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ABORDAGEM DAS GREVES PELA TEORIA DA NEGOCIACAO 

Gra9a Leao Fernandes 

1 - lntroduc;io 

Ao estudar a teoria microecon6mica do comportamento dos sindicatos e 
sua influencia na determinac;:ao dos salarios suscita alguma estranheza a nao 
considerac;:ao, por esta teoria, do fen6meno greve (com excepc;:ao para John
ston, 1972). Facto tanto mais estranho quanto a realidade parece mostrar que 
muito do poder sindical deriva da utilizac;:ao da ameac;:a de greve e dos efeitos 
da possfvel concretizac;:ao desta. 

Se uma explicac;:ao para esta aparente lacuna da teoria da negociac;:ao 
pode ser encontrada na raridade do fen6meno (1), pese embora a publicidade 
de que e objecto, a principal explicac;:ao parece, no entanto, radicar no insa
tisfat6rio tratamento do fen6meno greve pelos primeiros modelos de determi
nac;:ao de salarios. 

0 facto de, ao contrario do habitual em teoria econ6mica, a greve afec
tar, simultaneamente, ambas as partes e a adopc;:ao de pressupostos irrealis
tas, como o de existencia de informac;:ao perfeita de cada parte sobre o com
portamento da outra, tornam a greve um fen6meno diffcil de explicar por esses 
modelos (2) sem p6r em causa um outro pressuposto fundamental, o da racio
nalidade dos agentes econ6micos. 

0 descontentamento com esta situac;:ao, que contribuiu para o desequfli
brio entre o fraco desenvolvimento da teoria e a proliferac;:ao de estudos empf
ricos sobre as causas das greves sem qualquer modelo te6rico de referen
cia (3), tem levado alguns autores (4} a relaxar a hip6tese de informac;:ao 
perfeita, numa tentativa de apreender o comportamento dos agentes econ6-
micos face a incerteza. 

Ha, pois, que distinguir na discussao dos modelos sobre greves dois nfveis 
de analise: o te6rico e o empfrico. Se no primeiro a polemica se centra no 
pressuposto de informac;:ao perfeita, no segundo ela gira a volta da importan
cia relativa dos factores econ6micos versus polftico-organizacionais na expli
cac;:ao da actividade grevista. 

Face a este panorama, ter-se-a por objectivo demonstrar a incapacidade 
dos modelos te6ricos tradicionais para escapar ao estigma da irracionalidade, 

(1) A maioria das negocia<;:oes em pafses com negocia<;:ao colectiva institucionalizada che
gam a acordo sem recurso a greve. Contudo, mesmo nesses pafses a amea<;:a potencial de greve 
pode constituir uma forma de pressao sindical. 

(2) Nash, 1953, Zeuthen, in Harsanyi, 1956, Hicks, 1963, Cross, 1965, Ashenfelter-Johnson, 1969. 

(3) Beane Peel, 1974, Shorey, 1976, Snyder, 1977, Edwards, 1978, Kaufman, 1982, e Skeels, 1982. 
(4) Rabinovitch e Swary, 1976, Siebert-Addison, 1981, Kaufman, 1981, e Mauro, 1982. 
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referindo alguns estudos empfricos a partir deles elaborados, bem como a expo
sic;ao dos principais trabalhos aos dais nfveis referidos. Em cada nfvel serao dis
cutidos os argumentos pr6 e contra de cada uma das abordagens mencionadas. 

2 - Principais modelos te6ricos e sua discussio 

A abordagem dos modelos te6ricos seguirci uma ordem cronol6gica, que 
acompanha o avanc;o gradual no modo como se procuraram ultrapassar os obs
taculos a um tratamento coerente do fen6meno greve pela teoria da negocia9ao. 

2.1 - Os modelos de Nash e Zeuthen 

Dos modelos tradicionais, sao os de Nash e Zeuthen (5) os que mais dificul
dade tem em compreender a propria ocorrencia de greves, pais as ameac;as de 
greve, se bem que possfveis, nunca se concretizam no ambito destes modelos. 
Com efeito, o comportamento racional das partes envolvidas na negociac;ao conduz 
sempre a um acordo, seja atraves de um consenso quanta a partilha dos ganhos, 
de tal modo que seja maximizado o produto dos acrescimos das utilidades de cada 
parte em relac;ao a situac;ao de nao acordo (Nash, 1953), seja par um processo 
convergente de negocia<;:oes, em que cada parte vai fazendo concessoes, tendo 
continuamente presente a compara<;:ao entre as opc;oes de aceitar as propostas 
do adversario ou nao as aceitar, sob risco de quebra de negocia<;:oes (Zeuthen) (6). 

Qualquer destes modelos e, pais, mais vocacionado para a demonstra
c;ao de que as partes tendem a ceder do que para a explica<;:ao das razoes 
pelas quais o processo de negociac;ao se pede quebrar e, embora prevendo 
que a falta de informac;ao de um ou ambos os Iadas acerca do risco de greve 
aceitavel pela outra possa constituir motive de ocorrencia de greves, nao se 
preocupam em prever as circunstancias que podem contribuir para a existen
cia de uma informac;ao imperfeita. Estas sao algumas das razoes pelas quais 
estes modelos nao foram objecto de qualquer tentativa de comprovac;ao empf
rica, no que a explicac;ao das greves diz respeito. 

2.2- 0 modelo de Hicks 

Uma abordagem diferente e seguida par Hicks, 1963 (1), que adopta uma 
perspectiva custo/beneffcio na analise das greves (8). 

(5) Estes modelos tratam a negocia<;:ao como um jogo entre sindicatos e entidades patro· 
nais, utilizando para tal os conceitos da teoria de jogos. 

(6) Harsanyi, 1956, demonstra que, por este processo, Zeuthen chega a um resultado iden· 
tico ao de Nash. 

(?) The Theory of Wages, 2. • ed., Londres, 1963, in Bishop, 1964, Comay et a/., 197 4, e 
Mayhew, 1979. 

(B) Reder e Neumann, 1980, seguem uma perspectiva semelhante na constru<;:ao do seu 
modelo de explica<;:ao da incidencia da actividade grevista. Para estes autores a incidencia de 
greves e significativamente influenciada por arranjos institucionais e estilos de negocia<;:ao cuja 
existencia se explica em termos do custo associado as greves relativamente a metodos alternati· 
vas de se chegar a acordo. 
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Na sua opiniao, os custos decorrentes da existencia de uma greve, ao 
afectarem ambas as partes (9), levam a esperar da parte destas um compor
tamento favoravel a um processo de cedencia mutua. Assim, o salario ofere
cido pela empresa tendera a subir (curva de concessao da entidade patronal 
crescente) e o salario reivindicado pelo sindicato a descer (curva de resisten
cia sindical decrescente) a medida que aumenta a dura<;:ao da greve, ate que 
as curvas se interceptem a um salario - WA- e uma dura<;:ao da greve
s (fig. 1 ). 

WNs- salario que a empresa pagaria se nao existissem sindicatos 

Nesse ponto o salario oferecido pela empresa igualara o salario reivindi
cado pelo sindicato e o conflito cessara. 

Neste contexto, a suposi<;:ao de que cada parte conhece a taxa de con
cessao da outra e, consequentemente, o salario e dura<;:ao da greve necessa
ries a obten<;:ao de um acordo torna diffcil explicar por que razao sindicato 
e entidade patronal nao aceitam a partida o salario WA, evitando os custos 
decorrentes do conflito. Uma explica<;:ao possfvel referida por Hicks e a de que 
a greve tem por fun<;:ao permitir ao sindicato provar a si proprio e a entidade 
patronal a eficacia das suas amea<;:as. As greves resultam, deste modo, de 
um comportamento irracional dos sindicatos e sao da absoluta responsabili· 
dade destes. 

A afirma<;:ao de que «um conhecimento adequado tornara sempre possf
vel um acordo» (Hicks, 1963, pp. 146-147) deixa, no entanto, antever uma expli
ca<;:ao mais plausfvel. As greves podem ser consequencia de uma informa<;:ao 
imperfeita de cada parte sabre o comportamento da outra. Ao adiantar que 
o salario correspondente ao ponto de equilibria e «o mais alto salario que uma 
negocia<;:ao experiente (1°) consegue extrair da entidade patronal» (Hicks, 1963, 

(9) Custos relatives a perda de Iueras e posi9ao de mercado e danificayao do equipamento 
por nao utiliza9ao por parte da entidade patronal e relatives a perda de salarios e de militancia 
par parte dos sindicatos. 

(10) Por negocia9ao experiente entenda-se sindicato com experiencia em negocia9ao. 
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p. 144), Hicks assume ainda, implicitamente, que existe, de algum modo, uma 
assimetria entre ambas as partes relativamente ao domfnio da informa<;ao. Tal 
afirma<;ao deixa supor que a empresa possui melhor informa<;ao acerca do com
portamento do sindicato do que este sabre o comportamento da empresa. Outro 
factor de assimetria reside no facto de este modelo atribuir a empresa um papel 
passivo, de aceita<;ao/rejei<;ao da proposta sindical, na negocia<;ao. 

Este modelo, que tem o merito de abrir uma pista de investiga<;ao fru
tuosa -analise da negocia<;ao com incerteza -, reduz-se, contudo, a um 
modelo de explica<;ao da dura<;ao das greves, ao nao apresentar qualquer 
explica<;ao sabre o modo como as curvas foram determinadas (1 1), isto e, 
sabre os factores que, ao determinarem uma informa<;ao imperfeita das par
tes, influenciam o respectivo comportamento. Para tal seria necessaria iden
tificar quais as variaveis relevantes e de que modo as suas varia<;6es provo
cam uma varia<;ao sistematica no grau de incerteza e na divergencia entre 
as expectativas de cada parte sabre o comportamento da outra e o verda
deiro comportamento. 

Outro problema aqui deixado em suspenso e o da aparente interdepen
dencia entre as duas curvas pelo facto de a motiva<;ao de uma parte em acei
tar uma greve, qualquer que seja a sua dura<;ao, depender da sua expectativa 
acerca de qual a correspondente motiva<;ao da outra. 

2.3 - 0 modelo de Cross 

Seguindo a pista aberta por Hicks, Cross, 1965, dirige as suas aten<;6es 
para os custos de obten<;ao de uma informa<;ao completa, concluindo ser o 
tempo a variavel fulcral na determina<;ao desses custos. Quanta maior a pres
sao no sentido de acelerar o processo de negocia<;ao (1 2), menos correcta 
sera a informa<;ao, maiores as probabilidades de erro na avalia<;ao por cada 
parte das verdadeiras inten<;6es da outra e, consequentemente, maior a pro
babilidade de greve. 

Note-se, contudo, que Cross nao faz esta ponte entre a analise do pro
cesso de negocia<;ao e a analise das causas de uma greve e sua probabili
dade e recusa mesmo a inclusao de elementos probabilfsticos no seu modelo, 
por considerar terem um papel duvidoso numa teoria do comportamento (Cross, 
1965, p. 75). 

Deve reconhecer-se, porem, ter sido, a nfvel te6rico, o primeiro a admitir 
explicitamente que a negocia<;ao se baseia em expectativas criadas por cada 

(11 ) Comay eta/., 1974, testam diversas formas funcionais para estas curvas, de acordo 
com diversas hip6teses acerca da evoluc;:ii.o dos custos com a durac;:ao da greve (custos constan
tes/forma linear ou crescentes/forma quadratica), e comparam os salarios finais assim determina
dos com os efectivamente verificados em algumas industrias americanas, concluindo par um melhor 
ajustamento com a forma quadratica. 

(12) E natural que os sindicatos estejam interessados numa acelerac;:ii.o do processo de nego
ciac;:ii.o, dado que a utilidade dos rendimentos a receber diminui com o tempo. 
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parte em rela<;:ao ao comportamento incerto da outra e a possibilidade de refor
mula<;:ao dessas expectativas por efeito de um processo de aprendizagem no 
decurso da negocia<;:ao (1 3). 

lgualmente interessante e a sua abordagem do efeito da contraproposta 
na reformula<;:ao das expectativas e escolha da proposta a fazer no momenta 
seguinte. Segundo Cross, cedencias rapidas e ou de montante elevado par uma 
das partes seriam encaradas pela outra como sinal de fraqueza, tendo par resul
tado um refor<;:o da sua resistencia. Tal corresponde, pais, a postular uma rela
gao negativa entre as taxas de cedencia de uma parte e da outra (1 4

). Kauf
man, 1981, atribui a esta caracterfstica do processo de concessao a lentidao 
com que a negocia<;:ao conduz a acordo. Ele ve a greve como um meio de 
reduzir o tempo de negocia<;:ao, quer par permitir melhorar a informa<;:ao de 
ar:nbas as partes, quer pelo aumento dos custos que lhe estao associados. 

2.4 - 0 modelo Ashenfelter-Johnson (A·J) 

Descontentes com as teorias ja referidas, por apontarem como causas 
das greves o comportamento irracional dos agentes econ6micos (Nash e Zeu
then) ou a forma<;:ao de expectativas erradas par falta de informa<;:ao (Hicks 
e Cross), mas nao explicarem como a propensao das partes a errar ou agir 
irracionalmente pode ser sistematicamente relacionada com as variaveis habi
tualmente consideradas relevantes neste domfnio (1 5), Ashenfelter-Johnson, 
1969, constroem um modelo alternative. 

Seguindo uma ideia exposta par Ross, 1948 (1 6), distinguem no movimento 
sindical os lfderes dos membros de base, a quem atribuem objectives nao total
mente coincidentes. Para alem dos interesses comuns, relatives a remunera
<;:6es e emprego, os primeiros preocupam-se ainda com a sobrevivencia do sin
dicato, enquanto institui<;:ao, e com a sua propria sobrevivencia, enquanto 
lfderes. A greve e vista par estes autores como um mecanisme atraves do qual 
os lfderes, mais conscientes dos limites reais do salario a negociar, procuram 
adaptar a esses limites as expectativas irrealistas dos membros de base, sem 
p6r em causa o seu stock de credito polftico ou o reconhecimento do sindi-

(13) Reder e Neumann, 1980, centram-se na analise de uma sequencia de negociac;:oes na 
qual os negociadores aprendem a conhecer o comportamento do adversario para construfrem o 
seu modelo de explicac;:ao da incidencia de greves. Os modelos de Kaufman, 1981, e Rabinovitch· 
-Swary, 1976, poem igualmente enfase no processo de aprendizagem como gerador de um pro· 
cesso de convergencia entre propostas e contrapropostas no decorrer da negociac;:ao. 

(14) Co may et at., 197 4, cham am a atenc;:ao para a nao adequac;:ao desta conclusao aos 
dados que utilizam. Testando com um modelo iterativo a hip6tese de que grandes concessoes 
de uma parte sao acompanhadas par movimento identico nas concessoes da outra, verifica a supe
rioridade deste modelo na previsao do salario acordado. A introduc;:ao do elemento iterativo melhora 
significativamente o ajustamento da curva de resistencia sindical, mas nao ada curva de conces
sao patronal, o que parece indicar ser o sindicato mais reactivo a evoluc;:ao das propostas patro
nais e o comportamento patronal principalmente explicado pelo tempo. 

(15) Variac;:ao dos salarios reais, taxa de desemprego, Iueras, etc. 
(16) In Siebert e Addison, 1981. 
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cato como instituic,;ao defensora dos interesses dos trabalhadores. Esta a razao 
por que este modelo e todos os do seu tipo ficaram conhecidos por modelos 
politicos. 

2.4.1 - 0 modele 

0 trabalho de Ashenfelter-Johnson distingue-se, no entanto, dos anterio
res por ter constituido a primeira tentativa coerente de construc,;ao de um 
modelo que permits testar empiricamente uma teoria de explicac,;ao da ocor
rencia de greves e tem, por isso, servido de base a grande parte dos estu
dos (1 7

) elaborados sabre a frequencia da actividade grevista (1 8). 

Dado o seu caracter relevante nos estudos sabre as greves, dar-se-a de 
seguida uma ideia mais completa do modelo e suas principais conclusoes 
(Ashenfelter-Johnson, 1969, pp. 37 -39). 

Seja YA o acrescimo minima de salario aceitavel pelos membros de base 
do sindicato: 

onde: 

~w = acrescimo absolute da taxa de salaries; 
w =taxa de salario do contra to anterior; 
w =taxa de salario desejado para o novo contra to. 

(1) 

Este salario depends, por razoes que tem a ver com os custos associa
dos a manutenc,;ao de uma greve, da durac;ao da greve: 

(2) 

onde S = durac,;ao da greve. 
A forma funcional de v pode diferir com as caracterfsticas da negociac,;ao 

colectiva, embora, regra geral, mantenha a forma da figura 2 (A-J, 1969, p. 38): 

• 'I ---------------------
L-----------------------~~s 

(17) Pencavel, 1970, aplica o modele ao Reina Unido. 
(18) Note-se que esta e apenas uma das dimensoes do fen6meno greve. Outras sao o 

numero de trabalhadores envolvidos ou o numero de dias perdidos. Contudo, a frequencia das 
greves tern sido a mais utilizada em estudos empfricos, dado ser a que menos sensibilidade mos· 
tra a flutua9oes associadas a acontecimentos particulares. 
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onde: 

Yo= v (O)- acrescimo de salario aceitavel no momenta em que 
expira o contrato anterior; 

Y* = v (oo)- acrescimo de salario nao aceitavel pelo sindicato, 
mesmo tendo de enfrentar uma greve de durac;ao ilimitada. 

Assumindo que os membros do sindicato definem o salario aceitavel para 
cada durac;ao da greve ponderando a diferenc;a entre esse salario e o salario 
nao aceitavel, pode escrever-se: 

on de: 

YA =taxa de reduc;ao de YA com a durac;ao da greve; 
r =taxa a qual se reduz a resistencia sindical (1 9). 

(3) 

Esta expressao pode ser tambem interpretada como uma func;ao de apren
dizagem do sindicato despoletada pela greve. 

lntegrando a expressao (3), obtem-se: 

YA = Y* +(Yo - Y*) e -- rS (4) 

A empresa, por seu lado, assume esta curva de resistencia do sindi
cato (20) como um dado e selecciona nela a combinac;ao de acrescimo de 
salario e durac;ao da greve que maximiza o Iuera, supondo fixa a quantidade 
produzida com tecnologia constante e os prec;os de venda da mesma. 

Sendo o Iuera n: 

TI=aP-f]w-H (5) 

on de: 

P = prec;o do produto; 
H =custos fixos da produc;ao; 

o valor actual do fluxo de Iueras esperado para o futuro sera: 

V= f':n e-rtdf 
• 0 

(6) 

(19) Esta taxa depende da capacidade do sindicato para repor as perdas de rendimentos 
causadas pela greve e da militancia dos seus membros. que. por sua vez. e influenciada pela 

variac;:ao dos salaries reais em periodos anteriores e o grau de eficacia esperada da greve em 
termos de custos para a empresa. 

(20) Nao confundir com a curva de resistencia de Hicks. 
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e, substituindo (4) em (1) e o resultado em (5), a expressao (6) pode escrever-se: 

V = ff[ aP- {3w [1 + Y* +(Yo- Y*) e -rS]J e -rt dt- \';'He -rt dt 
(7) 

=[aP-{3w [1 +Y*+(Y0 - Y*) e-rS]J e-,s _.!i 
r r 

A empresa escolhera rejeitar ou nao a greve, comparando o efeito no fluxo 
de Iueras, dos custos da greve e da taxa de salario acordada ap6s uma greve 
de durac;:ao S. A primeira alternativa sera escolhida se e s6 se a func;:ao V for 

decrescente e c6ncava com S (dv =0 e d
2
2v <0; V e S>O). Maximizando V 

dS dS 

em ordem aS e determinando o valor deS, pode provar-se (A-J, 1969, p. 38) 
que uma greve s6 ocorrera se: 

Yo> aP-(3w [1 -(7) Y*] 

(3w [1 +(7)] 
(8) 

A probabilidade de ocorrencia de greve varia entao directamente com Yo 

e 7 e inversamente com Y*, P, r e ~ (produtividade media do trabalhador). 

Utilizando a expressao (5), e possfvel reescrever a expressao (8): 

f:r + H +;. (3wY• 
Yo=-----

{3w (1 +7) 
(9) 

onde :fi = nfvel de Iueras obtido durante a vigencia do contrato que expira, que 
mostra ser uma greve tanto mais provavel quanta maior o racio entre o nfvel 
de Iueras e a massa salarial no contrato que expira. 

Enfrentando o problema de relacionar as variaveis relevantes (Yo, 7, r, Y*) 
com quantidades empiricamente observaveis, A-J ultrapassam-no, esquecendo 
as tres ultimas, sob o argumento de que a sua variac;:ao entre industrias no 
tempo sera muito lenta. Sugerem como equac;:ao econometrica a testar: 

(10) 
onde: 

T = variavel tendencial; 
ITt- 1 = efeito dos Iueras do perfodo anterior em Yo; 

com: 

M 

Yo1=a1+a2I; p,;dRt-;+a3Ut+a4 ITt-1 

a (11) 

onde a= media m6vel dos acrescimos de salarios reais. 
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Substituindo (11) em (10), obtem-se: 

p [Sr] = (!3o + !32 ex,)+ iJ, T + !32 CX2 E ;=0 p.; d Rr- i + !32 CX3U + (132 CX4 + /33) ru- 1 

(12) 

De acordo com o modelo te6rico )'o>O, 'Yl <0, '¥2/J-;<0, )'3<0, '¥4~0 (2 1
). 

A estimac;ao da equac;ao (12) com os dados utilizados por A-J, 1969, con
duziu a coeficientes altamente significativos para todas as variaveis, excepto 
o lucro. 

2.4.2 - Criticas e desenvolvimentos 

Mais uma vez, no entanto, as greves sao atribufdas a inteira responsabi-
1 idade dos sindicatos e mais uma vez tambem, apesar da tentativa de desen
volver um modelo baseado no comportamento racional dos agentes econ6mi
cos, uma das partes (sindicatos) continua a ter um comportamento 
aparentemente irracional. Com efeito, supondo os agentes econ6micos per
feitamente informados, s6 a irracionalidade explica que os trabalhadores sigam 
os seus lfderes em greves que sabem serem causas perdidas. Repare-se que, 
embora a ideia de que os lfderes dispoem de mais e melhor informac;ao que 
os membros de base esteja implfcita, ela nao e explicitada pelos autores, que 
continuam a manter o pressuposto de perfeita informac;ao ou, pelo menos, 
dele nao se demarcam explicitamente (22). A sua visao da func;ao da greve 
continua a ser tambem limitada, ja que nao admite a possibilidade de a greve 
constituir igualmente um mecanismo reequilibrador das expectativas da 
empresa. 

Edwards, 1976, e Kaufman, 1981, recusam mesmo considera-lo um modelo 
de negociac;ao, quer por nao incluir os ganhos e custos de ambas as partes 
com a greve (A-J apenas tem em conta os factores que afectam o lado sindi
cal), quer por considerar a curva de resistencia como um dado para a empresa. 
Oeste modo, o modelo passa ao lado da propria essencia da negocia<;:ao, o 
processo de cedencias mutuas atraves da formulac;ao de propostas e contra
propostas. Tal como Hicks, ignora o processo de interdependencia entre pro
pastas e contrapropostas, caracterfstico da negociac;ao num mundo de incer
tezas. 

Alguns autores chamam tambem a atenc;ao para o facto de a utilizac;ao 
por A-J de variaveis agregadas impedir a analise dos efeitos das variac;oes na 
estrutura de salarios, que consideram ser a forc;a dominante subjacente a varia-

(21 ) Pais fhcq>O, mas (Js<O. Embora a empresa tenda a ceder mais facilmente quando 
beneficiou de Iueras mais altos no periodo anterior, o sindicato tende a lutar mais aguerridamente 
par aumento de salaries nessa circunstancia, pelo que o resultado e indeterminado. 

(22) Os autores consideram o seu modele integrado na teoria de monop61io bilateral e nao 
se demarcam de quaisquer dos pressupostos a esta subjacentes. 
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<;:ao na intensidade grevista. A incidencia dos conflitos laborais provavelmente 
aumentara em resultado de varia<;:oes na estrutura de salarios que modificam 
a posi<;:ao relativa de diferentes grupos ou indivfduos (23). 

Outro problema decorrente da utiliza<;:ao de dados agregados para testar 
teorias elaboradas ao nfvel microecon6mico (24) e o de a equa<;:ao (12) se tor
nar consistente com varias formula<;:oes te6ricas para alem da dos autores. 
A taxa de desemprego, para dar um exemplo, pode ser utilizada como proxy 
para varias outras variaveis com influencia no acrescimo de salarios pedido 
pelos sindicatos, como o custo de mobilidade para melhores empregos, a exis
tencia de empregos em part-time e outras. 

Mayhew, 1979, faz ainda notar que a justifica<;:ao para o sinal ambfguo 
do coeficiente da variavel lucro pode tambem ser utilizada para a variavel 
emprego, pois, se a actividade grevista tende a ser menor em perfodos de alto 
desemprego; em resultado de um menor poder sindical (inexistencia de alter
nativas), a empresa tendera tambem a resistir menos, ja que as suas perdas, 
em termos de Iueras, serao inferiores em perfodos de recessao. Existe, pois, 
no modelo A-J um importante problema de identifica<;:ao. 

A nao significancia do coeficiente estimado da variavel lucro levanta ainda 
um problema. Com efeito, tal significa que este aspecto do modelo te6rico nao 
tem importancia pratica, o que parece apontar para uma especifica<;:ao errada 
do modelo. 

De entre os desenvolvimentos sao de real<;:ar o de Farber, 1978, e o de 
Paldam e Pedersen, 1982. 

0 primeiro apresenta o modelo A-J, explicitanto o comportamento da 
empresa em termos das curvas de isocusto, cuja inclina<;:ao e obtida por dife
rencia<;:ao da expressao (8). Porem, ao contrario de A-J, nao despreza as pos
sfveis varia<;:oes de 7, r e Y*, preferindo estima-las a partir de dados sabre 
a media anual da percentagem de varia<;:ao na taxa de salario negociado, a 
parte dos trabalhadores no total de vendas antes das negocia<;:oes e a ocor
rencia ou nao de greves (25): 

Os segundos testam o modelo com algumas variantes (26) para os pafses 
da OCDE com o objectivo de conhecer a sua aplicabilidade a pafses com um 
tipo de rela<;:oes industriais diferentes das dos EUA, nomeadamente pelo maior 
grau de centraliza<;:ao e politiza<;:ao. 

2.5 - Os modelos com informac;:ao incompleta 

0 reconhecimento do papel crucial da informa<;:ao incompleta como causa 
da ocorrencia de greves levou ao aparecimento de alguns modelos que 

(23) A acelera9ao no crescimento dos salarios parece ter vindo a ser acompanhada par um 
estreitamento da estrutura de salarios. 

(24) Edwards, 1978, e Mayhew, 1979. 
(25) 0 processo de estima9a0 e descrito em Farber, 1978, pp. 264-265. 
(26) Essas variantes consistem essencialmente na introdu9ao no modelo de variaveis que 

permitam detectar a influencia de elementos caracterizadores do «ambiente» politico. 
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procuram incorporar explicitamente, nesses modelos, este facto e as suas con
sequencias. Para a generalidade destes autores as greves, sendo embora pro
vocadas pela falta de informac;:ao, constituem um meio de melhorar essa infor
mac;:ao, na medida em que permitem a cada parte ir conhecendo melhor o 
comportamento da outra. Esta linha de investigac;:ao tem, assim, por objective 
desenvolver as concepc;:oes implfcitas em Hicks e Cross. 

2.5.1 - 0 modelo Siebert e Addison, 1981 

Na opiniao de Siebert e Addison, 1981, uma correcta teoria de frequen
cia de greves deve ser construfda pondo enfase no problema de obtenc;:ao de 
informac;:ao, tendo presente a relac;:ao entre tempo e custo e as consequen
cias de uma informac;:ao incorrecta na protiabilidade de erro no julgamento das 
verdadeiras intenc;:oes da outra parte e possfvel quebra de negociac;:oes. 

Partindo, como Cross, da ideia de que as greves sao uma consequencia 
necessaria de se tentar poupar tempo nas negociac;:oes, estes autores consi
deram que qualquer negociador selecciona um perfodo de negociac;:ao, a que 
estao associados um certo acrescimo de salaries e uma determinada probabi· 
lidade de greve, de modo a maximizar o seu rendimento lfquido de custos de 
negociac;:ao e de perdas esperadas com a greve. Tendo presente a existencia 
de dois diagramas, um para cada parte, concentram-se sobretudo na analise 
do diagrama sindical (Siebert e Addison, 1981, pp. 392-395) (fig. 3): 

All'" 
Ali' 
TC 

p 

II 

onde a curva .::lw indica o acrescimo de salaries esperado pelo sindicato, com 
ou sem greve, consoante a dimensao do perfodo de negociac;:ao- N (27

). 

(27) Uma curva semelhante pode ser construida para a empresa mostrando o acrescimo 
de lucros esperado. 
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A posi<;:ao desta curva depende do poder relativo das partes, sendo tanto 
mais alta quanta mais poderoso for o sindicato, o que e fun<;:ao das perdas 
sofridas pelo sindicato e pela empresa com a greve. 

Supondo que o sindicato estabelece a sua estrategia com base no conhe
cimento do acrescimo de salario lfquido (~wn) e das perdas com a greve (pL), 

o trade-off entre a probabilidade subjectiva de greve (p) e o perfodo de nego
cia<;:ao e representado no segundo quadrante e depende da facilidade de comu
nica<;:ao entre as partes (28). 

0 rendimento do sindicato e maximizado para um desejado perfodo de 
negocia<;:ao (N*) e uma probabilidade de greve (p* ), que cor responde ao ponto 
de equilfbrio entre o beneffcio e o custo marginal da unidade adicional de infor
ma<;:ao. 

A existencia de um diagrama identico para a empresa exige ainda uma 
outra condi<;:ao que compatibilize os dois diagramas, isto e, que leve a igual
dade entre N; e N;. Essa condi<;:ao e a da existencia de um processo de con
cessao mutua. 

0 modelo permite prever uma menor probabilidade de greve em perfodos 
ou empresas em que a comunica<;:ao e facil ou a quantidade de informa<;ao 
necessaria menor (29) e um aumento dessa probabilidade sempre que exista 
uma deteriora<;:ao nao esperada do poder de qualquer das partes (3°). 

Os resultados empfricos do modelo, embora nao se afastando substan
cialmente dos encontrados par A-J, tern por suporte um tipo de raciocfnio dife
rente. Assim, a rela<;:ao negativa desemprego/greves e aqui resultado de uma 
rela<;:ao directa entre o grau de incerteza e o desemprego. 0 impacte dos 
Iueras, apesar de limitado, e aqui claramente negativo, dados os maiores custos 
associados a greve em perfodos de altos Iueras. 

2.5.2 - 0 modelo Rabinovitch-Swary 

Tendo por base o mesmo tipo de preocupa<;:oes, Rabinovitch e Swary, 
1976, constroem um modelo sob o pressuposto de que ambas as partes parti
cipam activamente no processo de negocia<;:ao baseadas em hip6teses razoa
veis acerca da informa<;:ao acessfvel a cada uma. 

Seguindo Johnston, 1972, distinguem os perfodos pre e p6s-greve, embora, 
ao contrario deste, incluam explicitamente o lado sindical, atribuindo-lhe um 
comportamento identico ao da empresa no modelo Johnston. 

(28) A curva e decrescente por se suporem rendimentos decrescentes na procura de infor

mac;:ao adicional. 

(29) Correspondendo a opc;:oes mais estreitas de negociac;:ao: existencia de protocolos, legis

lac;:ao laboral restritiva, etc. 

(30) Por variac;:ao da inflac;:ao, desemprego ou Iueras, existencia de mais que um elemento 

de cada parte a mesa de negociac;:oes, mudanc;:a de sistema de pagamento. 
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Oeste modo, o sindicato constr6i uma fun9ao distribui9ao de probabilidade 
de greve par resistencia da entidade patronal, que a seguir se representa gra
ficamente (fig. 4): 

onde: 

.::lwER = estimativa do valor real da oferta da empresa; 

.::lwm = acrescimo maximo de salario passfvel de ser aceite pela 
empresa. 

Consoante a sua reinvindica9ao (Aw), o sindicato vera a sua proposta 
aceite sem necessidade de recurso a greve com probabilidade (1 - p) ou rejei
tada com probabilidade (p) de greve, pelo que o ganho esperado a maximizar 
pode escrever-se: 

E [ganho]=(1-p) [ganho sem greve]+p[ganho com greve](31
) (13) 

Supondo que o sindicato espera que a empresa fa9a concessoes a medida 
que a greve se prolonga, a fun9ao resposta do sindicato a essas concessoes 
pode ser escrita: 

(14) 

onde: 

t = dura9ao da greve; 
k = numero de rounds na negocia9ao; 
ll' = coeficiente de resistencia da empresa a fazer concessoes. 

(3 1) 0 ganho sem greve sera igual ao acrescimo de salario obtido e o ganho com greve 
a esse mesmo acrescimo deduzido dos custos relativos a redu9ao do !undo de greve, decres· 
cimo na solidariedade de outros sindicatos, acrescimo de problemas financeiros. 
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Sendo esta func;:ao linear, a curva de concessao da entidade patronal em 
func;:ao da greve representa-se do seguinte modo (fig. 5): 

~--------~~--~·~----~>tE 
.j.'E t' 
I." ""' 

onde t~ e o tempo que o sind1cato pensa ter de esperar para que a entidade 
patronal fac;:a a sua oferta maxima (.:lwm). 

Com base nesta informac;:ao, o sindicato procura determinar o acrescimo 
de salario (.:lw*) e o perfodo de greve (t*) que optimizam o ganho espe
rado (32}. E importante lembrar aqui que estes valores s6 sao conhecidos se 
ocorrer uma greve, pois o processo de optimizac;:ao nao se verificara no caso 
contrario, e que esta avaliac;:ao e feita no perfodo pre-greve. 

No perfodo p6s-greve as verdadeiras intenc;:oes de ambas as partes no 
perfodo pre-greve -.:lwER e .:lwRc (33}- sao conhecidas e iguais a .:lwE· e 
.:lws·, substituindo as primeiras nas formulas de determinac;:ao do ganho espe
rado tanto pelo sindicato como pela empresa. Por outro lado, comparando 
.:lwER com .:lwE·, o sindicato pode concluir da correcc;:ao da sua avaliac;:ao 
sobre o comportamento da empresa, rectificando-a, se o tiver sub ou sobresti
mado, o mesmo acontecendo com a empresa em relac;:ao a .:lwRc e .:lws·. 

Cada um dos lados reagira no momenta seguinte de acordo com estas novas 
informac;:oes. 0 processo e iterative e a sua convergemcia e assegurada pelo 
decrescimo da diferenc;:a entre .:lws· e .:lwE* de iterac;:ao para iterac;:ao. 

2.5.3 - 0 modelo Mauro 

Um outro modele igualmente interessante e apresentado por Mauro, 1982, 
que reve o modele de Hicks e parte da ideia de que um julgamento errado 
de uma parte sobre a curva de concessao da outra aumenta a probabilidade 
de greve, para o estudo dos factores que podem contribuir para esse erro. 

(32) aw• e t* dependem de informac;:ao incerta, nomeadamente de awER. Uma greve tera 
Iugar sempre que .:lwS' <awE'. 

(33) awRc = estimativa pel a entidade patronal do real valor da reivindicac;:ao sindical. 
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As principais fontes de divergencia por ele apontadas referem-se: 

1) A constru<;:ao da curva de concessao do adversario com as mes
mas variaveis pre<;:o que na sua propria curva; 

2) Ao desconhecimento das variaveis que fazem parte dessa curva 
de concessao; 

3) A erros no calculo da inclina<;:ao da curva. 

Tomando como curvas de concessao correctas: 

EC = f (X, P) para a empresa; 
SC = g (Y, /PC) para o sindicato; 

on de: 

P = pre<;:o do produto; 
X= outras variaveis relevantes para a empresa; 
/PC= indice de pre<;:os ao consumidor; 
Y = outras variaveis relevantes para o sindicato; 

a primeira das hip6teses de erro referidas correspondera a terem-se as seguintes 
curvas de concessao: 

(15) 

Supondo que ambas as fun<;:6es sao igualmente sensiveis a varia<;:6es nos 
pre<;:os (P e /PC), como o indice de pre<;:os ao consumidor cresce mais rapida
mente que o pre<;:o no produtor, SC desviar-se-a mais para cima que EC e, 
como mostra a figura 6, cresce a divergencia entre ws e wE e, com ela, a 
probabilidade de greve (fig. 6). 

e 

-- , €.. (,,1e.-t So 

e. c.. 

S.t. 

-- 5.(..\'~ 
E. 

~-------------------------)~ 

Na segunda hip6tese, as curvas escrever-se-ao: 

EC=f(X,, X2, M) SC=g (Y,, Y2, /PC) (16) 

(17) 
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com X1 e Y1 desconhecidos. Neste caso, as variac;:oes de X2 e Y2, provocando 
desvios identicos nas duas func;:oes, nao alteram a divergencia entre ws e wE 
e, consequentemente, a probabilidade de greve. 

No terceiro caso, uma sobrestimac;:ao da inclinac;:ao aumenta a diferenc;:a 
entre ws e wE, aumentado a verosimilhanc;:a de greve e uma subestimac;:ao 
tera o efeito contrario (figs. 7 e 8). 

~----------------------~~ ~---------------------~ 
.5 .s 

2.6 - Conclusoes 

Em sfntese, os resultados empfricos obtidos com os modelos de informa· 
c;:ao incompleta permitem concluir por uma clara relac;:ao positiva entre o grau 
de incerteza na negociac;:ao e a frequencia de greves e apontar alguns facto· 
res que contribuem para a variac;:ao dessa incerteza. Factores como o sistema 
de pagamentos por resultado, o rapido progresso tecno16Qico, aumentos do 
gap salarial, tendem a aumenta·la e a existencia de protocolos, de limitac;:oes 
nos itens a negociar, de uma eficaz rede de comunicac;:oes ou o pagamento 
a hora a diminuf-la. 

Apesar de nao pertencerem a este tipo de modelos, por nao terem sub· 
jacente qualquer formulac;:ao te6rica, os resultados encontrados por Shorey, 
1976, no seu estudo da influencia de variaveis econ6micas (nfvel de activi· 
dade produtiva, variac;:ao tecnol6gica, variac;:ao de produtividade, tensao no 
mercado de trabalho, diferenc;:as nos salarios entre industrias) ou caracterfs· 
ticas da industria (proporc;:ao de trabalhadores pagos por resultado, dimen· 
sao da empresa e da unidade de negociac;:ao) nas diferenc;:as de incidencia 
de greves entre industrias confirmam os resultados que se acabaram de des· 
crever. 

Os modelos de informac;:ao incompleta aparecem, assim, como os mode· 
los te6ricos que melhor explicam a actividade grevista. 
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3 - Desenvolvimentos ao nivel empirico 

3.1 - Os modelos de equa~oes simultaneas 

Uma outra linha de investiga<;:ao tem dedicado a sua aten<;:ao a constru<;:ao 
de modelos que reconhe<;:am explicitamente a existencia de uma rela<;:ao de cau
salidade recfproca entre as variaveis frequencia de greves e varia<;:ao de salaries. 

Salientando a importancia da distin<;:ao entre salaries nominais e reais em 
contexte inflacionario (dado que a taxa de infla<;:ao esperada se torna o principal 
objecto de negocia<;:ao), da influencia na determina<;:ao de salaries do vigor posto 
pelo sindicato na defesa das suas reivindica<;:oes e de varia<;:oes no rendimento 
real por efeito de aumentos de produtividade, bem como da influencia sobre a 
actividade grevista da diferen<;:a entre o salario desejado e obtido e da tensao 
no mercado de trabalho, Blejer, 1981, estima o seguinte modelo de equa<;:oes 
simultaneas: 

on de: 

S1=a (Pe+wd- w)- odJU 
w, = {3 pe + A S + ci> A 

pe =taxa de infla<;:ao esperada; 

(18) 

wd = acrescimo de salario real desejado com base em acrescimos 
de produtividade e dos lucros e de varia<;:oes passadas do ren
dimento real; 

w, =taxa de crescimento do salario nominal verificada no perfodo; 
0 = sensibilidade do sindicato as tensoes no mercado de trabalho; 
U =taxa de desemprego; 
A = acrescimo de rendimentos reais provocado por acrescimos de 

produtividade. 

Geroski et at., 1982, utilizam tambem um modelo de equa<;:oes simulta
neas (34): 

P=p (X,) 
. A =a (P, X2, W) 

W= w (A, X3) 

que, por ser P desconhecido, se reduz a: 

onde: 

P = poder sindical; 

A =a (W, X,, X2) 
W= w (A, X3) 

A= actividade sindical; 
W = salario acordado; 
X (i = 1, 2, 3 vectores de variaveis ex6genas); 

(34) Geroski et a/., 1982, p. 278. 
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para testar a hip6tese de que a influencia da concentra<;:ao industrial nos sala
rios se exerce indirectamente via frequencia e dura<;:ao das greves. E opiniao 
destes autores que os salarios mais altos pagos em industrias mais concen
tradas sao urn sintoma da maior vulnerabilidade destas industrias ao movimento 
grevista e representam um meio de protec<;:ao das mesmas. Geroski e Knight, 
1983, prosseguem nesta via, examinando o modo como certas variaveis ex6-
genas (concentra<;:ao, diferencia<;:ao de produtos, varia<;:ao de existencias, dimen
sao da empresa) alteram a inclina<;:ao e localiza<;:ao das curvas de concessao 
de ambas as partes e, consequentemente, a frequencia e dura<;:ao das greves. 

3.2 - A discussao dos modelos empiricos 

A nfvel empfrico, a discussao centra-se na importancia da considera<;:ao 
de variaveis polftico-organizacionais, para alem das econ6micas, nos modelos 
de explica<;:ao das greves. Ela resulta da crftica, feita aos modelos tipo A-J, 
de porem enfase na explica<;:ao das greves cujo objectivo se resume a reivin
dica<;:oes de caracter pecuniario ou afim, quando a conflitualidade no mercado 
do trabalho pode estar ligada a objectivos nao estritamente pecuniarios. 

Embora esta polemica se tenha produzido, essencialmente, em torno da 
explica<;:ao do movimento grevista nos EUA no perfodo pre-Segunda Guerra 
Mundial, ela mantem o seu interesse e e generalizavel a outros contextos. 

Os defensores dos modelos ditos econ6micos (por apenas inclufrem varia
veis explicativas de caracter econ6mico) (Edwards, 1976) apoiam-se em resulta
dos empfricos que apontam para a existencia de uma rela<;:ao positiva entre a 
actividade grevista eo ciclo econ6mico (Kaufman, 1981). Argumentam ainda que 
mesmo as greves de conteudo nao econ6mico tendem a ser mais frequentes em 
perfodos em que os interesses econ6micos dos trabalhadores parecem estar ou 
estao efectivamente amea<;:ados. As varia<;:oes nas condi<;:oes econ6micas, inde
pendentemente de constitufrem o objectivo imediato das greves, afectam a sua 
frequencia e dimensao sempre que provoquem modifica<;:oes na rela<;:ao entre 
a oferta e procura de trabalho e ou no poder de negocia<;:ao relativo das partes. 

Outra das razoes que leva estes autores a negligenciar a introdu<;:ao de 
variaveis polftico-organizacionais nos seus modelos tem a ver com uma certa 
desconfian<;:a em rela<;:ao as medidas utilizadas para representar o ambiente 
politico (35). Segundo Edwards, 1976, a introdu<;:ao em modelos econ6micos de 
variaveis daquele tipo suscita importantes dificuldades de metodo e interpre
ta<;:ao. A rela<;:ao entre elas e a actividade grevista nao e, regra geral, clara, 
pois nao e claro que a actividade grevista traduza necessariamente uma moti
va<;:ao polftica dos trabalhadores. A greve como arma polftica resulta, frequen
temente, mais do desejo de entidades polfticas a defini-la como tal que de uma 
real motiva<;:ao polftica. 

(35) Os resultados empfricos de Edwards, 1976, e Paldam e Pedersen, 1982, apontam para 
a insignificancia estatfstica destas variaveis quando introduzidas em modelos econ6micos. 
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Outros autores (Snyder, 1977) consideram que os modelos econ6micos 
nao permitem ter em conta os efeitos na actividade grevista da capacidade 
de organizac;ao sindical para pressionar no sentido de verem as suas reivindi
cac;oes satisfeitas e a influencia do ambiente politico no qual as relac;oes indus
triais tern Iugar. Em sua opiniao, nao se podem ter em conta os efeitos das 
condic;oes econ6micas no movimento grevista sem ter em conta os factores 
que intervem entre estes dais nfveis, influenciando a percepc;ao que o movi
mento sindical tern do modo como as condic;oes econ6micas o podem afectar. 

0 tratamento conceptual dos sistemas de relac;oes industriais, desenvol
vido na decada de 70, identifica os factores econ6micos e o processo de nego
ciac;ao colectiva como componentes importantes desses sistemas, mas salienta 
igualmente a importancia das relac;oes de poder e das caracterfsticas do 
ambiente como determinantes do comportamento industrial. Daf a importan
cia da introduc;ao de variaveis que representem estes dais aspectos (36). 

A influencia dos factores politicos depende, no entanto, do modo esco
lhido pelo sindicato para forc;ar a realizac;ao dos seus objectivos. Se a utiliza
c;ao da negociac;ao directa da primazia aos factores econ6micos como seus 
determinantes, a escolha da via de pressao sabre o poder politico transforma 
a greve numa extensao do processo de participac;ao polftica, tornando os fac
tores politicos determinantes. 

Par outro lado, a vontade de encetar uma greve tern de ser acompanhada 
pela capacidade de a concretizar, isto e, pela capacidade de organizac;ao de 
acc;oes colectivas. Os membros do sindicato tendem a influenciar positivamente 
o conflito, na esperanc;a de que este, ao gerar movimentos de solidariedade, 
uma maior capacidade para tornear a resistencia patronal e o proprio aumento 
do nfvel de vida, contribua para um reforc;o do movimento sindical e sua orga
nizac;ao. Estudos recentes parecem confirmar esta tese ao indicarem a exis
tencia de uma relac;ao positiva entre as acc;oes colectivas dos sindicatos e 
a extensao da sua forc;a organizativa. 

Kaufman, 1981, chama ainda a atenc;ao para a necessidade de nao esque
cer os factores institucionais (31), psicol6gicos ou de atitude (38) e a rivalidade 
sindical (39) na determinac;ao da intensidade grevista. 

(36) Algumas variaveis habitualmente introduzidas nos modelos sao: atitudes do partido no 
poder em relac;:ao ao trabalho, caracteristicas da legislac;:ao laboral, imposic;:ao de politicas de ren
dimentos e prec;:os. E interessante o resultado de que o movimento grevista tende a ser mais intenso 
em periodos em que o partido no poder e pr6-trabalhadores, dadas as expectativas por eles cria
das e a dificuldade que tem em cumpri-las. 

(37) Existencia de arbitragem e conciliac;:ao como meios de resoluc;:ao de conflitos, profis
sionalizac;:ao do processo de negociac;:ao, burocratizac;:ao dos sindicatos enquanto instituic;:oes, etc. 

(38) Factores que afectam o desejo de participar em acc;:oes colectivas (caracteristicas indi
viduais e s6cio-econ6micas) ou a vontade de exercer o poder (carisma, estilo de lideranc;:a, opi
niao publica em relac;:ao ao movimento sindical). 

(39) A rivalidade sindical pode aumentar a frequencia e durac;:ao das greves por efeito de 
um maior empenhamento dos sindicatos nas causas a defender e da existencia de um maior numero 
de disputas jurisdicionais. 

4 
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3.3 - Conclusoes 

Desta discussao, duas importantes conclusoes parecem merecedoras de 
realce. A primeira e a de que a influencia de factores polftico-organizacionais 
tendera a ser mais datada, sendo forte sobretudo em perfodos politicamente 
mais conturbados e caracterizados por relac;oes capital/trabalho desequilibra· 
das, e tendera a diluir-se com a institucionalizac;ao da negociac;ao colectiva. 
Em contraste, a influencia das variaveis econ6micas e caracterizada par uma 
maior constancia, embora tenda a ser mais forte em perfodos de maior esta· 
bilidade polftica e nas relac;oes de trabalho. 

A outra conclusao e a da necessidade de uma abordagem interdisciplinar 
da explicac;ao das greves que conjligue os esforc;os de economistas, peritos 
em relac;oes industriais, soci61ogos e psic61ogos no desenvolvimento da inves· 
tigac;ao ao nfvel macrossociol6gico (impacte das tendencias mais gerais de 
desenvolvimento da sociedade na actividade grevista) (40

}, microssociol6gico 
(influencia no movimento grevista de caracterfsticas individuais -rae; a, sexo, 
idade, educac;ao (41

}- e sociais- grupos minoritarios, tradic;oes especfficas 
de certos grupos ou regioes) e institucional (estudo das relac;oes entre os nfveis 
a que se da a negociac;ao e os arranjos processuais adequados a esses nfveis 
e as greves). 

4 - Comentario final 

Do percurso feito ao Iongo das ultimas decadas de produc;ao te6rica e 
empfrica no sentido de encontrar uma explicac;ao para a actividade grevista 
e possfvel concluir pela inexistencia de um modelo te6rico cuja comprovac;ao 
empfrica se mostre largamente satisfat6ria. Tal facto deve-se, provavelmente, 
a dificuldade em testar empiricamente os varios modelos, ja que os determi· 

(40) Um estudo muito interessante que retoma uma perspectiva de analise de classes para 
examinar os efeitos intraclasses da organiza<(ao em classes e o de Rubin, 1988. Neste estudo 
a autora procura testar a sua tese de que a dominancia de um sindicalismo economicista (resul
tado da natureza institucionalizada do movimento sindical, da posi<(ao estrutural das organiza96es 
de classe dos trabalhadores na sociedade capitalista e de uma legisla<(ao !aboral que tem vindo 
a restringir a diversidade de itens a negociar e de formas de luta) e o relativo sucesso dos traba
lhadores na utiliza<(ao das greves para melhorarem a situa<(ao econ6mica de alguns sectores tiveram 
efeitos controversos na desigualdade de rendimento. 

(41 ) Exemplos deste tipo de estudos sao o de Schutt, 1982, e o de Martin, 1986, que tem 
por objective o estudo das atitudes, percep96es e motiva<(6es dos individuos, para a compreen
sao do fen6meno greve com base em dados obtidos a partir de inqueritos a individuos. Schutt 
conclui que individuos do sexo masculino pertencentes a ra9as minoritarias, jovens, com fraco 
nivel de antiguidade e baixos salarios constituem os principals apoiantes de movimentos grevis
tas. Alguns estudos sugerem, contudo, uma rela<(ao negativa de algumas destas variaveis com 
as greves. Martin, 1986, apresenta um survey deste tipo de estudos e testa quatro modelos de 
analise da propensao a apoiar e participar numa greve: o modelo background social, econ6mico, 
polftico e de militancia. 
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nantes te6ricos da actividade grevista raramente podem ser objecto de obser
vaQao directa, sendo igualmente diffcil encontrar proxies que deles se aproxi
mem com algum rigor. 

A safda do actual estado da investigaQao neste domfnio passa, segundo 
Hirsch e Addison, 1986, par uma maier integra9ao da teoria de explicaQao das 
g reves com os modelos microecon6micos da teo ria da negociaQao baseados 
na teoria de jogos. 

Finalmente, parece importante referir-se a necessidade de implementa
c;:ao de estudos sabre a frequencia e intensidade grevista e suas consequen
cias na formaQao de salaries para o caso portugues. Tais estudos devem, no 
entanto, ter em aten9ao os aspectos especfficos (42) da realidade portuguesa, 
que a diferenciam das realidades norte-americana ou inglesa, que serviram de 
base aos estudos referidos neste artigo. 

(42) Como seja o facto de a negociaQao ser feita em Portugal sobretudo ao nivel sectorial 
e a acQao sindical ter um cariz fortemente intervencionista na vida politica nacional. 
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