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CONTRATACAO COLECTIVA: NEGOCIACAO E CONFLITO 

M. Jorge C. Caste/a (*) (* *) 

1 - lntrodu.;io 

Tem este texto como objectivo uma abordagem, tanto quanto possfvel, 
pre-paradigmatica, fundada na teoria e polftica econ6mica, dos problemas que 
a contratac;:ao colectiva e a negociac;:ao colocam ao economista. 

Tais problemas decorrem imediatamente do proprio posicionamento do 
economista face as polfticas de prec;:os, de salarios e de concorrencia que 
as entidades governativas decidem implementar. Mas sao, tambem, problemas 
que relevam da sua percepc;:ao do contraste entre a dureza e belicosidade 
das relac;:oes contratuais que Portugal coneceu num passado muito recente 
e a <<suavidade» que hoje se impoe a contratac;:ao colectiva moderna. 

Com efeito, estas questoes ganham uma importancia cada vez mais 
acentuada que se faz sentir tanto a <<mesa» de negociac;:oes numa empresa, 
como no palco que e a vida de um pafs. Questoes que sao determinantes, 
mesmo em termos eleitorais, relevando em qualquer programa politico, seja 
qual for o partido ou coligac;:ao, envolvendo uma carga polemica capaz de 
fazer despoletar situac;:oes explosivas para a economia de um pafs. Enfim, 
questoes que, inclusivamente, poderao excluir, delicadamente mas com 
firmeza, o empresario que nao consegue manter boas relac;:oes com os <<seus» 
sindicatos, da lista dos oradores de almoc;:os, sendo ultrapassado, sem 
esperanc;:a de recuperac;:ao, pelo her6i moderno da negociac;:ao - aquele que 
nunca teve uma greve. 

t) Pre9C)s, sal6rlos e concorrincla (teorla e politlca econ6mlca) 

Face a estes problemas tao delicados e melindrosos onde se confrontam 
objectivos de diferentes partes envolvidas, impor-se-ia fazer um levantamento 
das Intimas relac;:oes que se estabelecem entre as polfticas de prec;:os, de 
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salaries e de concorrencia: seccionamentos em torno dos quais se processa, 
indubitavelmente, a contratac;ao colectiva, exempli gratia, quando se reporta 
a materia salarial. 

E, de facto, na envolvente da teoria e polftica econ6mica naqueles seus 
seccionamentos que o economista (assessor ou negociador em processes de 
fndole salarial) se deve apoiar a fim de levar a born termo a sua tarefa. Neste 
texto, porque se impoe urn limite a sua dimensao, apenas se tara, a nrvel 
introdut6rio, uma breve referencia ao caracter que as polfticas de rendimentos 
e prec;os poderao assumir (1), para posteriormente se aferir das suas 
repercussoes na mesa das negociac;oes. 

i1) As politlcas de rendlmentos e p~s: politlcas passlvas 

Na «mesa», todas as partes envolvidas em processes negociais tern 
consciencia das fortes relac;aes entre a inflac;ao e a repartic;ao do rendimento, 
como terao consciencia das relac;oes que estas entabulam com problemas 
como o da dfvida publica ou da fiscalidade. . . vertices de urn novo «quadrado 
de Sultan» que, formalmente, caracteriza as modernas economias de mercado, 
incidindo directa ou indirectamente, not6ria ou encapotadamente, sobre as 
fundamentac;oes econ6micas de empresas e sindicatos em processes de 
revisao de acordos salariais e/ou globais. 

Com efeito, quer empresas, quer sindicatos, tern consciencia que, no 
quadro das polfticas de rendimentos e prec;os, quer a dfvida publica, quer 
as necessidades orc;amentais, tern sido cobertas por fracc;oes significativas 
dos rendimentos do trabalho e do capital. Rendimentos sobre os quais incidem 
diversos tipos de tributac;oes que vao, de uma forma clara ou menos evidente, 
financiar as despesas e dfvidas acumuladas, incorridas pelo Estado. 

Simultaneamente, constatam que a inflac;ao nao cessa de corroer o valor 
monetario da remunerac;ao lfquida dos factores produtivos. 

Tern sido, portanto, a luz desta consciencia que as diferentes «instituic;Oes 
democraticas» vern pugnando por polfticas de rendimentos, num plano de 
acc;ao intermedia, em articulac;ao com polfticas passivas de prec;os, viradas 
para a resoluc;ao de problemas de regulac;ao conjuntural e/a de deficiencias 
estruturais, que estao na base nao s6 de processes inflacionistas como, afinal, 
dos pr6prios conflitos colectivos de trabalho. 

As polfticas de rendimentos, por possibilitarem uma actuac;ao ao nfvel 
da formac;ao dos pr6prios rendimentos, recobrem limitac;oes das polfticas 
monetarias e orc;amentais, influenciando directamente o processo de 
determinac;ao dos prec;os. Sao, em princfpio, <<acc;oes conscientes» que visam 

(1) Um desenvolvimento possfvel desta tematica podera ser encontrado num projecto meu, 
que cito na bibliografia, onde se analisa nao s6 a «contratar;:ao colectiva» e a «negociar;:ao» mas 
tambem, concomitantemente as polfticas de prer;:os, as causas da inflar;:ao e a tematica da 
intervenr;:ao do Estado na economia v concorrencia, para alem de algumas experiencias praticas 
na materia. 
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<<contribuir para a realiza9ao de um crescimento rapido e equilibrado, 
mantendo o pleno emprego e prevenindo distribui9oes excessivas ou 
insuficientes de rendimentos numa economia aberta ao exterior, onde a 
competitividade e a lei» (in Relat6rio OCDE da Conferencia Sobre Rendi
mentos - 1963). 

Enquadram-se, portanto, numa vasta gama de ac9oes diversas que, <<num 
extrema, designa um tipo de interven9ao especffico visando os sintomas da 
infla9ao, a saber, as medidas de limita9ao dos aumentos dos salaries e dos 
pre9os» (na sua configura9ao <<activa»); <<no outro extrema, representa ac9oes, 
muito elaboradas, destinadas a travar a infla9ao pela concilia9ao ex-ante das 
procuras concorrentes, no quadro de um dispositive global ou contrato social 
cobrindo rendimentos, pre9os, impastos, transferencias, etc .... » (in Relat6rio 
McCraken - 1977). 

0 ambito das polfticas de rendimentos nao foi (nem e), por conseguinte, 
uniforme. E possfvel, porem, destacar as seguintes grandes areas de ac9ao: 

a) Propriedade dos factores e grau de distribui9ao da riqueza -
Polftica qualitativa de rendimentos em sentido lato; 

b) Reparti9ao primaria do rendimento- Polftica quantitativa de 
rendimentos e pre9os (polftica de salaries, de pre<;os e de 
rendimentos nao salariais); 

c) Reparti9ao secundaria do rendimento- Mecanismos de redis
tribui9ao assentes em polfticas quantitativas de caracter 
fiscal, visando consumes colectivos ou investimentos (e 
abrangendo descontos/abonos para/da Seguran<;a Social); 

d) Reparti<;ao pessoal do rendimento - Primaria e secundaria ao 
nfvel individual e familiar, assente em formas passivas ou 
activas das polfticas de pre9os e rendimentos. 

Visa-se, consequentemente e de forma fundamental, introduzir elementos 
de estabilidade no processo de forma<;ao, distribui<;ao e utiliza<;ao dos 
rendimentos, contribuindo para que a instabilidade e os desequillbrios 
conjunturais se atenuem, conseguindo despressionar as tensoes inflacionistas, 
contribuindo para evitar a diminui<;ao do poder de compra dos rendimentos 
fixos, a deteriora<;ao da estrutura monetaria e o aumento dos nfveis de 
desemprego. 

Encontram-se, pois, dois vectores fundamentais na manipula<;ao das 
polfticas de pre<;os e rendimentos: 

Um vector, visando objectives de regula<;ao conjuntural, constituindo
·se como polfticas essencialmente anti-inflacionistas (nas suas 
causas <<imediatas» ao nfvel dos custos e da procura e mesmo 
nos seus factores geradores estrutlirais); 

Outro vector, visando uma regula<;ao/correc<;ao do crescimento por 
ac<;oes deliberadas quer ao nfvel dos rendimentos maximos e 
mfnimos quer mesmo no ambito do processo de distribui9ao 
dos recursos produtivos. 
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Na pnitica, porem, as varias experiencias de polfticas de rendimentos, 
pelo seu caracter intermitente e de curta durac;:ao, tem-se manifestado 
insuficientes ou inadequadas, acabando por reforc;:ar mesmo os pr6prios 
mecanismos da expansao inflacionista. Por outro lado, as polfticas de 
rendimentos tem-se restringido, no essencial, nas situac;:oes que afectam a 
·empresa e a estrutura da produc;:ao, ao controle do aumento da massa 
salarial. 

Por formas de imposic;:ao, negociac;:ao e persuasao, a polftica de 
rendimentos tem sido frequentemente reduzida a polftica salarial, muitas vezes 
desarticulada com uma polftica de produtividade ou de emprego que a 
corroborassem. Neste contexto, a sua aplicac;:ao tem sido indevidamente 
colocada a margem, isolada, das regras que devem nortear situac;:oes 
concorrenciais (e polfticas respectivas) e flexibilizar, na medida do possfvel, 
a oferta. Tem-se esquecido, com efeito, que os rendimentos (salariais ou nao 
salariais), tal como os prec;:os, sao pouco (ou muito - com outro sentido ... ) 
sensfveis as polfticas de austeridade, de controle administrative ... 

Nao obstante, tem-se imputado aos salarios uma quota-parte da 
responsabilidade por tensoes inflacionistas por via dos custos. Sem discutir 
ate que ponto esse grau de responsabilidade se pode transformar numa 
espiral prec;:os-salarios, nao deixa de ser urn facto que, sendo os salarios um 
custo de produc;:ao significative, um seu aumento induzira, potencialmente, 
um acrescimo do prec;:o do bem produzido com o seu contributo (prec;:os 
versus salarios versus prec;:os). Entretanto, conhecido o fen6meno que Hicks 
designou por «resistencia do salario real» e o chamado «hiato das aspirac;:oes», 
o referido aumento de prec;:os tende a ser igualizado por novas aumentos 
salariais, na medida da evoluc;:ao do fndice de prec;:os tornado como referencia 
e, ainda, da evoluc;:ao do salario real obtido nas negociac;:oes de Indole salarial 
no passado recente. 

Este facto tem, alias, rafzes a que nao sao estranhos: o peso que os 
salarios tem, em economias industrializadas, no global dos rendimentos 
distribufdos; a parte importante de assalariados que os diferentes sectores 
publicos absorvem (e permitir, assim, aos responsaveis pela polftica 
econ6mica, intervir directamente - e beneficiar do chamado «efeito de 
publicac;:ao»- na fixac;:ao do montante dessa parcela de massa salarial 
global); o conhecimento estatfstico dos salarios ser mais facil, comportando 
menos distorc;:oes do que o conjunto dos rendimentos nao salariais. 

Assim, a polftica salarial tem perspectivado urn controle do crescimento 
da massa salarial global nos limites do crescimento do produto real, ou seja, 
o crescimento do salario real media nos limites da produtividade media do 
trabalho. 

Trata-se, portanto, de urn ponto de vista conjuntural em que, por 
definic;:ao de uma norma para o crescimento salarial, se manteria uma 
determinada estrutura de repartic;:ao de rendimentos e se evitaria a formac;:ao 
de tensoes inflacionistas via salarios. 
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Neste sentido, definem-se, fundamentalmente, duas modalidades que a 
polftica salarial pode assumir: 

-as polfticas «socialmente responsaveis», de caracter voluntarista, 
primando pela ausencia de autoriza<;ao e/ou arbitragem do 
Governo em contrapartida de formas de compromisso voluntario 
dos sindicatos, de concerta<;ao ou media<;ao dos ministerios de 
«tutela» em caso de conflito, de normas indicativas em materia 
de salarios, por via negocial assente em mecanismos de 
indexa<;ao, etc.; 

- as polfticas de <<regulamenta<;ao» de salarios, de forte caracter 
interventivo, aplicaveis em situa<;oes extremas, mediante um 
<<congelamento» puro e simples (em semelhan<;a a urn 
congelamento de pre<;os), todavia, temporario; ou por via de um 
rigoroso acompanhamento dos poderes publicos, por 
<<enquadramento», com a imposi<;ao de p/afonds ou tectos 
salariais. 

Neste contexto, a fixa<;ao de salarios mfnimos (e/ou maximos), tern sido 
o instrumento mais utilizado da polftica salarial. Os criterios e objectives em 
que assenta sao, todavia, diversos dos prosseguidos por uma polftica <<tfpica» 
de regulamenta<;ao. No primeiro angulo, apontam-se factores como o custo 
de vida, a capacidade econ6mica dos sectores e das empresas, as 
necessidades ba.sicas e a pr6pria estrutura salarial; quanta a objectives, poder
-se-a dizer que, uma polftica de salarios mfnimos visa reduzir as desigualdades 
e diferencia<;oes salariais, apertar o leque salarial, garantir um rendimento 
mfnimo, eliminar empresas com fraca competitividade ou, pelo menos, 
estimular, nestas empresas marginais, acrescimos de produtividade. Em 
contrapartida, a sua implementa<;ao e passfvel de suscitar dificuldades no 
plano econ6mico, a saber: formas de actualiza<;ao; identifica<;ao da 
capacidade concreta de pagamento dos diversos sectores; capacidade de 
oferta de bens de consumo de <<massas»; determina<;ao do or<;amento mfnimo 
individual e familiar; repercussoes graves na estrutura e no leque salarial, etc. 

De qualquer forma, e indispensavel pensar-se em polftica salarial 
enquadrada ha polftica de rendimentos vista de uma forma global, 
correlacionada com polfticas passivas de pre<;os. De facto, e impensavel uma 
eficacia da polftica salarial se esta nao for formulada em articula<;ao com 
uma polftica de produtividade; como impensavel e, por exemplo, a eficacia 
de uma polftica de rendimentos nao salariais desarticulada de uma polftica 
de concorrencia. 

Da mesma maneira que se devem procurar regras de articula<;ao das 
polfticas de rendimentos nao-salariais com as polfticas de concorrencia, 
necessaria se torna encontrar normas de articula<;ao entre a polftica salarial 
e as polfticas de produtividade (que, juntamente com a polftica de 
concorrencia, constituem as polfticas passivas de pre<;os, de caracter 
<<estrutural») num contexto inflacionista, em que todas se envolvem. 
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Nesta perspectiva distinguem-se duas formas possfveis de comp&tibi
liza<;:ao entre salarios e produtividade. 

Uma das formas possfveis concerne as chamadas «Polfticas uniformes 
de salarios», com base na <<regra Davidson» que, visando uma estabiliza<;:ao 
dos rendimentos nominais, se traduz por um ajustamento global da massa 
salarial, ligando a evolu<;:ao dos salarios a produtividade media nacional (2). 
Peca por ser uma polftica excessivamente global e por pressupor como 
correcta a estrutura prevalecente da reparti<;:ao dos rendimentos. Por outro 
lado, evidencia nao s6 uma restri<;:ao a mobilidade no mercado de trabalho, 
como uma certa resistencia a baixa de pre<;:os de bens produzidos em 
sectores com altos nfveis de produtividade (para alem de se mostrar 
susceptfvel de introduzir desigualdades salariais, agravando desequilfbrios 
sectoriais). 

(2) Assante no pressuposto de que a varia<;:ao da massa salarial (W) e fun<;:ao de diversas 
variaveis, a saber: Volume de emprego (N); Dura<;:ao media de trabalho (H); Taxa media de salario 
(w); por uma rela<;:ao do tipo: 

W=N.H.W. 

em progressao uniforme dos salaries segundo a produtividade nacional que, diagramaticameme 
se exprime por uma repercussao diferente consoante se trate de: 

Sectores de forte produtlvldade ou Sectores de fraca produtlvldade 
U em que a negocia<;:ao salarial provoca U 

- uma eleva~a:o dos salaries menos que proporcional a 
eleva~ao da produtividade 

. . redu~ao de custos 

... redu~ao dos pr~os 

dos produtos do sector 
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.. aumento de Iueras ou 
tend~ncia para aumentar 
o investimento 

- uma eleva~ao dos salaries mais que proporcional a 
evolu~a:o da produtividade 

. aumento de custos 

. . . aumento dos pre~os 

dos produtos do sector 

1 
lnflac;io pelos custos 

Politlcas actlvas 

ll v 

.. redu~o dos Iueras ou 
tend6ncia a reducao do 
investimento no sector 

1 
Recessio no sector 

Politlcas pasalvas (pro
dutlvldade e concontn· 
cia) 



Outra forma possfvel de abordagem dessa articula9ao salarios
·produtividade, processa-se por uma polftica de ccajustamentos diferenciados 
de salarios» que, de acordo com a ccregra de Wicksell» (que joga com uma 
no9ao de produtividade em que o excedente a distribuir e, precisamente, a 
diferen9a entre a ((performance» e o que se despendeu com o acrescimo 
de inputs), liga a evolu9ao dos salarios a produtividade da empresa ou do 
sector (3). Tal articula9ao possibilita, todavia, varias consequencias: 

- urn agravamento das pressoes inflacionistas, em sectores de forte 
produtividade, decorrentes de estfmulos a procura, fruto de 
aumentos salariais superiores a media nacional; 

- urn agravamento da infla9ao pelos custos, em sectores de fraca 
produtividade, dado que a situa9ao de salarios inferiores a media 
nacional germina todo urn processo de reivindica9oes de 
aumentos salariais que se compatibilizam aquela, induzindo urn 
acrescimo na estrutura de custos, nao coberto por urn acrescimo 
da produtividade; 

(3) Diagramaticamente, a polftica de «Ajustamentos Diferenciados de Salaries» expressa
-se por uma progressao, segundo a produtividade do sector (ou da empresa), resultante de 
processes negociais de revisao de tabela salarial, tal que: 

- a elevactao dos saiBrlos, proporclonal aos lncrementos de produtividade, lnduz 

~ 
... establlldade dos custos 

~ 
establlldade dos pre~s dos produtos dos sectores 

De forte produtlvldade 

... avanco dos sar~rros do sector em relar;ao a m~la-. 
naclonar """-

'-. 

aumento da procura 

l 

De produtlvldade fraca 
I 
I 

avanc;:o dos sallirlos do sector em relacao A m6dla 

nacional 

'·, I ., + 
· '-·-. _. + .. relvlndlcacoes por conM.glo de outros secrores 

1 
. JnstabiiJdade .. tendAncla ao aumento de pre cos de produtos em + . ........_ . __ M,_l_ ~~~·----·- --1----

lntla4ilo pela procure lnflaf;lo palos custos 

Polrtlcaa pasalvas Polftlcaa actlvaa 
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- urn alargamento do leque salarial (e deste entre os sectores); 
- falta de incentivo ao progresso tecnico; 
- desequilfbrios no mercado de trabalho, etc. 

Constata-se, portanto, que as polfticas de salarios, por visarem uma 
actuac;:ao ao nfvel de uma determinac;:ao previa do comportamento dos 
trabalhadores, estao, per si, sujeitas a determinados requisitos mfnimos e 
restric;:oes que decorrem do seu caracter conjuntural (mas com incidencia 
em aspectos estruturais). 

Destacam-se, no ambito dos requisitos: 

- a necessidade de os poderes publicos disporem de urn leque 
variado de instrumentos de polftica econ6mica que possibilitem 
uma eficaz articulac;:ao da polftica salarial com outras polfticas 
passivas de prec;:os, com realce para as polfticas de produtividade 
e polfticas de redistribuic;:ao; 

- capacidade dos poderes publicos conseguirem articular polfticas 
salariais com polfticas de rendimentos nao salariais; 

- rapidez e eficiencia, do Governo e dos seus representantes, na 
superac;:ao de conflitos de trabalho; 

a par de restric;:oes que, por limitarem o alcance da polftica de salarios, tern 
a ver com: 

-a estrutura e tipo da negociac;:ao colectiva, estrategias e parceiros 
sociais envolvidos; 

-as diferenciac;:oes salariais existentes a partida (contradic;:ao entre 
o objectivo da reduc;:ao dos leques salariais e o estabelecimento 
de normas quanto a melhor estrutura salarial em termos de 
gestao); 

- a eventual ausencia de consenso mfnimo entre as partes envol-
vidas no processo negocial; 

- as pressoes do mercado de trabalho; 
- reivindicac;:oes salariais ap6s tributac;:ao e em termos reais; 
- o clima social, politico e ideol6gico envolvente a todo o processo; 
-etc. 

Enfim, urn conjunto de situac;:oes que dificultam a consecuc;:ao de urn 
clima de estabilidade, nao s6 dos prec;:os como, afinal, da pr6pria conjuntura 
econ6mica, que acaba por traduzir como indispensavel - e inserido no 
quadro das pr6prias polfticas de concorrencia - a definic;:ao de regras de 
regulac;:ao contratual (e, se necessaria, de penalizac;:ao ... ) entre polfticas de 
prec;:os, de produtividade e de salarios (e rendimentos em geral). 

Urn mecanismo que possibilita uma tal definic;:ao e, sem duvida alguma, 
a contratac;ao colectiva. 
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2 - A contrata~io colectlva 
2.1 - Concelto e pratlca. As partes envolvldas no processo e a «Obrlga~io de negoclar» 

A «contJata9ao colectiva» define-se a partir das condi96es institucionais, 
sociol6gicas e pollticas relativas ao processo de negocia9ao de materias que 
envolvem ou tabelas salariais e/ou condi96es de trabalho expressas e 
consignadas em acordo global, em fase de revisao. 

Oeste modo, a «negocia9ao colectiva» podera ser entendida como uma 
tecnica de controle social que racionaliza o conflito de interesses inerentes 
ao sistema de rela96es entre as partes contratantes, espelhando as 
subjacentes rela96es de poder relativo, polftico·ideol6gico-econ6mico. 

Cabe assim ao economista negociador ou assessor um posicionamento 
que assegure a sua «parte» os meios e as tecnicas capazes de «impor», pela 
via negocial, a tabela salarial e as condi96es de trabalho a consignar no 
acordo, sem que se torne necessaria o recurso a um conflito colectivo de 
trabalho (greve) ou a outras vias alternativas de <<acordo» ex6geno as partes 
interessadas: regula9ao estatal; negocia9ao directa (individual) entre 
trabalhador e entidade patronal; imposi9ao condicionada do empregador; PRT; 
etc. 

Serao, portanto, privilegiadamente, «partes interessadas» no processo: 

- a empresa (ou conjunto de empresas, representadas pela 
associa9ao patronal ou confedera9ao do ramo ou sector); e 

- os sindicatos (ou federa9oes de sindicatos do ramo ou sector, 
alinhados em central sindical ou independentes). 

llustrando, terfamos: 

,--h+-:+-.<1--ii+-i:-t------' I 

I 
I 

FACTORES,NAO : 
CONT RO LAVE IS 1 I Zi (i:l, ... ,m l ~------J 

MESA DE 
NEGOCIA<;:OES 

~=!<xi,Ai,Bi,Ci,Yi,Zi l 

FUNCIONAMENTO) 

onde as variaveis significariam, no decurso da negocia9ao: 

ACORDO 

Yi =as imposi96es governamentais (da tutela de uma EP ou um 
tecto salarial, por exemplo) em materia de um clausulado 
especffico, de expressao pecuniaria, ou nao; 
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Xi= o con junto das propostas apresentadas pela empresa; 
N = o colectivo dos sujeitos sindicais (do sindicato vertical a 

comissao negociadora sindical), ou seja, por exemplo; 
Ai = sindicatos afectos a central sindical A (propostas apresentadas 

por ... ); 
Bi = sindicatos afectos a central sindical B (propostas apresentadas 

por ... ); 
Ci = sindicatos independentes (propostas apresentadas por ... ); 
Zi = o con junto de facto res conjunturais, nao controlaveis, envieza

dores da marcha do processo; 
r= o estado da negocia9ao, momenta a momenta, que resulta do 

confronto das propostas na «mesa», num processo interactive, 
conducente para um «ponto focal» viabilizador do acordo; 

ye =Xi= Ai = Bi = Ci = Yi (com Zi = 0), «ponto focal», momenta em 
que se materializa o acordo entre as partes contratantes, isto 
e, a conven9ao colectiva acordada por confronto das escalas 
de preferencia Un (dos sindicatos Ai, Bi e C1) e Ux (da empresa 
e do Estado), numa situa9ao de equilibria dos equilibrios num 
jogo de soma constante. 

As conven9oes colectivas sao, na realidade, nao mais do que, 
normalmente, uma manifesta9ao dos chamados jogos de soma constante, nos 
quais o resultado obtido por cada jogador (cada urn dos interlocutores 
negociais) e mensuravel (no «instrumento» acordado) de tal modo que tern 
significado falar do ganho total de todos os jogadores. 

E, com efeito, na conven9ao colectiva que se cristaliza nao s6 a 
dinamica social dos interesses profissionais como, correlativamente, se 
consignam normas jurfdicas, de regulamenta9ao do trabalho, em conformidade 
com o acordo de vontades colectivas expresso pelas partes no decurso da 
negocia9ao. 
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Desta forma, a conven9ao colectiva assume-se sempre como: 

- matriz contratual, vinculando as entidades outorgantes ao seu 
cumprimento; 

- meio de composi9ao de interesses colectivos contrapostos, onde 
convergem as posi9oes assumidas pelos trabalhadores e pelos 

. empregadores, no respeito pelo «princfpio da alternancia na 
apresenta9ao de propostas aproximativas»; 

- um factor de equilibria social, restrito, transit6rio mas vantajoso 
para ambas as partes - enfim, um «jogo cooperative»; 

- um mecanismo de mudan9a social e econ6mica, com reper· 
cussoes multiplas e profundas no atinente, por exemplo, as 
condi9oes e ambiente de trabalho, satista9ao de necessidades 
colectivas, a reparti9ao funcional dos rendimentos, a estrutura 
do emprego e o proprio bem-estar social (e polftico). 



No entanto, a negociac;:ao que precede a assinatura de um acordo nao 
devera ser entendida como um mero meio de produc;:ao de normas regulad.oras 
das condic;:oes de trabalho, mas antes de mais como um jogo onde a 
persuasao, a habilidade de negociac;:ao, as ameac;:as, a perseveranc;:a e a 
imaginac;:ao terao um papel a desempenhar. 

Tal como num match de xadrez, cada parte outorgante procura 
aperceber-se do leque de decisoes possfveis que podem ser tomadas pela 
outra parte, analisando o problema do ponto de vista desta, procurando 
detectar os contornos da sua estrategia. 

No fundo, a negociac;:ao funciona aqui como um processo interactive, 
de propostas e contrapropostas, que se arrasta ate que cada parte tenha 
concretizado previsoes que nao frustrem as expectativas geradas e decisoes 
que nao lamentarao. 

Daf que se possa apresentar a «obrigac;:ao de negociar» e o princfpio 
da «boa-fe» como vefculos que asseguram, por um lado, a protecc;:ao e 
promoc;:ao desta tecnica de composic;:ao de interesses colectivos, mas, por 
outro lado, e simultaneamente a consecuc;:ao de dais objectivos: 

- um, politico, que concerne a necessidade de se sair de uma 
situac;:ao, que e real, onde muitas entidades patronais se recusam 
a negociar; 

- o outro, pedag6gico, na medida em que se promove o encontro, 
a discussao; a troca de impressoes, o gentlemen agreement entre 
sujeitos colectivos que tem, afinal, um objectivo comum, a 
assinatura de um acordo mutuamente satisfat6rio. 

MODELO DE FORI;AS EM JOGO NA NEGOCIAI;AO 

ANTECEDENTES ACIIVIDADES PADRAO CONSEOUENCIAS FUNCIONA IS 
Q\1 DE ~ DAS ATI TUDES 

DETERMINANTES ESTRUTURAIS ESTRUTURACAO DEATITUDES NEGOCIACAO EMERGENTE ASSUMIDAS PELAS PARTES 

ATtrUDES E COMPORTA
MENTOS RESULTANTES 

1--------1-Conftito aberto 
_Amcat;a 

- Acomodat;llo 

- Coopcrat;,o 

_coafizat;lJo 

CONSEO.UENCIAS PARA 
AS PARTES: 

_Rclat;Dts estreitas 

-Acordo 

-Acordo parcial 

_ocsocordo 

-Conc;liat;lJo 

_lofediat;Oo 

_ Arbitragcm 

2.2 - A dlnAmica negocial e modelos comportamentals {uma sintese) 

Partindo da existencia de um conflito de interesses necessariamente se 
e conduzido a reconhecer que a negociac;:ao entre sindicatos e empresas, 
sujeitos colectivos, reflecte uma relac;:ao de poder imbufda de uma dinamica 
caracterfstica. 
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Essa dinamica propria deste processo inicia-se, como sucede com todos 
os neg6cios jurldicos bilaterais, com o termo da convenc;:ao colectiva em vigor, 
previsto no seu clausulado, ou com o pedido da sua revisao efectuado pelos 
sindicatos, materializado com a apresentac;:ao de uma proposta escrita 
acompanhada de fundamentac;:ao (n. o 3 do artigo 16. o e n. o 1 do artigo 18. o 

do Regime Jurldico das Relac;:oes Colectivas de Trabalho, Decreta-Lei 
n. 0 519-C1/79, de 29 de Dezembro){4). 

A proposta inicial e, assim, a «chave» que abre a porta ao processo, sendo 
a sua fundamentac;:ao econ6mica e jurldica a <<fechadura» que permite a sua 
compatibilizac;:ao com as variaveis macro e microecon6micas que regulam e 
condicionam a gestao da empresa em questoes de Indole ou de incidencia 
salarial, a saber (entre outras que sao apontadas no n. o 1 do artigo 18. o 

do Decreta-Lei n. 0 519-C1/79): 

a) A taxa de crescimento e evoluc;:ao do lndice de prec;:os no 
consumidor (anual e no decurso do perlodo de vigencia das 
convenc;:oes colectivas); 

b) A taxa de crescimento do PNL cf.; 
c) A evoluc;:ao dos indicadores de repartic;:ao do rendimento e taxa 

de crescimento dos salaries reais e nominais; 
d) A evoluc;:ao dos Indices de produtividade do trabalho; 
e) A evoluc;:ao dos indicadores salariais, dos Indices de ganho/perda 

de poder de compra; 
f) A evoluc;:ao dos ratios de <<produtividade flsica» (QIL ou dQIL, onde 

Q sera 0 <<produto» ou 0 <<Servic;:o» e L 0 <<numero de 
efectivos»), seja produtividade em valor (VAB por efectivo, 
volume de vendas por efectivo, resultados llquidos por 
efectivo, despesas com pessoal/despesas de explorac;:ao, 
despesas com pessoaiNAB, despesas com pessoal/inves
timento); 

g) 0 posicionamento da empresa face ao mercado de trabalho, as 
condic;:oes de trabalho e aos salaries praticados em 
empresas ou sectores afins e em actividades profissionais 
identicas ou similares; 

h) A capacidade econ6mico-financeira da empresa; 
i) Os objectives e linhas gerais de orientac;:ao de gestao da empresa 

e inerente equilfbrio econ6mico-financeiro; 
j) As orientac;:oes governamentais em materia de polftica de 

rendimentos e prec;:os e, concretamente, de polltica salarial, 
com vista a consecuc;:ao dos objectives de contenc;:ao dos 
nlveis de inflac;:ao. 

(4) Decreta-lei do Ministerio do Trabalho, publicado no 3. o suplemento ao Diario da 

Republica, 1. • serie, n. 0 299, que estabelece o «Regime jurfdico das rela<;:oes colectivas de 
trabaiho» e reve o Decreta-Lei n. o 164-N76, de 28 de Fevereiro. 

372 



Formalizados estes requisitos a que ambas as partes outorgantes estao 
sujeitas, na medida em que a «proposta» e uma declarac;:ao receptfcia (s6 
produz efeitos com a recepc;:ao pelo destinatario - n. o 1 do artigo 17. o -

e ser remetida, por c6pia, ao Ministerio do Trabalho - n. o 5 do artigo 16. o 

do Decreto-Lei n. o 519-C1/79, de 29 de Dezembro), inicia-se o processo 
propriamente dito. 

Concretizada a <<denuncia» da convenc;:ao e a <<apresentac;:ao da proposta 
de revisao», enceta-se a fase de declarac;:oes preliminares com o 
estabelecimento da <<agenda», momento em que se lanc;:am as bases da 
d iscussao da materia em aprec;:o e se delimita o seu objecto. 0 seu 
balizamento e da responsabilidade exclusiva das pa~tes contratantes e 
normalmente fica assente no chamado <<acordo protocolar para as nego
ciac;:oes» ou, simplesmente, <<protocolo». 

Estabelecido o protocolo de negociac;:ao (em que pode assumir relevo 
particular a formulac;:ao de regras concernentes ao calendario e a durac;:ao 
das negociac;:oes) e com as duas partes confrontadas com propostas 
d ivergentes, impoe-se-lhes a assumpc;:ao de tacticas de persuasao e coerc;:ao 
conducentes a um acordo possfvel quanto a materia em negociac;:ao, num 
processo que esquematicamente se poderia representar da seguinte maneira: 

' 
MESA 1 )ID 

o~tecc;Oo e definice"Jo 
dos problemas 

@ 

' 
MESA 2 ? _____. Pesquisa de 

alternatives 

"'-----~ 

' )ID 
Pesquisa das con-

® sequencias altern~ 
t i vas 

' MESA 3 ,)ID 
CDL 

Avalia~O<:,~ das 
alternat1vas 

l;:;'"•?'i••m•ns.atisr'!.~ - tor1o tor1a 

Acordo mUtuamente satisfa-
tcirio 

.. 
MESA 4 ---

Soluc;O:o aceite 
~ ACORDO ~ 

@ ® 

of----

~ 

® 

® 

J(j) 
-

El 

E, 

E6 

Legenda: 

E- Empresa. 
S - Sindlcatos. 

E1 - Negociador da empresa. 
A, B, C - Negociadores sindicais. 

1 - Altera9ao de criteria. 
2 - Pesquisa adicional. 
3 - Redefini9ao . 

At 

A, 

A! 

Ct 

c, ® 
C3 

Bt 

B2 

e, 

A negociac;:ao e, assim, um processo complexo, melindroso, que exige 
uma capacidade muito especial aos negociadores: a de proporcionar 

373 



a convergencia possfvel de interesses divergentes que demarcam as partes 
que os assumem. Um processo dinamico e interactive onde o cruzar de 
propostas com vista a obtenc;:ao de um acordo permite determinar o «poder 
de negociac;:ao», ou seja, a referida capacidade de cada uma das partes em 
conhecer, criticar e influenciar o limite de concessao da outra, tudo com vista 
a obtenc;:ao de um resultado concreto: uma ruptura, um compasso de espera 
ou um acordo. 

No fundo, a negociac;:ao pode (e tem-se) assumido como um vefculo de 
progresso social onde o dialogo e a concertac;:ao sao o «motor» mas tambem 
a «valvula de escape», na medida em que permite aliviar as tensoes sociais, 
atenuar as injustic;:as e desequilfbrios existentes, viabilizando uma proffcua 
troca de informac;:oes e mensagens entre as partes negociantes, contribuindo 
positivamente para a formac;:ao de um espfrito de compreensao mutua. 

A negociac;:ao podera, neste sentido (fazendo recurso a sempre 
indispensavel Hist6ria do Pensamento Econ6mico), e sem risco de exagero, 
assumir-se como um processo walrasiano de Tatonnement que incorpore o 
conceito de «renegociac;:ao dos contratos» de Edgeworth. Com efeito, na mesa, 
as partes comec;:am par anunciar as tabelas salariais que desejariam «trocar» 
a prix cries au hasard (percentagens de acrescimo para os nfveis salariais), 
consignando-as em contratos provis6rios, para beneficiar da possibilidade de 
os renegociar ulteriormente. 

Existe, portanto, claramente, uma incidencia psicossociol6gica nas 
negociac;:oes laborais que, como negociac;:oes sociais que sao, se afiguram 
susceptfveis de classificac;:ao como modelos comportamentais, com sistemas 
de actividades ou subprocesses pr6prios. 

A negociacao distributiva assume-se como um subprocesso cuja func;:ao 
e resolver conflitos de interesse. Na verdade, ao intervir na negociac;:ao, cada 
uma das partes tern interesses pr6prios a defender, muito definidos e • 
articulados numa polftica, mais ou menos razoavelmente fundamentada e mais 
ou menos rfgida, face a polftica do oponente. 

0 conjunto de objectives e estrategias que concernem as polfticas 
definidas pelas partes interessadas, quando em confronto directo na «mesa» 
das negociac;:oes, resume-se a um processo, par vezes obscuro, de regateio, 
onde o que esta em jogo e a fixac;:ao de um montante a distribuir pela 
empresa aos seus trabalhadores. 

Trata-se, pais, de afectar parte dos recursos da empresa a rubrica 
«Despesas com o pessoal». Ora, como estes recursos financeiros sao «sem
pre» escassos, natural e que as partes estejam, em princfpio, em conflito entre 
si: a empresa procurando afectar um determinado quantitative, para remunera
c;:ao do factor trabalho, consentaneo com o seu equilfbrio econ6mico-financeiro; 
os sindicatos visando lograr auferir um ganho o mais elevado possfvel. 

Nestas circunstancias, poder-se-ia dizer que aquilo que uma parte ganha 
corresponde aquila que a outra perde. L6gico e, portanto, para que haja um 
certo equilfbrio entre o que uma parte ganha e a outra perde, que se imponha 
como imperiosa a existencia de uma «zona de contrato». 
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Existe, efectivamente, uma faixa de parametros negociais que delimitam 
a «area de acordo» a urn conjunto de resultados possfveis de negociac;:ao 
que ambas as partes preferem a ruptura do dialogo- o conflito colectivo 
de trabalho. 

De qualquer modo, embora conscientes desta situac;:ao, os negociadores, 
tanto os da empresa como os dos sindicatos, quando se aprestam ao 
regateio, ja, em principia, previamente, receberam instruc;:oes bern definidas 
quanta aos objectivos a alcanc;:ar. 

Em geral tais mandatos vern balizados em termos de «objectivos 
maximos» e «Objectivos mfnimos». 

«Objectivo maximo» seria, assim, aquele que se tern esperanc;:a de 
alcanc;:ar, numa perspectiva optimista - tambem designado por «ponto de 
referencia». 

0 «objectivo mfnimo», em contrapartida, seria aquele que satisfaz 
minimamente as necessidades (do sindicato ou da empresa), abaixo do qual 
uma (ou ambas as) parte(s) nao estara(ao) disposta(s) a ceder, mesmo que 
tal posic;:ao signifique uma greve- o chamado «ponto de resistencia» ou de 
<<exito mfnimo». 

No fundo, a <<zona de contrato» sera definida pela area delimitada pelos 
<<pontos de resistencia» de cada parte, como por exemplo a definida a seguir: 

12,5Y. 

I~ 
15,0 "-

1 
Ponto de resistfncia 

Sindical 

I POSI~~VA 
17,5% 20,0% 

Aspirat;IJes Sindicais 

Aspirat;~es Patronais 

ACORDO 

Ponto de resistlncia 
da Empresa 

25, OY. 

... 

Uma situac;:ao de <<area de acordo negativa» seria definida por urn espac;:o 
de <<incerteza» onde as limitac;:oes externas tern urn peso tal que o acordo 
entre as partes fica temporariamente adiado, seja: 

12,5% 15,0% 

!AREA DE ACORDO I 
NEGATIVA 

17,5% 20, OY. 

I I 
22,5 "· 
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da Empresa Sindical 
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.. 
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0 que esta em questao numa e noutra situa9ao e, afinal, o conceito 
ja formulado de «poder contratual» de uma parte relativamente a outra, dado 
pela rela9ao entre o custo para uma das partes de discordar com os termos 
da proposta da outra parte e o custo para aquela de aceitar os termos desta 
ultima. 

lsto e: 

p _ Cs de discordar com E 
E - es de concordar com E (face a proposta da empresa) 

P - Ce de discordar com 5 (face a proposta sindical) 5
- Ce de concordar com S 

onde P E e o «poder contratual» da empresa (E) e P s e o «poder contratual» 
dos sindicatos (S), sendo Ce e Cs os «custos» respectivos de «discordar» ou 
«concordar» com a parte oposta. 

PE e Ps variam, desta maneira, de duas formas dominantes: em fun9ao 
da materia negocial em agenda num determinado momenta e/ou em func;;ao 
do proprio «custo de negociac;;ao». Desta maneira, tambem uma mesma taxa 
de acrescimo em tabela salarial podera nao fazer coincidir os valores de P E 

e P s em face do desenvolvimento desigual em que assenta a negociac;;ao. 
Tem-se, deste modo, a possibilidade de se medir o «poder contratual» 

das partes pela capacidade de uma delas de infligir a outra urn custo pelo 
facto de nao se estabelecer um consenso em torno da proposta na «mesa». 

Nestas circunstancias, os negociadores tem um papel importante a 
desempenhar, pais que s6 eles poderao enviezar os resultados da negociac;;ao 
mediante tacticas de persuasao ou de coerc;;ao exercidas sabre a percepc;;ao 
que o oponente tenha das utilidades ou desutilidades em jogo. Como meta, 
o negociador aponta a sua estrategia no sentido de conseguir que o 
antagonista adopte um «ponto de resistencia» mais <<razoavel». 

0 negociador deve ter, entao, consciencia de que o «ponto de resis
tencia» do outro lado da <<mesa» e fixado em razao directa das utilidades 
que sao atribufdas aos resultados tidos por possfveis e dos custos de ruptura 
susceptfveis de serem desencadeados sabre o interessado, e em razao 
inversa dos seus pr6prios custos grevfsticos subjectivos e das utilidades do 
interessado quanta aos resultados esperados. 

Em face destas regras basicas, impoe-se a equipa negocial de ambas 
as partes proceder por forma a maximizar as suas hip6teses de avanc;;o a 
expensas das dos seus opositores. 

Para tanto, e primordial avaliar-se a «escala de preferencias» da outra 
parte, como imperioso e conseguir-se ocultar ou disfarc;;ar as utilidades que 
cada um decide atribuir as diversas materias que sao objecto de negociac;;ao 
ou cenarios eventuais de acordo. 

Para cada uma das tacticas possfveis de serem assumidas, varios 
poderao ser os procedimentos a adoptar: desde um estudo exaustivo dos 
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prop6sitos que cada uma das partes deixa transparecer as conversas 
informais e aos <<contactos de corredor» ou em <<mesas separadas»; desde 
as manifesta<;oes assumidas no decurso do processo negocial, da procura 
de indfcios, ate a assump<;ao de uma atitude passiva, deixando aos membros 
da equipa negocial da outra parte a iniciativa de .<<queimar tempo»; desde a 
tentativa de manipular os custos grevfsticos pelo interessado e pelo opositor 
(com <<demonstra<;oes» de que, por exemplo, a greve tern efeitos que para 
uns sao irrelevantes e para outros sao catastr6ficos, com percentagens de 
adesao que nunca coincidem ... ) ate as tentativas de manipula<;ao das 
estimativas do antagonista quanta as conveniencias do interessado (mediante 
factos e atitudes, seja de desalento, de impaciencia exagerada ou de simples 
provoca<;ao, que criem no oponente impressoes mais vantajosas as amea<;as 
ou reivindicacoes do interessado). 

Evidente e que todas estas (e outras mais) manobras tern como objectivo 
diminuir a area de indetermina<;ao de urn ponto focal de acordo global, sem 
que se desencadeiem outras, mais obscuras, cujas consequencias sao 
i nevitavelmente mais onerosas, social e economicamente, para os respon
saveis. 

Em oposi<;ao a estas formas pouco recomendaveis da negocia<;ao imp6e
-se, de facto, a op<;ao por posi<;oes que privilegiem uma manipula<;ao das 
pr6prias tacticas negociais no sentido do <<compromisso». 

E geralmente aceite pelos experts da negocia<;ao que, se o interessado 
puder efectuar urn compromisso irrevogavel para uma posi<;ao pr6xima do 
ponto de resistencia do opositor (e o fizer de modo visfvel e convincente}, 
podera for<;ar a zona de contrato ate urn ponto que se lhe afigure mais 
favoravel. 

Oaf que as tacticas de compromisso exijam a adop<;ao de uma posi<;ao 
negocial que acaba por condicionar, de uma forma mais ou menos definitiva, 
a estrategia a assumir nos momentos ulteriores do processo negocial. 

E, afinal, com este painel de fundo que se processa todo aquele <<teatro» 
onde a <<concessao», a <<flexibilidade» e a <<firmeza» tern uma cadencia definida 
no espa<;o e no tempo. A op<;ao entres estes posicionamentos cabe, 
naturalmente, aos negociadores, cuja capacidade de antecipa<;ao e de 
lideran<;a se torna vital para conduzir o processo a convergencia dos 
interesses, controlando o ponto final de intercepyao. Note-se que a pratica 
tern demonstrado serem domimantes as decisoes tacticas, conducentes a uma 
postura flexfvel mas firme, como as (micas capazes de minimizar a 
possibilidade de ocorrencia de conflitos colectivos de trabalho. 

Tal op<;ao nao devera, todavia, colidir com a alternancia de movimentos 
por cada parte - regra central em qualquer negocia<;ao colectiva. Como e 
habitual referir-se a <<mesa»: <<a batata quente esta desse lado» [ ... ], o que 
subentende uma imposi<;ao de resposta da outra parte; seja qual for a 
concessao, a outra parte esta coagida a faze-lo, quanta mais nao seja por 
razoes de <<boa-fe» e de inten<;ao de <<celeridade>> na conclusao do acordo. 
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0 processo vai, assim, afunilando-se a medida que se aproxima a fase 
final das negocia<;:oes. Maier e, entretanto, o melindre, pais as partes, ao se 
acercarem do ponte focal, terao de evitar, a todo o transe, permitir que a 
outra parte ganhe espa<;:o de manobra. 

Qual o momenta oportuno? 
0 «momenta oportuno» e, afinal, aquele que induz as partes a avan<;:ar 

uma proposta quase final ate que a definitiva caia de «madura» sem que as 
partes outorgantes «deem par isso»! . . . Como e da gfria da contrata<;:ao 
colectiva: «O anuncio da oferta final deve fazer-se suficientemente tarde para 
ter credibilidade, mas nao demasiado tarde para poder ser ouvido». 

Sao estes, de facto, os mementos dramaticos da negocia<;:ao, marcados 
par eventos reveladores com uma encena<;:ao muito variada e com um 
«folclore» muito pr6prio: sao as negocia<;:oes «pela noite fora»; e o apa
recimento do administrador ou do dirigente da central sindical; sao as 
declara<;:oes incisivas para a acta das negocia<;:oes; sao as reunioes em 
separado e as conversas de corredor; sao as amea<;:as de ruptura das 
negocia<;:oes e da greve; e, finalmente, o acordo, outorgado pelas partes e 
lavrado em acta final. 

Note-se, porem, que a «oferta final» nunca devera ser rigorosamente 
entendida como tal, pais que sera de todo o interesse para a parte que a 
avan<;:a nao esgotar completamente a sua «margem de manobra». Com efeito, 
em face da necessidade de concilia<;:ao, media<;:ao ou mesmo de greve, essa 
<<margem», mfnima que seja, podera valer o acordo, esgotadas que estejam 
as alternativas de pressao da outra parte (sabe-se, par exemplo, que sera 
diffcil a urn sindicato mobilizar os seus associados para a greve quando outre 
sindicato ja assinou uma tabela, com <<umas migalhas». a menos, que os 
abranja! ... ). 

Mas toda esta mise en scene processa-se sem que haja a certeza de 
um acordo global. Em jogo estarao nao s6 problemas que respeitam as areas 
de direitos e obriga<;:oes, carreiras profissionais, regalias sociais, beneffcios 
complementares, etc .... , como, com uma incidencia muito especial em 
termos reivindicativos, a necessidade de revisao de clausulas de expressao 
pecuniaria, com realce para a tabela salarial. 

Evidente se torna, pais, que a sua resolu<;:ao impoe uma negocia<;:ao 
simultaneamente distributiva e <<integrativa», onde os negociadores visem nao 
s6 resolver os conflitos de interesses, mas tambem encontrar o ponte de 
intersec<;:ao das preferencias e fun<;:oes de utilidade das partes correspon
dentes. 

No amago das suas inten<;:oes esta, assim, uma estrutura9ao de atitudes 
em que as partes vao assumindo um determinado <<m6dulo de rela<;:ao» que, 
no caso de se propiciar um acordo, se caracterizam ou par <<acomoda<;:ao», 
<<coopera<;:ao» ou <<coaliza<;:ao», mas, se aquele nao se verificar, a resultante 
sera a <<contensao/agressao» ou mesmo o <<conflito» aberto. 

Um conflito que, quando se desencadeia, tera manifesta<;:oes, certamente, 
entre as partes directamente envolvidas, mas tambem podera evidenciar 
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algumas contradi<;:oes internas as mesmas. De facto, nao raro e desen
cadearem-se, igualmente, conflitos internes, centrando-se com frequencia na 
pessoa do negociador principal - o pivot em torno de quem se processa a 
negocia<;:ao «intra-organizacional», que poe em confronto as pressoes 
originarias da sua hierarquia, as pareceres dos membros da comissao 
negociadora, as posi<;:oes avan<;:adas pela parte contraria e a sua propria visao 
dos problemas. 

0 <<conflito» e, assim, uma componente necessaria e omnipresente em 
qualquer negocia<;:ao onde prevale<;:a <<o princfpio da apresenta<;:ao de 
propostas aproximativas». 

2.3 - Os conflltos colectlvos de trabalho 

Os conflitos coletivos de trabalho sao, no fundo, uma continua<;:ao da 
negocia<;:ao par outros meios. Da mesma maneira se poderia afirmar que a 
negocia<;:ao sera uma continua<;:ao do conflito par outras formas. 

Quando a negocia<;:ao e apresentada como hegem6nica, o resultado dos 
conflitos colectivos de trabalho e analisado como uma consequencia do 
sistema de organiza<;:ao das rela<;:oes sociais numa empresa au sector. Par 
outro lado, quando e o conflito que se assume como hegemonico, o resultado 
das greves e analisado como uma fun<;:ao das rela<;:oes de for<;:as esta
belecidas pelos protagonistas. 

Em termos factuais, assumindo-se sob a forma de urn conflito jurfdico 
ou de urn conflito de interesses, ninguem nega (nem o empresario mais 
retrograde) que a greve e a arma decisiva dos sindicatos na negocia<;:ao 
colectiva. 

Se bern que as conflitos jurfdicos, que concernem a interpreta<;:ao 
divergente quando ao texto au aplica<;:ao de clausulado ja vigente, se possam 
materializar numa greve, esta produz-se, par excelencia, mais em resultado 
de urn conflito de interesses, assente fundamentalmente em questoes 
economicas - tema fulcral da negocia<;:ao distributiva. 

Como nestes processes, a partida, impera uma dinamica competitiva 
onde prevalecem atitudes de mutua aversao e desconfian<;:a, a amea<;:a de 
uma greve tera urn impacte e uma intensidade que e inversamente pro
porcional a disparidade de poder entre as partes, conduzindo (au nao) as 
empresarios a pagar maiores salaries do que inicialmente teriam previsto. 

As partes sao, alias, confrontadas, em cada momenta da negocia<;:ao, 
a comparar as possfveis vantagens e desvantagens de urn acordo versus 
conflito: o risco de urn conflito e, indubitavelmente, o factor central da 
negocia<;:ao. 

A parte da empresa aceitara au rejeitara uma proposta sindical se, e 
so se, proceder a urn balan<;:o entre dais custos subjectiva au objectivamente 
medidos e assumidos: o chamado <<custo de concessao» (isto e, o aumento 
dos nfveis salariais) e o dito <<custo de resistencia» (com inerentes encargos 
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decorrentes de uma greve). A empresa dispoe-se a acordar materia negocial 
com base na proposta sindical em circunstancias onde, na estimativa da 
administraQao, o segundo custo excede o primeiro; em contrapartida, as 
reivindicaQ6es salariais nao serao satisfeitas sempre que se verifique a 
situaQao inversa. 

No tocante a parte sindical, havera uma resistencia a negocia9ao da 
proposta patronal, sempre que estimar que o sacriffcio do aumento percentual 
em tabela (por exemplo) correspondente a sua «utilididade subjectivamente 
esperada» for superior ao «custo da insistencia» numa greve com a durac;ao 
considerada necessaria para atingir o objective proposto. 

Subjacente a este «jogo nao cooperative» estara sempre a necessidade 
da direc9ao sindical de aumentar a sua credibilidade e influencia (e inerente 
probabilidade de exito em eleiQ6es pr6ximas ... ), a par da correspondente 
aspiraQao da «fracQao hegem6nica» da empresa em se sobrepujar as 
intenQ6es sindicais (e, inclusive, as aspira96es de outras fracQoes candidatas 
a «dirigentes» na empresa ... ). 

Em ultima analise, a soluc;:ao de um <<conflito de interesses» cor
respondera a uma resultante determinada do complexo jogo de forQas em 
confronto e, raramente, a partilha de um ajuste pelos pleitantes. 

Este conjunto de circunstancias correspondera a um painel de cenarios 
passfveis de representaQao grafica num referencial dimetrico de eixos 
ortogonais reproduzindo o nfvel de salaries, ou percentagem de acrescimo 
em tabela salarial, considerado pelas partes (Wn, eixo das ordenadas) e a 
duraQao esperada da greve (Gt, eixo das abcissas). Do seu confronto resultara 
uma conexao determinada entre a <<curva de concessao da empresa» (CCE) 
e uma <<curva de resistencia sindical» (CRS), no caso, para simplificar, media 
(CRS). 

Ou seja: 

Wn 

wi 

CCE 

Gt 
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Wo: nfvel de salarios (ou percentagem de acrescimo salarial} que 
a empresa se compromete a conceder se nao se verificar 
resistencia sindical no decurso do processo negocial; 

CCE: curva definida pelos pontes correspondentes as condi<;oes que 
a empresa esta disposta a acordar em alternativa a estimativa 
dos custos decorrentes duma greve de diferente dura<;ao, 
associada a nfveis salariais mais elevados (com um limite em 
W 1 que coincide com o «ponto de resistencia» da empresa -
limite maximo de concessao); 

Wi: proposta inicial supostamente pretendida pelos sindicatos, com 
um nfvel salarial relativamente elevado (para efeitos de 
«intimida<;ao» e show-off. . . perfeitamente justificaveis mas) 
nao justificative de um conflito para o manter; 

CRS: curva definida pelos pontes correspondentes aos nfveis 
mfnimos de aumento em tabela salarial que os sindicatos 
estao dispostos a acordar em alternativa a uma greve de 
dura<;ao implfcita- note-se que a medida que a negocia<;ao 
vai induzindo uma diminui<;ao dos nfveis salariais suces
sivamente propostos havera um aumento correlative da 
resistencia sindical ate ao ponto Wo - o limite mfnimo que 
determina a dura<;ao maxima da greve que os sindicatos estao 
dispostos a desencadear. 

Esta-se, assim, perante um processo iterative, conducente a um equilfbrio 
caleido-estatico, no «fio da navalha», balanceado entre as «duas faces de 
corte da tesoura marshalliana», no ponto de intersec<;ao das curvas CCE e 
CRS. 0 ponto A e, afinal, o ponto focal do acordo entre as partes, 
determinando, no perfodo t, o cruzamento das <<utilidades subjectivamente 
esperadas» finais que conduziram a negocia<;ao. 

A empresa e os sindicatos preferem o nfvel de aumento salarial We, 
pais que para Wn > We a empresa s6 acordaria um nfvel proposto pelos 
sindicatos se se verificasse uma greve com uma duragao superior aquela 
que o sindicato teria condi<;oes de desencadear a esse nfvel, enquanto que 
para Wn <We os sindicatos desencadeariam uma greve com uma dura<;ao 
tal que o seu custo implfcito seria superior a desvantagem da concessao para 
a empresa. 

Deste confronto, passo a passo, entre as possfveis vantagens e 
desvantagens das ac<;oes subsequentes, extraem as partes a conclusao de 
que o ponto A corresponde ao salario mais baixo (ou mais elevado) que uma 
negocia<;ao Mbil conseguiu impor aos sindicatos (ou a empresa, na 6ptica 
oposta). 

Ambas as partes tem, portanto, consciencia que a nao celebragao de 
um acordo mutuamente satisfat6rio conduzira, par certo, a situagoes de 
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ruptura de natureza varia e com metodos que se podem enunciar, em sfntese, 
como os seguintes: 

- a «greve de zelo», em que os trabalhadores usam de um rigor 
excessivo no desempenho das suas fun<;:oes, com o objectivo de 
provocar a desorganiza<;:ao do processo produtivo; 

-a «greve de rendimento», em que os trabalhadores tambem nao 
se abstem de trabalhar, mas fazem-no com uma cadencia que 
conduz a uma diminui<;:ao da produtividade; 

-a «greve rotativa» ou «articulada», em que da um escalonamento 
na paragem das actividades e grupos profissionais, a tim de 
bloquear alternadamente a labora<;:ao da empresa; 

- a «greve surpresa» que, nao obstante ser legal (por efeito de 
entrega, em tempo util, de um pre-aviso), s6 e desencadeada em 
momentos escolhidos pelos trabalhadores; 

-a «greve com ocupa<;:ao», que e feita, passe o pleonasmo, com 
a ocupa<;:ao das instala<;:oes da empresa; 

- a «greve trombose», levada a cabo par uma pequena frac<;:ao dos 
trabalhadores empenhados no litfgio, mas que laboram nos 
centros nevralgicos da empresa, o que entrava e descoordena 
toda a actividade de produ<;:ao; ou ainda outros como 

-a chamada «greve de mala» (levada a cabo, par exemplo, nos 
transportes colectivos), ou a «greve de amabilidade» (em 
estabelecimentos comerciais), ou a «greve as horas extraor
dinarias», etc. 

Mas se a greve, como e da lei, e um direito natural e inalienavel dos 
trabalhadores, como forma de «recusa colectiva e concertada» ao trabalho, 
tendente a defesa e promo<;:ao dos seus «interesses colectivos profissionais», 
M que acentuar nao s6 o seu caracter de «ultimo recurso» (aceite, alias, 
em princfpio, pelas partes) como, de certo modo, o papel e a importancia 
dos organismos responsaveis pela concilia<;:ao, media<;:ao e arbitragem na 
resolu<;:ao dos supracitados conflitos. 

Se, em termos ideol6gicos e marais, a negocia<;:ao e preferfvel ao 
conflito, o dialogo a for<;:a, em termos sociol6gicos, sera sempre a rela<;:ao 
de for<;:as e de poder que preside a abertura, persecu<;:ao e eficacia dos 
processos de contrata<;:ao colectiva, na debela<;:ao de eventuais crises de 
negocia<;:ao directa. 

Nota final. - Omiti, neste artigo, deliberadamente, uma analise mais detalhada do problema 
ou incidencia do sistema tributario nestes processes de negocia9ao de materias de expressao 
pecuniaria. 

E minha inten9ao faze-lo, noutro espa9o e noutras circunstancias, quando apresentar, em 
breve, um estudo, que venho preparando, sabre a Supply-side Economics. 

Sacavem, 4 de Setembro de 1983. 
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CASTELA, M. Jorge C. - Contratac;io colectiva: negociac;io e conflito 

RESUMO: 

Procurou·se nestas paginas tra<;:ar algumas glosas marginais a prop6· 
silo de uma materia «abandonada» pelos economistas: a Contrata<;:ao Co· 
lectiva e a Negocia<;:ao. Tematica que se inscreve no espa<;:o econ6mico 
definido pelos vertices: Pre<;:os·Sah~rios-Concorremcia e que se regula por 
modelos comportamentais onde se confrontam estrategias delineadas pelas 
partes. 

Abordagem econ6mica (mas nao exclusivamente) da psicosociologia das 
rela<;:oes colectivas de trabalho tendo como painel de fundo a oposi<;:ao de 
propostas sujeitas ao «princfpio da alternancia» com o objective de, sob 
o espectro do conflito, se conseguir, na zona de contrato, um acordo sa
tisfat6rio para as partes envolvidas nos processes negociais de revisao de 
clausulado global ou de expressao pecuniaria. 

CASTELA, M. Jorge C. - Collective contracts: conflict and bargaining 

ABSTRACT: 

Prices-wages-competition are presented as the basic features affecting 
colective bargaining. 

Attention is given to the economic and to the psicosociologic approach 
to industrial relations as far as the revision of contracts is concerned. 
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