarias, e poss£vel determinar dois 

tipos de Indices de poder de negocia.;ao global: um fndice simples e um fndice 

ponderado . 

. 4.3.1. 0 !ndice de poder de negociac;ao simples 

No calculo do fndice de poder de negocia.;ao simples, apenas se teve em conta o 

numero de clausulas em que os sindicatos afirmam ter prevalecido a sua posi<;ao 

ou da entidade patronal nos resultados finais da negocia<;ao. 

Assim, atribuiu-se valor 1 as clausulas em que se afirma ter prevalecido a 

posi<;ao sindical e 0 valor -1 as clausulas em que prevaleceu a posi<;ao patronal. 
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Formalizando os passos seguidos na obtenc;ao deste fndice tem-se: 

1. para cada um de 11 grupos de clausulas obteve-se: 

""i 
PPNEGG; = "'£PPNEGCLii 

i=l 

on de: 

P P N EGG; - posic;ao prevalecente na discussao do grupo de clausulas j 

m1 - numero de clausula discutidas em cada grupo j 

P P N EGO Lii - posic;ao prevalecente na negociac;ao da clausula i do grupo j 

2. para o conjunto dos grupos de clausulas calculou-se: 

E}!.lPPNEGG; 
P N EGOl = "'11 

.f....J=l m; 

on de: 

PNEGCI - poder de negociac;ao na discussao das clausulas 

Oeste modo o poder de negociac;ao na discussao das clausulas tem em conta 

o saldo das posic;oes em que prevaleceu a posic;ao de uma das partes. E po

sitivo se, no conjunto da discussao a frequencia de casos em que prevalece a 

posic;ao sindical e superior a de casos em que e a posi<;ao patronal a prevalecer 

e negativo no caso contrario. Para que o facto de, numa determinada nego

ciac;ao, se ter discutido um numero de clausulas superior a uma outra nao 

afecte os resultados dividiu-se o saldo das posic;oes pelo numero de clausulas 

discutidas em cada grupo. 

3. 0 lndice de poder de negociac;ao global simples e obtido fazendo-se: 

I.P.N.G.S. = I.P.N.S. + PNEGCl 

A analise deste 1ndice permite ter uma primeira percepc;ao das alterac;oes no 

poder de ·negodac;;ao provocadas· pela · considerac;;ao da discussao das clausulas. 
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A analise do quadro 8 permite tirar algumas conclusoes interessantes: 

QUADRO 8 

Indica Poder Negocla~io Slmplea por tlpoa de aal4rlo 

Discussio do sahirio Discuasio do sah\rio e clausulado geral 

(-) (o) (+) sal(-) sal(+) sal(-) sal(+) sal(-) sal(O) sal(+) sal(-) outroa 

cl.(-) cl.(+) cl.(+) cl.(-) cl.(O) cl.(-) cl.(-) cl.(+) 
gl.(+) gl.(-) gl.(-) gl.(-) gl.(+) gl.(-) 

Salario mln. 

N 2 18 45 18 13 29 5 3 2 1 1 

% 1.4 13 31.9 13 9.4 21 3.6 2.2 1.4 .1 .7 
Sahirio max. 

N 3 21 39 16 12 28 6 3 2 3 2 

% 2.2 15.2 28.3 11.6 8.7 20.3 4.3 2.2 1.4 2.2 1.4 
Sa).cat.num. 

N 

% 
2 14 35 15 11 32 3 8 3 2 2 

1.6 11.2 28 12 8.8 25.6 2.4 2.4 2.4 1.6 1.6 

. Na maioria das negocia~oes (53,7%) verificou-se discussao do clausulado . 

. Dos casos em que houve discussao de clausulado, o poder negocial na dis

cussao das clausulas por parte das organiza~oes sindicais conseguiu ser su

ficientemente forte para inverter a posi~ao perdedora. na negocia<;ao salarial 

em cerca de 40% (media das percentagens para os varios tipos de salarios). A 

acreditar nas afirma~oes sindicais estar-se-ia em presen~a de casos nos quais 

a discussao de clausulado teria servido como moeda de troca relativamente 

aos salarios. 

A percentagem de casos em que se regista uma situa~ao in versa da anterior, 

isto e, em que 0 poder de negocia~ao salarial sindical e suplantado pelo poder 

negocial patronal na discussao das clausulas e, em mediae para varios tipos 

de salarios, de apenas 6%. 

. Tendo em conta apenas os casos em que nao existiu discussao de clausulado 

mantem-se aproximadamente a percentagem de casos em que o poder ne

gocial patronal e preponderante em rela<;ao aos resultados do I.P.N.S., mas 

esta ·. percentagem baixa consideravelmente (para cerca de 50%) quando se 
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juntam OS cases em que houve discussao de clausulado. Esta percentagem e 
ainda menor (em media 37 ,8%) se se considerarem a.penas os cases em que 

se discutiu o clausulado. Parece pois que a discussao do clausulado e, em 

termos gerais, favoravel as organiza~oes sindicais. As entidades patronais 

preferem ceder neste campo que nos salaries, atitude compreens£ve! se se 

pensar no peso relative dos salaries e dos custos resultantes da aplicac;ao do 

clausulado nos custos totais. Por outro lado, esta e tambem uma forma de 

nao frustrar completamente as expectativas sindicais conseguindo em troca 

uma certa acalmia !aboral sem custos gravosos. 

0 salario maximo apresenta uma maior percentagem de casos em que o poder 

negocial sindical e preponderante e uma menor percentagem de casos em que 

o poder negocial prevalecente eo patronal. Tai facto pode resultar de uma 

maior tendencia a cedencia pelas entidades patronais relativamente a estes 

salaries, ja comentada quando da analise do I.P.N.S . 

. 4.3.2. 0 indice de poder de negocia~ao ponderado 

0 fndice de poder de negociac;ao ponderado difere do anterior por ponderar a 

posic;ao prevalecente na discussao de cada grupo de clausulas com a informac;ao 

obtida a partir da.s resposta.s as questoes da influencia na tomada de decisao e da 

importancia atribu!da a essa influencia. 
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Assim, 0 fndice de poder de negocia~ao ponderado e obtido seguindo OS passos 

seguintes: 

1. ponderando cada grupo de clausulas com os valores atribufdos a infiuencia na 

decisao e importancia atribufda a essa infiuencia. Estas variaveis assumem 

os valores 1, 2, 3, 4 para as classi:fica~oes respectivamente de muito fraca, 

fraca, razoavel e grande e, nao importante, pouco importante, importante e 

muito importante. 

PPNEGPG; = PNEGG; * INFDEC; *IMP DEC; 

on de: 

P P NEG PG; - posi~ao prevalecente na negociac;ao do grupo de clausulas j ponderada 

Esta pondera~ao tem por objectivo penalisar os casos em que as organizac;oes 

assumam ter tido grande infiuencia na decisao e dar grande importancia 

a essa infiuencia mas apesar disso o resultado final lhes ser desfavoravel e 

reforc;ar o peso dos casos em que o resultado finallhes e favoravel. Com efeito, 

sese reconhece ter tido grande influencia na decisao e dar grande importancia 

a essa infiuencia e mesmo assim nao se atinje os objectivos pretendidos, isto 

indica um poder negociac;ao mais fraco do que se se reconhecesse ter tido 

pequena ou nula infiuencia na decisao e nao dar importancia a essa infiuencia. 

2. para o conjunto dos grupos de clausulas calculou-se: 

on de: 

PNEGCIP - poder de negocia~ao na discussao das clausulas ponderado 
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3. confrontando o poder de negocia~ao salarial tambem ponderado como poder 

de negocia~ao na discussao das clausulas ponderado 

I.P.N.G.P. = I.P.N.S. * INFDEO, *IMP DEC,+ PNEGClP 

on de: 

JNFDEC, - influencia na tomada de decisao sobre a tabela salarial 

IMPDEC11 - importancia atribu!da a essa influencia 

Pese embora o facto de nao se ter uma interpreta~ao clara para a pondera~ao 

do I.P.N.S., a op~ao pela pondera~ao deve-se a necessidade de confrontar valores 

de ordem de grandeza semelhante. A nao pondera~ao desiquilibraria o I.P;N.G.P. 

sempre em favor de valores negativos, ja que os valores nao ponderados do I.P.N.S. 

sao muito inferiores aos valores do PNEGCIP. 

Da analise do quadro 9 e posslvel retirar algumas ideias que a seguir se referem: 

QUADRO 9 

lndlce Poder Negocla~iio Ponderado por tlpos de salario 

Discussiio do salario Discussio do salario e clausulado geral 

(-) (0) (+) sal(-) sal(+) sal(-) sal(+) sal(-) sal(O} sal(+) sal(-) outros 

cl.(-) cl.( +) cl.(+) cl.(-) cl.(O} cl.(-) cl.(-) cl.(+) 
gl.(+) gl.(-) gl.(-) gl.(-) gl.(+) gl.(-) 

Salario min. 

N 2 18 45 10 11 20 1 1 1 3 5 2 

% 1.7 15.1 37.8 8.4 9.2 16.8 .8 .8 .8 2.7 4 1.6 

Salario max. 

N 3 21 39 10 11 10 2 1 1 3 14 3 

% 2.5 11.8 33.1 8.5 9.3 8.5 1.7 .8 .8 2.5 11.8 2.5 

Sal.cat.num. 
N 2 14 35 9 9 14 4 1 1 1 11 5 

% 1.8 13.2 33 8.4 8.4 13.2 3.8 .9 .9 .9 10.4 4.5 

De entre os casos para os quais existem respostas as questoes sobre a in

fluencia na decisao e sua importancia,verificou-se discussao do clausulado 

em apenas ·45,4% das negocia~oes. 
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. Dos casos em que houve discussao de clausulado, o poder negocial na dis

cussao das clausulas por parte das organiza<;oes sindicais conseguiu ser su

ficientemente forte para inverter a posi<;ao perdedora na negocia<;ao salarial 

em cerca de 37% para o salario m£nimo, 18,2% para o salario maximo e 25,55 

para o salario da categoria mais numerosa. 

A percentagem de casos em que se regista uma situa<;ao in versa da anterior, 

isto e, em que 0 poder de negocia<;ao salarial sindical e suplantado pelo 

poder negocial patronal na discussao das clausulas e de 1,9% para 0 salario 

mlnimo, 3,6% para o salario maximo e 7,3% para o salario da categoria mais 

numerosa. 

. 0 numero de casos em que nao existiu. discussao de clausulado ma.ntem-se 

exactamente o mesmo da versao nao ponderada. 

Como seria de esperar o valor absoluto dos I.P.N.G.P. e, regra geral superior 

ao dos I.P.N.G.S. nos casos em que se mantem positivos ou negativos nas 

duas versoes . 

. 5. A plicac;ao da analise factorial de correspon

dencias ao estudo de indices de poder de ne-

. -goc1a~ao 

.5.1. Metodologia de analise dos factores que influenciam 

o poder de negocia~ao 

0 tratamento estatfstico de variaveis como o tipo de rela<;oes entre as partes, a 

qualidade da informac;ao sectorial e nacional e a importancia atribulda a factores 

poHticos na negociac;ao, dado o seu caracter qualitativo e ordinal, exige uma abor

dagem recorrendo a metodologias de analise de dados, nomeadamente, a analise 

factorial de correspondencias. 
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de dados particularmente adaptado ao estudo da existencia de rela<.;oes de de

pendencia entre variaveis de natureza qualitativa e ordinal. 

Em trac;os gerais, este metodo consiste na aplica<.;ao de uma dupla analise 

em componentes principais as linhas e colunas de um quadro de probabilidades 

obtido a partir de uma tabela de contingencia ou de frequencias e utilizando uma 

distancia do x2 
• 

. 5.2. Descric;ao dos dados 

A analise factorial de correspondencias foi efectuada a partir dos inqueritos e 

respectivamerite para os salarios mlnimo, maximo e da categoria mais numerosa 

para os diversos tipos de Indices determinados (Indice de poder negocia<.;ao salarial, 

global simples e global ponderado). 

Para cada um dos tipos de salarios construiram-se intervalos dos valores dos 

Indices calculando primeiro as medias dos valores entre ( -oo, 0) e (0, oo) e em 

seguida as medias dos valores pertencentes aos sub-intervalos assim determinados. 

Obtiveram-se deste modo 8 intervalos que se designaram respectivamente e por 

ordem crescente por N4, N3, N2, Nl, Pl, P2, P3, P4, em que os quatro primeiros 

sao negativos e OS quatro u}timos positivos. 

As respostas a cada uma das questoes do inquerito relativas as variaveis retidas 

para analise foram codificadas com valores de 1 a 4 ou 5 consoante a resposta como 

! seguir se descrimina: 

. Tipo de relac;oes entre as partes 

Confianc;a - 1 

Respeito- 2 

Amistosas - 3 

Desconfianc;a - 4 

Hostilidade - 5 
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Qualidade da informa~ao sobre o sector a que pertence 

Muito Boa- 4 

Boa- 3 

Suficiente - 2 

Insuficiente- 1 

. Qualidade da informa~ao sobre a economia nacional 

Muito Boa- 4 

Boa- 3 

Suficiente - 2 

. Insuficiente- 1 

Importancia atribufda a factores de ordem polftica na determina~ao dos re

sultados da negociac;ao 

Muito Importante - 4 

Importante - 3 

. Pouco Importante - 2 

Nao Importante - 1 

Os quadros de frequencias foram construfdos de modo a que tivessem em 

coluna os intervalos de fndices de poder de negocia~ao e em linha as variaveis pela 

ordem de apresentac;ao acima referida. Esses quadros tem pois, e por exemplo, 

como elemento n1,s o numero de casos de Indices pertencentes ao intervalo N2 que 

responderam ter uma boa informac;ao sectorial. 

A terminar, e de chamar a atenc;ao para o reduzido numero de casos e variaveis 

consideradas na analise 1 o que limita necessariamente a fiabilidade dos resultados 

mas nao OS invalida. 
1 A analise factorial de correspoudencias e geralmente aplicada a quadros de frequencia de di

mensao muito superior (100 x 100). 
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.5.3. Apresenta~ao dos resultados 

Neste ponto, apresentam-se OS resultados da. aplica.<;ao do metodo de analise facto

rial de correspondencia.s a.os da.dos dos inqueritos, de a.cordo com a. ordem seguinte: 

por tipos de Indices (salarial global simples e global ponderado) e tipo de salarios 

(mfnimo, maximo e da categoria mais numerosa). 

Para cada tipo de 1ndice e salario correu-se inicialmente o programa sem 

elementos suplementares 2 como objectivo de os identifi.car e posteriormente retir8.

los da analise. Os resultados apresentados (QuadrolO] dizem respeito as analises 

com elementos suplementares que serao indicados para cada tipo de 1ndice. 

2 Elementos que nao se deseja que intervenham directamente nos CcUculos por se considerar que 

contribuem para a distor!<aO da analise mas se pretende ver representados graficamente. A nao 

considera!<aO destes elementos tende a aumentar a variancia total explicada pelos factores. 
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QUADRO 10 
ANALISE FACTORIAL CORRESPOND:a:NCIAS • DADOS SINDICAIS 

Variaveis que mais contribuem para a inercia total( cabs e/ou crel acima. da. media) 

ELEMENTOS IPNS IPNGS IPNGP 

sal. min sal. max sal.cat sal.min sal. max sal. cat sal.min sal.max sal. cat 

* 81.5 * 81.4 * 84.7 * 87.9 * 88.8 * 84.4 * 92.3 * 92.4 • 91.5 

INTERV. 

N4 13.6 20.1 13 12.6 

N3 23.9 13.3 16 

N2 15 20.2 17.3 13.1 13.5 12.7 

N1 13 21.2 14.7 15 27.9 26.9 20.4 18.7 24.9 

P1 14 16.1 23.7 27.1 23.1 

P2 14.7 13 

P3 16.8 27.6 

P4 

VARI.AVEIS 

OF 6.5 6.3 8.5 6.7 8.1 10.6 11.6 9.9 

RP 

AM 7.9 8.9 13 7.6 6.6 

DCF 11.4 

SB 6 7.2 7.5 11.6 11.7 8.9 13.3 12.1 12.4 

ss 18.4 8.2 18.4 10 9 6.1 6.4 6.7 

SIN 18.5 11 18.5 12.8 12.8 10.6 12.4 10.1 12.1 

NB 12.9 7.6 9.5 12.9 6.5 11.2 11.6 12.7 

NS 9.1 15.6 10.8 13.1 11.4 13 13 
NIS 7 10.6 13.2 14.7 13.6 13.6 13.1 

MI 7.7 10.7 8.4 9.6 7.3 8.1 7.3 

IMP 

PI* 6.3 6.5 
NI* 13.3 

NOT AS: 

* - inercia total explicada pelos dois primeiros factores 

. - valores no quadro correspondem as contribui~oes dos elementos para a inercia total 

NI* - elemento suplementar no estudo do IPNGS 

PI* - elemento suplementar no estudo do IPNS e IPNGP 
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.5.3.1. indice de Poder de Negocia~ao Salarial (IPNS) 

A aml.lise do IPNS foi feita tendo como elementos suplementares as variaveis: hosti

lidade, informa~ao sectorial muito boa, informa~ao nacional muito boa e atribui~ao 

de pouca importancia a influencia de factores pol!ticos na negocia~ao. 

i) Analise do salario m!nimo 

A contribui~ao dos tres primeiros factores para a variancia total explicada e 
de 81.5%, sendo a contribuic;ao do primeiro factor de 47.3%. Os elementos 

que mais in:fluenciam o sistema 3 e respectivas contribuic;oes constam do 

quadro 1. Neste quadro e de realc;ar o facto de apenas as variaveis que dizem 

resp.eito a.informac;ao sectorial aparecerem com uma contribuic;ao acima da 

media para a explicac;ao da variancia total explicada. 

Os dois primeiros eixos representam as oposic;oes entre uma informac;ao insu

ficiente e suficiente ou boa ( eixo 1), relac;oes de confianc;a e de desconfianc;a e 

entre a atribuic;ao de muita e nenhuma importancia a influencia de factores 

poHticos nos resultados da negociac;ao (eixo 2). 0 terceiro factor representa 

a oposi~ao entre uma informa~ao nacional suficiente e insuficiente. 

A interpretac;ao dos graficos 4 nos pianos formados pelos eixos(factores) 1 x 2 

e 1 x 3 permite concluir que a existencia de uma informac;ao insuficiente, 

de relac;oes de desconfianc;a e a atribuic;ao de grande importancia a factores 

pollticos parecem contribuir para um poder de negociac;ao sindical que su

planta o patronal (Indices positivos). 

ii) Analise do salario maximo 

A contribuic;ao dos tres primeiros factores para a variancia total explicada e 
neste caso de 80.4%, sendo a contribuic;ao do primeiro factor de 35.2%. 

Os elementos que mais influenciam o sistema e respectivas contribuic;oes 

constam igualmente do quadro 1. 

3 0om contribUi!;aO para. a. va.riancia. total explica.da. acima. da. media.. 
4 Para nao tornar esta. tese desnecessariamente volumosa. nao se inclui aqui a representa!;ao 

grafica. dos eixos que sera cedida. em ca.so de interesse. 
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As variaveis que qualifi.cam a informac;ao possufda pelos sindicatos assume 

aqui a parte mais importante da variancia total explicada por qualquer dos 

tres primeiros factores. Nos dois primeiros eixos ressalta ainda a oposic;ao 

entre informac;ao insufi.ciente e sufi.ciente ou boa, seja essa informac;ao secto

rial ou nacional, aparecendo como relevante no terceiro eixo a oposic;ao entre 

a atribuic;ao de nenhuma ou muita importancia aos factores polfticos. 

Interessante e notar que, aqui, os elementos mais importantes na explicac;ao 

da variancia total sao sempre intervalos de valores negativos o que parece 

apontar para um fraco poder de negociac;ao sindical no que ao salario maximo 

diz respeito. 

As .concl:usoes s0bre as .associac;oes entre os intervalos de valores de IPNS e 

as variaveis sao em tudo semelhantes as expostas para 0 salario mfnimo. 

iii) . Analise do salario da categoria mais numerosa 

A taxa de inercia acumulada dos tres primeiros factores (84. 7%) hem como a 

do primeiro factor ( 49.2%) e agora Iigeiramente superior a encontrada para OS 

salarios mlnimo e maximo, o que parece indicar estar-se em presenc;a do tipo 

de salario cuja negociac;ao melhor caracteriza o comportamento sindical. Os 

elementos que mais infiuenciam o sistema e respectivas contribuic;oes constam 

tal como nos casos anteriores do quadro 1. 

As relac;oes entre os intervalos de valores de IPNS e as varhiveis seguem 

o mesmo padrao dos tipos de salarios ja referidos com uma excepc;ao: ao 

contrario do que naqueles casos acontecia, as relac;oes de respeito e confi.anc;a 

aparecem agora como elementos importantes logo no segundo eixo e associ

adas a intervalos fracamente negativos ou positivos de IPNS . 

. 5.3.2. indice de Poder de Negocia~ao Global Simples(IPNGS) 

A analise do IPNGS tem como elementos suplementares OS mesmos que a analise 

do IPNS com substituic;ao da varia vel atribuic;ao de pouca importancia a infiuencia 

de factores poHticos na negociac;ao por nenhuma importancia. 
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i) Analise do salario mlnimo 

A contribuic;ao dos tres primeiros factores para a variancia total explicada 

e agora de 87.9%, sendo a contribuic;ao do primeiro factor de 50.5%. E de 

chamar aqui a atenc;ao para o facto de o primeiro factor atingir um n1vel 

de contribuic;ao para a inercia total superior a 50%, o que lhe confere uma 

validade nao discutlvel. 

De um modo mais consentaneo com o que seria de esperar, o primeiro eixo 

indica uma oposic;ao entre uma informac;ao insuficiente associada a Indices 

negatives e uma informac;ao nacional suficiente e sectorial boa associada a 

fndices positives. 0 segundo eixo aponta para uma oposic;ao entre relac;oes 

de confianc;a e respeito e confirma a oposic;ao entre uma informac;ao nacional 

boa e insuficiente tambem patente no eixo 1. No terceiro eixo sao de registar 

as oposic;oes entre a atribuic;ao de pouca importancia e atribuic;ao de muita 

importancia a factores de ordem polltica e, com menor grau de correlac;ao 

com o eixo, entre relac;oes de confianc;a e de desconfianc;a. 

ii) Analise do salario maximo 

Mantem-se aqui a ordem de valores da variancia total explicada pelos tres 

primeiros factores (88.8%) e pelo primeiro factor (50.1%). 

Tal como ja acontecia como IPNS, tambem aqui se verifica que os intervalos 

de valores de IPNGS que mais contribuem para a explicac;ao da variancia 

total explicada e cuja dispersao e melhor explicada pelos factores sao todos 

negatives, confirmando o fraco poder de negociac;ao sindical relativamente 

ao salario maximo. As variaveis representativas da qualidade de informac;ao 

aparecem mais uma vez como variaveis muito influentes no sistema. De entre 

as restantes variaveis, apenas a que representa a existencia de relac;oes de 

confianc;a aparece com contribuic;ao acima da media para a inercia total. 

No plano 1 x 2 a informac;ao insuficiente acompanha ainda Indices negatives 

para os quais, como igualmente se detectou na analise do salario mfnimo, 

contribui tambem a existencia de relac;oes de confianc;a (indices fortemente 

negatives) e de respeito (Indices menos negatives). 
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Os pianos 1 x 3 e 2 x 3 confirmam a informac;ao ja transmitida pelo plano 

1 X 2. 

iii) Analise do salario da categoria mais numerosa 

Os resultados para este tipo de salario em pouco se diferenciam dos obtidos 

para 0 salario mmimo em relac;ao a. percentagem de inercia total explicada 

pelos tres primeiros factores em conjunto ou isoladamente, aos elementos 

que mais influenciam o sistema ou ainda a interpretac;ao da representac;ao 

grafica dos pianos formados pelos factores. Essa a razao pela qual apenas 

se referirao alguns aspectos que, em relac;ao a este tipo de salario, merec;am 

destaque. 

Assim, e de realc;ar a substituic;ao de relac;oes de desconfianc;a por relac;oes 

amistosas na oposic;ao a relac;oes de confianc;a e sua forte ligac;ao com um 

poder de negociac;ao sindical forte. No eixo tres e na representac;ao grafica do 

plano 1 X 3 e clara a oposic;ao entre a atribuic;ao de muita e pouca importancia 

a factores de natureza polltica mas torna-se diflcil concluir sobre a sua relac;ao 

com o poder de negociac;ao . 

. 5.3.3. Indice de Poder de Negocia~io Global Ponderado- IPNGP 

A analise do IPNGP tem como elementos suplementares os mesmos que a analise 

do IPNS. 

i) Analise do salario minimo 

A contribuic;ao dos tres primeiros factores para a inercia total e de 92.3% e 

do primeiro factor de 45.9%. 

Os elementos com maior contribuic;ao para a explicac;ao da variancia total sao 

os intervalos de IPNGP P1, N1, N2, N4 e para alem das habituais variaveis 

caracterizadoras da qualidade da informac;ao, as variaveis confianc;a e amis

tosas que caracterizam as relac;oes entre as partes e a variavel atribuic;ao de 

muita importancia a factores de natureza polltica. 
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0 eixo 1 regista mais uma vez a oposic;ao entre uma informac;ao insu:6.ciente 

e uma informa<;ao nacional su:6.ciente e sectorial boa. 0 eixo(factor) dois 

refor<;a a oposi<;ao entre uma informa<;ao nacional insu:6.ciente e boa e esta ne

gativamente correlacionado com as variaveis, tipo de rela<;oes entre as partes 

e atribuic;ao de importancia a factores pollticos, atras referidas. No eixo 3, 

as oposi<;oes mais relevantes verificam-se entre rela<;oes de tipo amistoso e de 

confi.anc;a e entre uma informa<;ao sectorial boa e su:6.ciente. 

Passando a interpreta<;ao da representa<;ao gra:6.ca dos pianos formados pelos 

factores dois a dois, e possfvel concluir, tal como nas ancl.lises dos IPNGS, 

pela existencia de uma ligac;ao informac;ao insuficiente/fndices negatives e 

vice- versa (plano 1 X 2). 

ii) Analise do salario maximo e da categoria mais numerosa 

A ordem de grandeza da contribui<;ao dos tres primeiros e do primeiro factor 

para a inercia total e semelhante a registada para o salario mfnimo para 

qualquer destes dois tipos de salario (salario maximo- 92.4 e 47.8% e salario 

da categoria mais numerosa- 91.5 e 45%). 

Sao igualmente identicos os elementos com contribui<;ao acima da media 

para a explica<;ao da variancia total hem como as interpretac;oes das repre

sentac;oes grafi.cas dos pianos dos factores . 

. 5.4. Aprecia~ao geral 

Da leitura do quadro 1 ressaltam algumas conclusoes que por se acharem interes

santes a seguir se referem com um comentario: 

A taxa de inercia acumulada dos tres primeiros factores aumenta quando se 

tem em conta os resultados da discussao do clausulado e ainda mais quando 

se ponderam os resultados da negociac;ao global como grau de infiuencia na 

decisao eo grau de importancia atribufdo a essa infiuencia. De igual modo, 

varia a taxa de inercia do primeiro factor quando se passa do IPNS para o 
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IPNGS. Embora se verifi.que uma diminuic;ao desta taxa quando se trabalha 

o IPNGP, este facto e compensado pelo aumento substancial da taxa de 

inercia do segundo factor relativamente a calculada para o IPNS e IPNGS. 

Parece assim ser legftimo concluir que o aumento de informac;ao contido nos 

Indices melhora de modo significative a qualidade e fi.abilidade da analise. 

. Os intervalos de valores dos Indices que se apresentam com uma contribuic;ao 

acima da media para a explicac;ao da variancia total tendem, qualquer que 

seja o tipo de salaries, a concentrar-se a volta de valores sucessivamente mais 

baixos (N2, Nl e Pl), sejam positives ou negativos, e aver aumentada a sua 

contribuic;ao para a inercia total quando se passa do estudo do IPNS para o 

do IPNGS e deste para o d() IPNGP. Tal leva a concluir que os sindicatos 

tem um fraco poder de negociac;ao na discussao dos salaries mas a discussao 

do clausulado tende a equilibrar a relac;ao de forc;as sindicatos/entidades 

patronais em favor dos primeiros. 

Verifi.ca-se igualmente um aumento da contribuic;ao para a explicac;ao da 

variancia total, das variaveis caracterizadoras da qualidade da informac;ao 

possufda pelos sindicatos, seja ela sectorial ou nacional e para qualquer des 

tipos de salaries com excepc;ao do sallirio maximo para 0 qual aquele valor e 

no case do IPNGS ligeiramente superior ao verificado no caso do IPNGP. E 
de notar ainda que, aquele valor aumenta consideravelmente quando se passa 

do estudo do fndice salarial ao global, o que parece indicar que a qualidade 

da informac;ao assume particular realce e e importante nos resultados da 

negociac;ao sobretudo quando existe discussao de clausulado. 

Das variaveis que caracterizam o relacionamento entre os parceiros na ne

gociac;ao a variavel relac;oes de confianc;a aumenta a sua contribuic;ao com 

a considerac;ao des resultados da discussao do clausulado e sua ponderac;ao, 

o contrario acontecendo com a varia vel relac;oes amistosas (que nao aparece 

como signifi.cativa no estudo do IPNGS). A varia vel relac;oes de desconfianc;a 

s6 e signifi.cativa no estudo do IPNS. Este facto pode estar relacionado com 

a existencia de um maior desequllibrio de forc;as a favor das entidades pa-
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tronais na discussao dos salarios, face ao qual, os sindicatos tem vantagem 

em a.ssumir uma posic;ao de desconfianc;a. 

Os resultados obtidos para o salario da categoria mais numerosa tendem a 

a.ssemelhar-se aos obtidos para o salario mfnimo qualquer que seja o tipo de 

fndice. 
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