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1 - lntrodu~ao 

Uma das quest6es mais antigas discutidas na ciencia econ6mica, em par

ticular na economia do trabalho, e a de saber se a determinac;ao dos salaries 
se faz de acordo com a teoria neoclassica, isto e, num mercado concorrencial, 
ou esta sujeita a acc;ao de forc;as nao concorrenciais actuantes no mercado 
de trabalho. 

0 desenvolvimento da abordagem a esta questao tem vindo a caracterizar
-se par uma crescente influencia das teorias que apontam para a rejeic;ao da 
visao neoclassica do mercado de trabalho. 

A ideia de que factores relacionados com o funcionamento interne da 

empresa sao importantes na determinac;ao dos salaries transparece ja nos 
trabalhos de Slichter (1950} e Lester (1952} ao defenderem que a existencia, 
empiricamente provada, de uma grande disparidade de salaries entre estabele
cimentos poderia ser explicada pelo efeito nos salaries de uma boa/ma gestae 

empresarial com consequencias positivas/negativas na capacidade de paga
mento das empresas. Tambem MacKay et at. (1971) apresentaram resultados 
de um estudo sabre o mercado de trabalho em lnglaterra, onde se comprova 
empiricamente que os salaries pages aos trabalhadores dependem mais das 
condic;oes de funcionamento da empresa (taxas de rentabilidade, economias 
de escala, metodos de gestae e produc;ao eficientes) que da pressao da oferta 
e procura no mercado de trabalho. 

Os recentes desenvolvimentos na teoria de negociac;ao salarial (1}, quer 

na sua versao de teorias microecon6micas de comportamento dos sindicatos 
quer na abordagem pela teoria de jogos, vieram dar novo alento a formulac;ao 
de hip6teses acerca do funcionamento do mercado de trabalho e nomeada
mente do modo como os salaries se formam na economia, a suscitar compro

vac;ao empfrica. 
lntimamente relacionadas com estes desenvolvimentos, as contribuic;oes das 

teorias insiders/outsiders permitiram conceptualizar as relac;oes entre os 
salaries e o funcionamento interne da empresa ja detectadas nos estudos de 

(*) Professor auxiliar do ISEG. 
(1) V. Fernandes (1992). 
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Slichter (1950), Lester (1952) ou MacKay et a/. (1971) e pro move ram o 
aparecimento de um importante numero de estudos empfricos que procuram 
trazer alguma luz a discussao desta relevante questao (2). 

Este artigo (3) tem por preocupa9ao procurar a resposta para algumas das 
quest6es levantadas pelas teorias de negocia9ao salarial, e em particular pelas 
teorias insiders/outsiders, em rela9ao a forma9ao dos salaries para o caso da 
industria transformadora em Portugal. 

Assim, tem-se por objective testar se a forma9ao dos salaries na industria 
transformadora em Portugal pode ou nao ser representada pela visao 
neoclassica do mercado de trabalho e, no caso negative, determinar as for9as 
que influenciam essa forma9ao. Neste ultimo caso, tentar-se-a ainda distinguir 
nessas for9as as que sao de origem interna, isto e, que tem a ver com o 
funcionamento interne da empresa, e as que sao de origem externa a empresa, 
ou sejam as que resultam das press6es da oferta e procura no mercado de 
trabalho, bem como conhecer a sua importancia relativa. 

No ponto 2 apresenta-se o modele te6rico escolhido. 0 ponto 3 justifica a 
metodologia utilizada na estima9ao do modele. 0 ponto 4 descreve, breve
mente, os dados com que se trabalhou. A apresenta9ao dos resultados da 
estima9ao do modele constitui o ponto 5. 

No ponto 6 sao sintetizadas as principais conclus6es do estudo empfrico 
efectuado, com especial enfase para as respostas encontradas para as 
quest6es inicialmente postas: saber quais as for9as predominantes na forma9ao 
dos salaries e o peso relative das for9as de origem interna ou externa. 

2 - 0 enquadramento te6rico 

2.1 - Considera~oes previas 

A procura de confirma9ao das hip6teses levantadas no ponto anterior 
acerca do modo como os salaries se formam tem a enquadra-la um conjunto 
de teorias conhecidas como teorias de negocia9ao salarial. 

Tendo por base essas teorias, construiu-se um modele te6rico que servisse 
de suporte e orienta9ao a investiga9ao empfrica e a interpreta9ao dos seus 
resultados. 

Embora os modelos utilizados, neste contexte, possam atingir um elevado 
grau de sofistica9ao, optou-se aqui por utilizar um modele que, sendo simples, 

(2) V. entre outros Nickell, Wadwani (1987); Blanchflower, Oswald (1988); Gregory eta/. (1987); 
Blanchflower, Oswald (1988a); Blanchflower, Oswald (1988b); Krueger, Summers (1988); 
Blanchflower, eta/. (1988). 

(3) Este artigo constitui urn resumo do estudo publicado em Fernandes (1992). 

86 



fosse uma sfntese das principais contribui96es te6ricas neste domfnio e 
permitisse explicitar de modo clara as relaQ6es entre as variaveis que se 
pretendem estudar (4). 

2.2 - Descri9ao do modelo 

Tomando como objecto de estudo a formavao dos salarios ao nfvel de 
empresa, considere-se uma empresa que tem por funvao de utilidade o Iuera 
e represente-se essa funvao do modo seguinte: 

UE = n(w,l} = R(l)- w,l (1) 

on de: 

UE- utilidade da empresa; 
n- funvao de Iuera com diferenciais de 2.!! ordem; 
R- funvao de receitas da empresa com diferenciais de 2.!! ordem; 
w- salario pago pel a empresa; 
l- nfvel de emprego na empresa. 

Na negociavao dos salarios, esta empresa tera por parceiro um sindicato 
ou conjunto de trabalhadores (nao necessariamente sindicalizados) com algum 
poder de negociavao e que tem uma funvao utilidade que, na forma reduzida, 
se pode representar como se segue: 

us= US= U5(w,l) (2) 

A funvao de utilidade sindical verifica as seguintes condiQ6es (5): 

a us 
0 -- > 

aw 

a us 
()[ 

~ 0 
(3) 

()2US 
< 0 

()w2 

(4) Na constrw;:ao do modelo segue-se de perto Blanchflower et. a/. (1988). 
(5) De acordo com as teorias microecon6micas de comportamento dos sindicatos. 
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Sejam ainda U~ e U~ as utilidades, respectivamente da empresa e dos 
trabalhadores, associados ao ponto de nao acordo (6). 

A formac;:ao dos salaries pode entao ser modelizada como uma negociac;:ao 
assimetrica de Nash, isto e: 

max ct> = max ( UE- 1./.ne (us- LJvS) 1-e 
w w 

(4) 

on de 0 < e < 1 representa o poder relative de negociac;:ao patronal. 
Logaritmizando a func;:ao «P na expressao (4), a condic;:ao de primeira ordem 

de maximo e dada par: 

C!(UE- U~) C!(Us- U~) 

CJI~~<I> =0<=>8 (UE~U~) +(1-8) (Us~U~) =0 (5) 

e resolvendo a equac;:ao (5) em ordem a us, obtem-se: 

us= U~- 1-(J (J UE-Ut 
. CJ(UE-Ug) 

(6) 

C!w 

dado que C): 

e que (8): 

C!(U8 - U~) = C!Us 
C!w C!w 

A equac;:ao (6) pode ainda escrever-se como: 

(7) 

(6) Utilidades de ambas as partes par efeito de uma quebra de negocia<;:5es na abordagem 
axiomatica de Nash ou par efeito da existencia de urn conflito laboral na abordagem estrategica 
de Binmore eta/. (1986). 

a(uE- uN) an auN an . _ . 
(7) a E = - - _E_ =-a-=-/, po1s au~ I C!w = 0 porque U~ nao vana com o 

w aw aw w 

salario pago pela empresa. 
(8) Tal como para o caso da empresa, U ~ e considerado constante. 
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ou ainda fazendo (j = (1 - ()) I () e rre = ( UE- U~) I l, para simplificar: 

us (w,l) = UJ + CJIT6(w,l) ~: (w,l) (8) 

A equa9ao (8) mostra como o salario pode ser vista como uma media 
ponderada de factores internes a empresa representados por CJ (poder de 
negocia9ao relative das partes em presen9a) e rre (que ao medir o excedente 
do Iuera por trabalhador, face a possibilidade de ruptura das negocia96es, 
reflecte a performance da empresa) e factores externos que se reflectirao nos 
nfveis de utilidade 4$. 

Esta mesma equa9ao define uma fun9ao implfcita que relaciona os salaries 
m com os factores que se mencionaram, o que permite determinar de que 
modo variam os salaries com a varia9ao desses factores. 

Com efeito, diferenciando convenientemente esta equa9ao, que sob a forma 
de fun9ao implfcita se escreve: 

demonstra-se que (9): 

au US- I IS+ (J fie _s_ = 0 
'11/ aw (9) 

0 salario (m) e uma fun9ao crescente com performance da empresa 
(IT e): 

aw 
a us 

(j--aw 
(10) 

uma vez que, a us I ow> o e o2 Us I aw 2 < o pelas condi96es 
impostas a fun9a0 utilidade dos trabalhadores; 

0 salario (m) e uma fun9ao crescente do nfvel de utilidade dos traba
lhadores em caso de nao acordo: 

aw 
aUE -

N 

>0 (11) 

Destes resultados e possfvel concluir que os salaries variam no mesmo 
sentido que a performance da empresa sendo pais afectados positiva e 
negativamente por indicadores que desse modo afectem a qualidade dessa 
mesma performance. 

(9) Lembra-se que: seja a equagao t (x, y) = 0 onde esta definida a fungao implfcita y = g(x). 

Tem-se ag!ax= -~/~. 
ax ily 
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De modo idemtico, os factores de origem externa a empresa que influenciam 
positiva ou negativamente a utilidade dos trabalhadores em caso de nao acordo 
contribuirao para uma varia9ao dos salarios no mesmo sentido. Se se consi
derar como principais factores de pressao externa sabre os salarios, o desem
prego (U) e o salario alternativo (1°) (cd'); como indicadores da performance 
da empresa aos nfveis produtivo, econ6mico e financeiro, a produtividade (P), 
a autonomia financeira (AF), a liquidez geral (LG), a solvabilidade (S) racios 
de lucratividade (1t) ou o endividamento (0) e como indicador de ac9ao sindical 
(AS), a forma9ao dos salarios pode ser representada pela equa9ao (12) onde 
se assinala o sinal da derivada parcial de cada um dos factores: 

W = f ( U, wa, P, AF, LG, S, 1t, 0, AS) 

(-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) 

3 - Metodologia de estima~ao 

(12) 

A op9ao pelo estudo da forma9ao dos salarios ao nfvel de empresa, como 
forma de analisar a influencia de factores internos e externos a empresa e 
seu peso relativo nessa forma9ao, condiciona a investiga9ao empfrica a 
disponibilidade de uma base de dados com informa9ao que permita caracterizar 
a actividade produtiva, econ6mica e financeira das empresas. 

A inexistencia, no nosso pafs, de qualquer base de dados que forne9a 
esse tipo de informa9ao tornou necessaria o recurso ao inquerito directo as 
empresas. 

Dada a inviabilidade de se proceder a urn inquerito que abrangesse parte 
significativa das empresas com actividade na industria transformadora, tornou
-se clara que o numero de empresas que responderiam ao inquerito seria 
insuficiente para que o tratamento econometrica com base em dados seccionais 
pudesse fornecer resultados com alguma fiabilidade. 

Para fazer face a estas restri96es, decidiu-se recorrer a extensao do 
inquerito, para cada empresa, a um horizonte temporal mais vasto (12 anos). 
A utiliza9ao de uma base de dados de painel (50 empresas x 12 anos), ao 
aumentar de modo substancial o numero de observa96es, permite superar o 
problema do defice de graus de liberdade na estima9ao da equa9ao de salarios 
e reduzir a colinearidade entre as variaveis explicativas, aumentando conse
quentemente a qualidade das estimativas econometricas. 

(10) Entenda-se por salario alternativo aquele que o trabalhador pode usufruir fora da empresa 
em que se encontra empregado. 
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A utilizavao de dados de painel apresenta ainda a vantagem de minorar 
outros tipos de problemas econometricos, muito frequentes em estudos empf
ricos no domfnio da economia, nomeadamente, no tratamento da determinavao 
dos salaries. 

A estimavao de relav6es de comportamento a partir da combinavao de 
dados temporais e seccionais levanta o problema de como especificar o modele 
de modo a que ele represents adequadamente as diferenvas de comportamento 
entre as diversas unidades seccionais num dado memento do tempo ou de 
cada uma destas unidades ao Iongo do tempo. 

Os diversos modelos de tratamento deste tipo de dados obtem-se mediante 
a formulavao de restriv6es aos parametres, de modo a ter em conta as 
diferentes origens da heterogeneidade nos parametres, no seguinte modele: 

on de: 

K 
Yit == ait + 'LJ3kit xkit + U;, (i == 1 ,2, ... , N), (t == 1 ,2, ... , T) (13) 

k=1 

Y;r- valor observado da variavel dependents para o indivfduo i no 
memento t; 

ait- termo independents da regressao para o indivfduo i no me
mento t; 

f3kir- coeficiente de regressao da variavel k para o indivfduo i no 
memento t; 

Xkir- valor observado da variavel explicativa k para o indivfduo i no 
memento t; 

u;,- termo residual ou erro da regressao para o indivfduo i no 
memento t; 

N- numero de unidades seccionais (indivfduos); 
T- numero de perfodos de tempo. 

0 caracter irrealista da hip6tese de homogeneidade dos parametres no 
tratamento da maioria das quest6es postas pela ciencia econ6mica, e o modo 
como ela pode afectar os resultados da estimavao, levou ao estudo das con
sequencias, em termos de formulavao do modelo, da tomada em consideravao 
das diferentes origens possfveis da heterogeneidade. 

Um melhor aproveitamento das potencialidades contidas neste tipo de 
dados pressup6e, assim, uma investiga9ao previa acerca da homogeneidade 
dos parametres que caracterizam a variavel y nas dimens6es individual (1) e 
temporal (t) por um lado, e da existencia de correlavao entre os efeitos (a;) e 
as variaveis explicativas (xk) por outro. 

No primeiro caso, essa investigavao permite fundamentar a escolha entre 
um modelo mfnimos quadrados e um modele com parametres heterogeneos 
em i e ou t. No segundo caso, apoia a decisao acerca da opyao entre os 
modelos de efeitos fixos e de efeitos aleat6rios. 
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Os resultados dos testes a homogeneidade dos parametros (1 1) sao claros 
quanta a rejeigao da hip6tese de que os parametros sao comuns a todas as 
empresas da amostra estudada para o conjunto da industria transformadora, 
e mostram estar nos termos independentes a origem da heterogeneidade regis
tada com os testes iniciais. 

Estes testes apoiam, assim, a opgao por um modelo de termo independente 
variavel, ja que, nestas circunstancias, os enviesamentos resultantes da apli
cagao do metoda dos mfnimos quadrados as (Nx T) observag6es poderiam 
conduzir a falsas inferencias. 

0 teste de Hausman (1 2) aceita a hip6tese de nao existencia de correlagao 
entre os efeitos (a;) e as variaveis explicativas (Xk). Neste caso, as estimativas 
obtidas com o modelo de efeito fixos ou aleat6rios (1 3) nao sao significativa
mente diferentes pelo que e indiferente a escolha de um de entre eles. Pensa
-se, no entanto que a forma pela qual e analisada a formagao dos salaries 
vem corroborar a opgao por um modelo de efeitos fixos em detrimento de um 
modelo de efeitos aleat6rios. 

Com efeito, o estudo da determinagao dos salarios, na 6ptica insiders/out
siders, tem por objectivo detectar a influencia nos salarios de atributos que 
caracterizem o funcionamento interno especffico a cada empresa. De entre 
esses atributos, parte substancial (o modo como a empresa e gerida ou a 
qualidade da mao-de-obra que emprega) nao e observavel embora prova
velmente influencie o modo como os salarios se formam na empresa. Contudo, 
dado que esses atributos tenderao a manter-se imutaveis no medio prazo que 
e o deste estudo, parece plausfvel que estes sejam tornados como elementos 
fixos para cada empresa. 

A equagao (12) e, assim, estimada atraves de um modelo de efeitos fixos 
em que a variavel dependente para a unidade i no momenta t depende 
de K variaveis ex6genas (X1;17 ••• , Xk;r) que diferem de indivfduo para indi
vfduo, bem como de variaveis especfficas a cada unidade que permane
cem constantes no tempo. 0 modelo para o indfviduo i no momenta t 
escreve-se: 

Y,1=a;+/3'X,1 +U,1, (i=1, ... ,N), {t=1, ... ,T) (14) 

onde W e um vector (1 x K) de coeficientes das variaveis explicativas, Xite um 
vector (K x 1) de val ores observados das variaveis explicativas e a; um escalar 
que representa os efeitos das variaveis especfficas que afectam o indivfduo 
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de um modo identico ao Iongo do tempo. 0 termo residual (u;1} representa os 
efeitos de todas as outras variaveis omitidas e supoe-se ser uma variavel 
aleat6ria i.i.d. com media 0 e variancia cr~. 

4 - A base de dados - Fontes e caracteristicas 

Os dados que serviram de suporte a este estudo provieram de tres fontes 
distintas que a seguir se discriminam, indicando o tipo de dados recolhidos 
em cada uma delas (1 4). 

A amostra trabalhada foi obtida por inquerito directo a empresas, com 
actividade na industria transformadora, escolhidas de entre as 500 maiores 
empresas do painel da revista Exame para o ano de 1989 (1 5}. 

Definido o perfodo de estudo (1978-1989), limitou-se o numero de empresas 
a inquirir a 150. A escolha das empresas fez-se por ordem decrescente de 
ordena9ao das mesmas no painel referido, tendo subjacente a ideia de que 
seria tanto mais provavel obter uma resposta quanto maior fosse (1 6) a 
empresa. 

Receberam-se 69 respostas correspondendo a aproximadamente 50% dos 
inqueritos enviados, mas uma analise das mesmas invalidou 19 de entre elas 
por nao ter sido possfvel, apesar dos esfor9os empreendidos nesse sentido, 
colmatar as falhas na informa9ao enviada. 

Ficou-se assim, com uma amostra de 50 empresas divididas por sectores 
e regi6es como consta do quadro 1 (v. anexo 2}. 

Os dados de empresa foram recolhidos do balan9o analftico e conta de 
demonstra96es de resultados lfquidos e respective anexo. 

Da informa9ao coligida a partir dos quadros de pessoal pelo Departamento 
de Estatistica do Ministerio do Emprego e da Seguran9a Social foi possfvel 
recolher dados sobre greves, qualificayao dos trabalhadores, mao-de-obra 
empregue segundo o sexo e intensidade do emprego por sector de actividade, 
para os sectores da industria transformadora a dois dfgitos da C. A. E. Da 
mesma fonte se obteve informayao sobre o ganho medio mensal dos 
trabalhadores por conta de outrem na economia. 

A informayao sobre o desemprego existente em Portugal foi obtida a partir 
do lnquerito ao Emprego ate 1983 e do lnquerito Trimestral ao Emprego de 
1984 publicados pelo INE. 

(14) A definigao das variaveis estudadas, respectiva fonte e forma de calculo e dada no 
anexo 1. 

(15) Pertencem a este grupo todas as empresas com um valor de vendas lfquidas superior a 
2,5 milh5es de contos. 

(16) A designagao de maior e aqui vista numa perspectiva global de apreciagao da actividade 
da empresa que nao se reduz a dimensao da mesma. 
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5 - Resultados da investiga~ao empfrica 

5.1 - Algumas considerat;:oes previas 

0 facto de, para algumas das variaveis a incluir no modelo, tal como os 
indicadores de acc;:ao grevista (percentagem de greves na regiao, percentagem 
de grevistas no sector) ou de caracterizac;:ao da mao-de-obra empregue 
(percentagem de nao qualificados, percentagem de emprego feminino no sec
tor, intensidade do emprego) apenas ter sido possfvel obter informac;:ao para 
perfodos posteriores a 1981, levou a que se estimasse o modelo para o perfodo 
1978-1989 quando aquelas variaveis nao eram inclufdas e para o perfodo 1981-
-1989 no caso contrario. Daf a distinc;:ao entre os perfodos de 12 e 9 anos 
nos quadros de apresentac;:ao dos resultados (17). 

A selecc;:ao das variaveis a incluir no modelo, em cada sector, fez-se 
seguindo urn procedimento tipo analise passo a passo. Nao sendo possfvel 
com o programa utilizado (1 8) obter, no ambito do tratamento de dados de 
painel, urn procedimento com base nos criterios habituais o procedimento aqui 
utilizado resulta essencialmente da sensibilidade da autora quanto ao que seria 
o comportamento razoavel. 

5.2 - Resultados da estimat;:iio 

5.2.1 - 0 efeito das variaveis de empresa 

A analise do impacte das variaveis de empresa nos salarios tern por base 
o sinal das estimativas dos coeficientes bern como o nfvel de significancia 
correspondents ao valor da estatfstica t do teste de nulidade de cada coefi
ciente. 

Os modelos estimados foram os seguintes: 

{15) 

onde Z e uma das variaveis caracterizadoras do funcionamento da empresa 
com excepc;:ao de P (AF, ... , RS). 

Nos quadros 2 e 3 cada celula assinala para uma dada variavel (em linha) 
e para cada urn dos sectores (em coluna) o sinal da estimativa e o nfvel de 
significancia respective, obtidos na estimac;:ao de cada modelo referido. As 
celulas em branco indicam que a variavel nao passou o teste de nulidade do 
coeficiente nesse sector. 

(17) V. anexo 2. 
(18) TSP, versao 4.2. 

94 



Os resultados obtidos ao estimar o modelo de efeitos fixos (quadro 2) 
permitem detectar, para quase todos os sectores, com excepgao dos sectores 
qufmico (35), e de metalurgia, produtos metalicos e electricos e material de 
transporte (37 + 38), o impacte nos salarios da autonomia financeira e do 
endividamento. Estas variaveis tem sabre os salarios um efeito significative, 
respectivamente positivo e negativo, que esta de acordo com o sinal previsto 
teoricamente no modelo de formagao dos salarios (equagao 12). A influencia 
positiva da produtividade no nfvel de salarios e uma constante em todos os 
sectores com excepgao dos sectores de alimentagao, bebidas e tabaco e de 
metalurgia, produtos metalicos e electricos e material de transporte. 

Comparando os quadros 2 e 3 verifica-se que o numero de variaveis com 
coeficiente significative se reduz com a utilizagao do modelo de efeitos fixos. 
Com efeito, neste ultimo caso, as variaveis com efeitos perversos nos salarios 
deixam de ser, regra geral, significativas. Tal parece indicar que esses efeitos 
perversos sejam resultantes da influencia de variaveis nao inclufdas no modelo 
que se misturam aos efeitos das variaveis inclufdas sem que seja, com o 
metoda dos MQ distinguir uns de outros. 

5.2.2- 0 impacte da variaveis caracterizadoras da acc;:ao sindical e da mao-de-obra empregue 

Quanta as variaveis utilizadas como proxies para a actividade sindical, ou 
como caracterizadoras da mao-de-obra empregue (percentagem de nao qualifi
cados ou percentagem de emprego feminino), o seu efeito nos salarios, e mais 
visfvel nos modelos que incluem apenas a variavel produtividade. A presenga 
da variavel salario alternative, que aparece como a variavel forte do modelo, 
tende a anular o efeito destas variaveis. 

Assim, da analise do quadro 4 e possfvel concluir pela influencia negativa, 
para a generalidade dos sectores, do peso dos nao qualificados e do emprego 
feminino, bem como da intensidade do emprego. Estes resultados confirmam 
nog6es comuns, e confirmadas em outros estudos, nomeadamente no que 
respeita aos salarios praticados em sectores de trabalho intensivo. 

0 efeito nos salarios das variaveis retidas como proxies para a acgao 
sindical difere muito de sector para sector, inviabilizando a detecgao de 
qualquer tendencia generalizavel ao conjunto da industria transformadora. 
Contudo, uma analise dos resultados, da estimagao pelo metoda dos M. Q., 
obtidos para o modelo que inclui, para alem de uma destas variaveis, a variavel 
produtividade e salario alternative parece indicar a existencia de um efeito 
positivo significative da variavel ocorrencia de greves na regiao para a gene
ralidade dos sectores (quadro 5) (com excepgao do sector 37+38) e para o 
conjunto da industria transformadora. Esse efeito deixa, no entanto, de ser 
significative quando se estima o modelo de efeitos fixos (quadro 4). 
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5.2.3 -A analise por sectores 

Optou-se neste estudo par estimar o modelo para cada um dos sectores 
considerados (19), com o prop6sito de analisar as diferen9as no comportamento 
das variaveis entre os sectores. Procedeu-se tambem a estima9ao do modelo 
para o conjunto das 50 empresas, tendo par finalidade verificar a existencia 
de tendencias nao detectadas na analise par sectores. 

Apresentam-se aqui os resultados da estima9ao do modelo final escolhido 
como representa9ao da determina9ao dos salarios em cada sector e que 
constam dos quadros 6 e 7 respectivamente para os perfodos de 12 e 9 anos. 

A compara9ao dos quadros 6 e 7 permite afirmar que os resultados nao 
sao diferentes, no fundamental, quer se utilize a amostra para o perfodo de 12 
ou 9 anos. A perda de informa9ao decorrente de se desprezar informa9ao para 
os tres primeiros anos traduz-se, no entanto, par uma pior performance dos 
modelos (R2 com valores mais baixos). 

BJ. 

Uma analise comparativa dos resultados (quadro 8) da estima9ao de 
modelos alternativos confirma a importancia do desemprego na determina9ao 
dos salarios. Enquanto a variavel desemprego se mantem significativa, o salario 
alternativo passa a ser significativo apenas para um nfvel de significancia de 
5 %. Par outro lado, verifica-se que a presen9a simultanea do desemprego e 
salario alternativo no modelo retira a este poder explicativo. 0 valor do f\1. varia 
entre 0,8925 e 0,982 no primeiro caso e entre 0,6491 e 0,9098 no segundo 
caso, sendo inferior a 80 % para os sectores de alimentayao, bebidas e tabaco, 
industria qufmica, metalurgia, produtos metalicos e electricos e material de trans
porte e para o conjunto da industria transformadora. No sector dos minerais nao 
metalicos, ambas as variaveis, quando em conjunto, tem coeficientes nao signi
ficativos enquanto o salario alternativo, na ausencia do desemprego, apresenta 
um coeficiente fortemente significativo. 

Os resultados obtidos indicam uma rela9ao conflitual entre os efeitos, nos 
salarios, do desemprego e do salario alternativo. A equa9ao seguinte: 

wa =- 17,4244 + 342,486 U-1 R2 = 0 4352 F = 7 704 
(2,77564) Bj. ' ' 

(16) 

(estatfstica t entre parenteses) 

que sublinha que o desemprego tem um grande peso na explica9ao do salario 
alternativo e o coeficiente de correla9ao entre as duas variaveis (0,6597) explica 
aqueles resultados. 

(19) Apenas se procedeu a estima9ao do modelo para os sectores de alimenta9ao, bebidas 
e tabaco (31 ), texteis, vestuario, curtumes e cal9ado (32), industria qui mica e de derivados de 
petr61eo (35), minerais nao metalicos (36), metalurgia, produtos metalicos e electricos e material 
de transporte (37 + 38) por nao se ter conseguido, para os restantes sectores, um numero suficiente 
de respostas para validar a estima9ao do modelo- v. quadro 5. 
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6 - Conclusoes 

Os resultados apresentados parecem claros na rejei9ao do modelo classico 
como modelo adequado a representa9ao da formayao dos salaries na industria 
transformadora, no nosso pafs e para o perfodo 1978-1989, dado que se 
constata, sector a sector e para o conjunto da industria a influencia relevante, 
no nfvel de salaries pago aos trabalhadores, de variaveis que caracterizam o 
funcionamento interno da empresa. 

Assim, foi possfvel concluir que, para a industria transformadora, ou pelo 
menos para o conjunto das grandes empresas nela inclufdas, e no perfodo 
1978-1989, a ac9ao destas variaveis na formayao dos salaries efectivamente 
recebidos pelos trabalhadores reflecte, regra geral, a situa9ao conjuntural e a 
dinamica de desenvolvimento do sector de actividade em que a empresa se 
insere. 0 sector textil e a industria qufmica constituem casas paradigmaticos 
do que se acaba de referir. 

0 papel da autonomia financeira e do endividamento na formayao dos 
salaries, no primeiro daqueles sectores, esta associado, de modo claro, a 
situa9ao de crise par ele vivida e as tentativas de reestrutura9ao do mesmo 
que visam passar do primado da quantidade a prioridade a qualidade na sua 
produyao. Urn tal esfor9o exige urn recurso maci90 ao credito, par parte de 
empresas, em geral, descapitalizadas, que requer uma constante aten9ao, da 
empresa, com a sua situa9ao financeira e nfvel de endividamento, que, 
naturalmente, tendera a reflectir-se na discussao dos salaries. 

Numa situa9ao francamente favoravel e promissora se encontra a industria 
qufmica que regista elevados Indices de rentabilidade, fruto do desenvolvimento 
de novas metodos produtivos e de gestao pelas empresas multinacionais que 
dominam o sector. A relevancia da rentabilidade enquanto determinante dos 
salarios, registada para este sector, deve, pais, ser compreendida como uma 
manifestayao de uma diferente mentalidade, na gestao de recursos humanos, 
associada a uma boa performance empresarial. 

No entanto, tal nao significa que nao se fa9am repercutir nos salarios os 
efeitos das press6es sentidas no mercado de trabalho, como resultado das 
condi96es de oferta e procura de trabalho. 0 impacte sempre significative do 
salario alternative e do desemprego, embora, como se viu, o efeito desta ultima 
variavel seja conflitual com o da primeria, indica claramente a presen9a de 
foryas externas na formayao dos salarios. Assim, tal como em outros estudos 
empfricos (2°) tambem na industria transformadora portuguesa e de rejeitar a 
hip6tese de existencia de urn fen6meno de histeresis no emprego defendido 
pela versao pura das teorias insiders/outsiders. 

Estes resultados permitem ainda afirmar que o peso relative das press6es 
que condicionam a formayao dos salaries, ao nfvel externo e, no perfodo 
estudado, superior ao das press6es ao nfvel interno (quadro 9). 

(20) Blanchflower et al. (1988), Blachflower; Oswald (1988), Nickell; Wadhani (1989), Holmlund; 
Zetterberg (1991) entre outros. 

97 



Este e alias um resultado corrente em mercados do trabalho onde a 
negociagao dos salaries decorre em «ambiente>> centralizado, tipicamente asso
ciado a taxas de sindicalizagao elevadas (21

) tal como acontece na industria 
transformadora em Portugal. 

0 importante papel explicative do salario alternative na formagao dos 
salaries esta tambem associado a centralizagao da negociagao colectiva. 
Holmlund; Zetterberg (1991 ), num estudo sabre a formagao dos salaries em 
pafses como a Suecia, Noruega, Finlandia, Alemanha (RFA) e EUA, concluem 
que quanta mais centralizada e a negociagao colectiva menor e a sensibilidade 
dos salaries a variag6es na taxa de desemprego e nas caracterfsticas 
especfficas dos sectores e maior a sua sensibilidade a variag6es no salario 
media na economia. Os resultados deste estudo apontam na mesma direcgao. 

Se as variaveis de empresa tern urn papel relevante na formagao dos 
salaries, ja a acgao sindical nao parece ter qualquer efeito nessa formagao. 
Note-se contudo, que tal pode ser consequencia da deficiente qualidade das 
variaveis que a pretendem representar. As proxies com que se trabalhou nao 
sendo talvez as ideais, foram contudo as (micas para as quais se obteve 
informagao. Esta a razao porque se pensa que nao se deve atribuir peso 
excessive a conclusao sabre o efeito desta variavel na formagao dos salaries. 

No que respeita a composigao do emprego em termos de sexo e 
qualificagao bern como a intensidade do emprego par sector, os resultados 
obtidos se bern que claros na sua rejeigao enquanto principais determinantes 
dos salaries, uma vez que nao aparecem no melhor modelo explicative dos 
salaries, parecem indicar a existencia de alguma influencia destes factores. 

Par ultimo, apenas uma nota para os limites impastos, a analise efectuada 
e as conclus6es a partir desta obtidas, par obstaculos inultrapassaveis na 
construgao da base de dados, de suporte ao estudo. De facto, e apesar dos 
esforgos despendidos na sua construgao, a amostra trabalhada nao e 
representativa do universe das empresas com actividade na industria transfer
madera mas apenas, e mesmo aqui de forma incompleta, de um grupo de em
presas classificadas como as maiores de acordo com alguns criterios ja referidos. 

As conclus6es deste estudo nao sao, par essa razao, generalizaveis ao 
conjunto da industria transformadora, dado que as empresas presentes na 
amostra representam uma elite cujo comportamento, provavelmente, diferira 
do das pequenas e medias empresas que ocupam uma percentagem 
substancial dos trabalhadores par conta d'outrem neste sector da economia 
nacional. 

A acrescer a este facto, a reduzida dimensao da amostra leva a que a 
estas conclus6es nao possa ser atribufdo um caracter decisive, devendo, antes, 
ser vistas como um conjunto de evidencias a carecer confirmagao futura e 
entendidas como um esforgo no sentido de mostrar as potencialidades de uma 
nova abordagem - as teorias de negociagao salarial - para o aprofundamento 
do conhecimento do funcionamento do mercado do trabalho. 

(21) V. Brauer (1990) e Holmlund; Zetterberg (1991). 
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Variavel 

w 

AF 
LG 

ROCP 
RA 
p 

RV 
RCP 

RAL 

RE 
RS 
GS 

GR 

NG 

NQ 

%M 

IE 

u 
W' 

Sector 

31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 

ANEXO 1 

Definiyao Calculo Fonte 

Remunera~o media men-
sal ................................ (Sal. +arden. + rem. adicion.)/14. Empresa. 

Autonomia financeira ...... Capital proprio/activo lfquido. Empresa. 
Liquidez geral .................. Activo corrente/passivo corrente Empresa. 
Rota gao capital proprio ... Vendas/capitais proprios. Empresa. 
Rotagao activo ................ Vendas/activo lfquido. Empresa. 
Pradutividade ................... Vendas/numero trabalhadores. Empresa. 
Rendabilidade vend as .... Luera liquido/vendas. Empresa. 
Rendabilidade capital pr6-

prio ............................... Luera liquido/cap. proprio. Empresa. 
Rendabilidade activo liqui-

do ................................. Luera liquido/activo lfquido. Empresa. 
Racio endividamento ...... Passivo/activo. Empresa. 
Racio solvabilidade ......... Capital proprio/passivo. Empresa. 
Percentagem de greves par Numero de graves sector/total de 

sector ........................... graves. MESS. 
Percentagem de graves par Percentagem de graves no distrito 

regiao ........................... da sede. MESS. 
Percentagem de grevistas Numero de grevistas/total emprego 

sector. MESS. 
Percentagem de nao quali- Numero de nao gualificados Quadras de pessoal 

ficados par sector ....... Total emprego sector (DEMESS). 
Percentagem de emprego Total emprego feminino sector Quadros de pessoal 

feminino par sector ..... Total emprego sector (DEMESS). 
lntensidade de emprego Total emprego sector Quadros de pessoal 

par sector ................... Total emprego ind. transf. (DEMESS). 
Desemprego .................... - IN E. 
Salario alternative ........... Salario media mensa! na economia Quadros de pessoal 

(DEMESS). 

ANEXO 1 

QUADRO 1 

Empresas presentes na amostra por sector e regiao 

Ntlmero 
de 

em pres as 

8 
11 
3 
9 
6 
2 

11 

Regiao 
Ntlmero 

de 
empresas 

Viana do Castelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 1 
Guimaraes . .... .. .. .... .. ... ...... .... ... .......... ..... ........ .. ....... ...... 1 
P6voa de Varzim .......................................................... 1 
Santo Tirso. .. .. ............. .... .... .... ............... ........... ..... ....... 1 
Porto e Vila Nova de Gaia . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . 15 
Viseu .............................................................................. 1 
Covilha........................................................................... 1 
Coimbra ......................................................................... 2 
Lisboa!Vale do Tejo ...................................................... 26 
Sines.............................................................................. 1 

Total ........... . 50 50 
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QUADRO 2 

Variiiveis de empress significativas nos modelos com 12 e 9 anos 

(estimac;:ao com o modelo de efeitos fixos) 

Sect ores Industria 

31 32 35 36 37 + 38 transformadora 
Variaveis 

12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 
anos anos a nos a nos anos a nos anos anos anos anos a nos a nos 

AF ................ (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
0,01 0,05 O,Q1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

LG ............... (+) (+) (+) (+) (+) 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

ROCP .......... 
(-) (+) 
0,05 O,Q1 

RA ............... (+) (+) (+) (+) 
0,01 0,01 0,01 0,01 

P .................. (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
0,01 0,01 0,01 O,D1 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 

RV ............... 
(-) (-) (+) 
0,01 0,01 0,01 

RCP ............. (+) 
0,01 

RAL ............. 
(-) 
0,01 

RE ............... 
(-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 

RS ............... 
(+) (-) (+) (+) 

0,01 0,05 0,05 0,01 

Nota. - Os quadros 2 e 3 apresentam os resultados de modelos incluindo uma das varia
veis de empresa X (AF, LG, ROCP, RA, RV, RCP, RAL, RE, RS), a produtividade (PJ e o salario 
alternative (W'). 
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QUADRO 3 

Variaveis de empresa significativas nos modelos com 12 e 9 anos 

(resultados da estimayao de dados de painel com MQ) 

Sectores Industria 

31 32 35 36 378 transformadora 

Variaveis 

12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 12 9 
anos anos anos anos a nos anos anos anos anos a nos a nos anos 

AF ................ (+) (+) (+) (+) 
0,01 O,D1 0,01 0,01 

LG ............... 
(-) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 

ROCP .......... 
(-) (+) (+) 
0,05 0,01 0,01 

RA ............... (+) (+) (+) (+) (-) (-) (+) (+) 
0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 O,D1 0,01 

P .................. (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 

RV ............... 
(-) (-) (-) (-) (-) 
0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 

RCP ............. 
(-) (-) (+) (+) (-) (-) 
0,05 0,05 0,01 0,01 0,05 0,01 

RAL ............. 
(-) (-) (-) (-) 
0,01 O,D1 0,01 0,01 

RE ............... 
(-) (-) (-) 
0,01 O,D1 0,01 

RS ............... 
(+) (-) 

0,05 0,05 

Nota. - Os quadros 2 e 3 apresentam os resultados de modelos, incluindo uma das varia
veis de empresa X (AF, LG, ROCP, RA, RV, RCP, RAL, RE, RS), a produtividade (P) e o salario 
alternative (W"). 
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QUADRO 4 

Outras variaveis significativas nos modelos (X, P) 

(resultados da estimagi:i.o de dados de painel com o modelo de efeitos fixos) 

Secteres Industria 
transfer-

31 32 35 36 378 madera 

GS ...................................... 
(-) 
0,01 

(+) (+) 
0,01 0,01 

GR ...................................... 
(-) 
0,05 

NG ...................................... 
(-) 
O,Q1 

(-) (-) 
0,01 0,01 

NO ...................................... 
(-) (-) (-) 
O,Q1 0,01 0,05 

(-) (-) 
0,01 0,01 

%M ..................................... 
(-) (-) (-) (-) 
0,01 0,01 0,01 

(-) (-) 
0,01 0,01 

I. E. 
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(-) (-) (-) (-) (-) (-) 
···································· 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 O,Q1 

Variaveis X: 
GS- Percentagem de ocorrencia de greves no sector em relagi:i.o ao total na indus

tria transformadora. 
GR- Percentagem de ocorrencia de greves no distrito de implantagi:i.o da empresa 

em relagao ao total nacional. 
NG- Percentagem do numero de grevistas no sector em relagi:i.o ao total dos traba

lhadores do sector. 
NO- Percentagem de trabalhadores ni:i.o qualificados no sector em relac;:ao ao total 

dos trabalhadores do sector. 
M- Percentagem de emprego feminino em relac;:ao ao total do emprego do sector. 

I. E.- lntensidade do emprego (percentagem do sector em relagao ao total do em
prego na industria transformadora). 



OUADRO 5 

Outras varh~veis significativas nos modelos (X, P, W•) 

(resultados da estimagao de dados de painel com MQ) 

GS ..................................... . 

GR ..................................... . 

NG ..................................... . 

Variaveis: 

31 

(+) 
0,01 

32 

(+) 
0,01 

Sectores 

35 

(+) 
0,01 

36 

(+) 
0,01 

378 

Industria 
transfer
madera 

(+) 
0,01 

GS- Percentagem de ocorrencia de greves no sector em relagao ao total na indus
tria transformadora. 

GR- Percentagem de ocorrencia de greves no distrito de implantagao da empresa 
em relagao ao total nacional. 

NG- Percentagem do numero de grevistas no sector em relagao ao total dos traba
lhadores do sector. 

OUADRO 6 

Os melhores modelos para o perfodo de 12 anos 

(resultados da estimagao com o modelo de efeitos fixos) 

Secteres Medeles 

31 p RS** W' 
0,003 4,167 1,3966 

(1,579) (3,071) (22,662) 
[12 = 0,9551 

32 P** RAL RE** W'** 
0,0018 -16,1101 -23,6408 0,8737 

(6,929) (-1,899) (- 4,057) (16,059) 
f12= 0,9213 

35 P** RCP* W'** 
0,0003 2,1319 2,0875 

(3,608) (2,448) (29,13) 
[12 = 0,9417 

36 P** RV** RE** W'** 
0,0018 -28,7352 -15,4583 1,2408 

(7,376) (-5,063) (- 4,725) (16,287) 
f12= 0,982 

37 + 38 p LG* W'** 
0,0004 1 ,2211 1,4539 

(1,356) (2,473) (25,466) 
[12 = 0,9086 

lndustlia transformadora P** RA** RE** W'** 
0,0006 0,1711 -4,4529 1,4804 

(8,741) (2,965) (-2,028) (46,279) 
[12 = 0,9825 
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QUADRO 7 

Os melhores modelos para o perfodo de 9 anos 

(resultados da estimagao com o modelo de efeitos fixos) 

Sect ores Modelos 

31 p RS* W"** 
0,003 4,0753 1,3964 
{1,662) (2,419) (17,32) 

F(2 = 0,9504 

32 P** RAL RE** W"** 
0,0014 -16,8869 -25,9346 0,9872 

{3,846) (- 1,579) (- 3,772) (13,935) 
F(l= 0,8926 

35 P* W"** 
0,002 2,0875 

{2,166) (29,13) 
F(l= 0,9281 

36 P** RV** W"** 
0,0017 -35,961 1,2408 

{5,518) (-5,439) (16,287) 
F(l= 0,9744 

37 + 38 P* RV* W" ** 
0,0006 4,8646 1,3931 

{2,125) {1,972) (20,284) 
F(2 = 0,89 

Industria transformadora P** AF** RS** wa** 

0,0006 0,21 1,8972 1,4791 
{8,5) (3,451) (3,33) (40,303) 

F(2 = 0,8836 
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QUADRO 8 

Compara~rao dos resultados de alguns modelos alternatives 

(resultados da estimagao com o modele de efeitos fixos) 

Sectores Sem W' Com W' Sem U 

31 p•• u .. p•• u·· W"** p W"** 
0,0028 266,907 0,0026 247,869 0,1085 0,0001 1,479 
(8,9) (4,8118) (8,2) (4,541) (2,389) (0,711) (25,447) 
Fflai= 0,6688 Fflai = 7061 Fflai= 9507 

32 p•• u·· p•• u·· W"** p•• W" .. 

0,0045 255,472 0,0044 243,055 0,0553 0,002 0,9454 
(17,413)(8,88) (16,411) (8,399) (2,136) (7,808) (17,228) 
Fflai= 0,8132 Fflai = 0,8252 Fflai = 0,9111 

35 p•• u p•• u·· W"** p•• W"** 
0,0013 558,148 0,0012 506,931 0,211 0,0003 2,1047 
(7,073) (-0,234) (6,65) (6,232) (3,058) (3,538) (28,781) 
Fflai= 0,6009 Fflai = 0,6661 Fflai = 0,9386 

36 p•• u p•• u W" p•• W"** 
0,0059 51,383 0,0057 47,1695 0,0682 0,0015 1,4316 
(14,483) (0,867) (13,453) (0,804) (1,543) (4,389) (14,848) 
Fflai= 0,8459 Fflai = 0,8547 Fflai = 0,9649 

37+38 p•• u·· p•• u·· W" .. p W"** 
0,0044 298,742 0,004 272,105 0,1319 0,0004 1,4677 

(8,929) (5,97) (8,248) (5,539) (3,243) (1,362) (25,357) 
Fflai = 0,5798 Fflai = 0,6343 Fflai = 0,9053 

lndusbia transformadora P**· U** P** U** W" .. p .. W"** 
0,0019 410,309 0,0018 367,75 0,1624 0,0006 1,5152 
(15,934) (15,021) (15,11) (13,676) (6,999) (8,533) (50,909) 
Fflai = 0,553 Fflai = 0,6235 Fflai = 0,8899 

Modelo estimado- wu= a,+ ~,P" + ~' w" + ~,U'+u" 

QUADRO 9 

Grau de explica~rao do nfvel de salarios pelas for~ras internas e externas 

(resultados da estimagao com o modelo de efeitos fixos) 

Variaveis inclufdas no modelo 

Sectores 
p P+OVE u W' 

31 0,5846 0,6877 0,3711 0,951 
32 0,692 0,7501 0,3428 0,8667 
35 0,4207 0,4318 0,4013 0,9314 
36 0,8465 0,9067 0,3511 0,955 

37 + 38 0,4773 0,4891 0,3468 0,9048 
lndusbia transformadora 0,3702 0,4719 0,3472 0,8755 

Nota.- Os valores no quadro sao os valores do Ff;,i' calculado no modelo que inclui as va
riaveis indicadas nas colunas. Na coluna 3 designam-se por outras variaveis explicativas (OVE) 
as variaveis de empresa presentes no modelo final escolhido para cada sector. 
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