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IMPASSES NA NEGOCIACAO: MODELOS TEORICOS 
E EMPiRICOS; PROCEDIMENTOS DE RESOLUCAO 

Graqa Leao Fernandes 

1 - lntrodu((Ao 

A negocia<;ao colectiva e urn domfnio em que se confrontam interesses 
econ6micos, politicos e de organiza<_;:ao, para alem de caracterfsticas particulares 
de cada urn dos parceiros. Tal facto e potenciador de conflitos, que fre
quentemente geram impasses na negocia<_;:ao. 

A necessidade de criar urn ambiente susceptfvel de conduzir a 
negociac;oes em que a probabilidade de conflito seja minorada exige, pois, o 
conhecimento das causas desse conflito potencial para que seja possfvel 
evita-las. Essa necessidade foi sentida com especial premencia, na 
negociac;ao colectiva no sector publico, dados os custos de conflito 
particularmente elevados neste sector em virtude das caracterfsticas de 
utilidade publica e de primeira necessidade da maior parte dos servigos por 
ele prestados. Essa a razao pela qual grande maioria de estudos neste 
domfnio tern por objective a negociagao neste sector. 

A maior vulnerabilidade do sector publico ao conflito esteve igualmente 
na origem da criagao de uma diversidade de procedimentos de resolugao de 
impasses (esquemas de concilia<_;:ao e de arbitragem) como forma de resolugao 
de conflitos, especialmente em pafses nos quais o direito a greve nao e 
reconhecido aos trabalhadores do sector publico. 

0 recurso crescente a procedimentos de impasse levou a que os inves
tigadores se interessassem pelo estudo do impacte desses procedimentos no 
processo de negociagao e nos resultados da mesma. 

Uma outra vertente desta linha de investigagao tem-se ainda preocupado 
em analisar o comportamento dos terceiros intervenientes na negociagao (os 
arbitros) e o modo como esse comportamento influencia o comportamento dos 
parceiros e o seu empenhamento em chegar a acordo (1). Este artigo tern por 
objective fornecer uma visao geral dos progresses da investiga<_;:ao mais recente 
em cada urn dos campos referidos. 

(') Esta vertente nao sera aqui abordada por se considerar ser marginal em relagao ao 
problema central dos impasses na negociagao. Ela pode, no entanto, ser conhecida atraves dos 
artigos de Ashenfelter e Bloom (1984), Bazerman (1985), Bazerman e Farber (1985), Bloom (1986); 

Bazerman (1986) e Farber (1981). 
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2 - Principals modelos te6ricos de explica~ao da exlst~ncla de desacordo 

Grande parte das teorias que procuram uma explica~o para a existencia de 
confltto ou desacordo na negocia~o relacionam a verosimilha~a do confltto com 
a existencia e dimensao de uma zona de contrato (2). As causas de existencia 
de impasses permttem, no entanto, distinguir tres modelos te6ricos principais. 

2.1 - 0 modelo das expectativas divergentes 

Neste modelo a existencia de desacordo tern origem na formac;:ao de 
expectativas divergentes de cada urn dos parceiros em relac;:ao ao resultado da 
utilizac;:ao de urn procedimento de resolugao de impasse. 

0 modelo analisa as condic;:oes de criagao de uma zona de contrato com 
o objective de encontrar uma relagao entre a verosimilhanga de impasse e a 
dimensao daquela zona. 

Partindo do pressuposto de que, ao contrario da greve, o uso de urn pro
cedimento de resolugao de impasse nao comporta quaisquer custos para os 
parceiros, Farber e Katz (1979) concluem que a criagao de uma zona de contrato 
s6 e possfvel se existir incerteza em relagao ao comportamento do arbitro. 
A existencia de incerteza (3) e a necessidade de a minorar e o unico incentive 
dos parceiros a tentarem encontrar uma zona potencial de acordo, desistindo 
de parte dos ganhos esperados de uma decisao arbitrada. 

Tomando por base a negociagao sobre a divisao de urn bolo de dimensao 
unttaria e fixa, considere-se Y1 e Y2 as porc;:oes que cabem a cada urn dos 
parceiros, sendo Y2 = 1 - ( Y1). 

Sejam ainda U; = U( Y;) as fungoes utilidade dos parceiros, satisfazendo: 

Ui(O) = 0 Ui(1) = 1 i= 1,2 

Parametrizando estas fungoes de modo que satisfagam os requisites de 
utilidades marginais positivas qualquer que seja o comportamento das partes 
face ao risco, obtem-se a seguinte expressao: 

1 _ eYici 
Y.·----
1-1-eci (1) 

onde C; representa a aversao ao risco dos parceiros (4). 

( 2) Definida em Farber e Katz (1979), p. 55, como «O conjunto de acordos potenciais que 
ambos OS parceiros preferem a greVe». 

( 3 ) lncerteza definida como «Uma situac;:ii.o em que o resultado precise da negociaC{ii.o e 
desconhecido mas os parceiros formam expectativas bern definidas sobre a distribuic;:ii.o de 
probabilidade dos varios resultados possiveis" [Farber e Katz (1979), p. 56). 

( 4 ) c; ~ 0 indica neutralidade ou gosto pelo risco e c; < 0 indica a aversii.o ao risco. 
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As distribuic;<>es que representam as expectativas das partes em relac;ao a 
porc;ao que lhes sera atribulda pelo arbitro sao supostas tais que: 

onde: 

Y;A -parte atribulda ao parceiro i pelo arbitro; 
Y;F- porc;ao que o parceiro i espera ver-lhe atribulda; 
<P,- variancia esperada da porc;ao atribulda ao parceiro i a volta de Y;F (5). 

Assim, as utilidades esperadas par cada parceiro em resultado da utilizac;ao 
de LJm procedimento escrevem-se: 

(2) 

cuja solugao e: 

(3) 

lgualando os valore"S esperados as func;oes de utilidade, que asseguram o 
mesmo nlvel de utilidade que as porc;oes esperadas em resultado do 
procedimento, cuja expressao e: 

1- eYisci 

U;s= . 
1-ec' 

(4) 

obtem-se os valores Y;s das porc;oes obtidas sem incerteza que asseguram o 
mesmo nfvel de utilidade que as porc;oes esperadas em resultado da utilizac;ao 
do procedimento, representadas pel a expressao seguinte (6): 

(5) 

A zona de contrato e determinada do seguinte modo, Sendo Y2s a porc;ao 
minima para qual o parceiro 2 preferira um acordo negociado, Y25= 1 - Y2s sera 
a porc;ao maxima mesmo que o mesmo parceiro deseja ver atribufda ao parceiro 
1 num acordo negociado. 

Substituindo Y2s pela sua expressao, vem: 

(6) 

( 5) df e assim uma medida da incerteza envolvida no uso de procedimento de arbitragem 
sentida pelo parceiro i. 

{6) Se as partes sao avessas ao risco Y;s < Y;F. desejarao um acordo sem incertezas, embora 
a este esteja associado um ganho inferior ao ganho esperado com recurso a arbitragem. Se as 
partes tiverem gosto pelo risco Y;5 > YiF• e ter-se-a de pagar um premio as partes negociadoras 
para as desencorajar de recorrer a arbitragem. 
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Assim o parceiro 2 preferira, ao recurso a arbitragem, qualquer acordo que 
atribua ao parceiro 1 uma porc;ao Y1 < ~s e o parceiro 1 qualquer acordo que 
satisfac;a Y1 > Y15. A dimensao da zona de contrato e entao dada por: 

(7) 

Evidentemente, se .1 < 0, nao existe zona de contrato e o recurso a urn 
procedimento de resoluc;ao de impasse torna-se necessaria. Da equac;ao anterior 

se conclui tambem que a verosimilhanc;a de conflito e tanto maior quanto menor 
a zona de contrato, que e, como se ve, func;ao da preferencia pelo risco dos 
parceiros e das suas expectativas em relac;ao ao comportamento do arbitro. 

Ao Iongo do tempo e natural que os parceiros aprendam a conhecer o 
comportamento do arbitro e consequentemente seja reduzida a incerteza acera 
da sua decisao. Y1F e Y2F tenderao a convergir para urn valor comum YF e if,e 

~ para cr2 e consequentemente a zona de contrato sera negativa e existira 
desacordo sempre que ambos os parceiros preferirem o risco ou a aversao ao 
risco de uma delas for no maximo igual ao gosto pelo risco da outra. Se toda 

a incerteza pudesse ser removida cr2 = 0, a zona de" contrato desapareceria, 
tornando o recurso a urn procedimento arbitral o unico meio de resolver o 
impasse. Esta ultima hip6tese nao e, contudo, valida, ja que sempre existirao 

variac;Oes nas condic;Oes econ6micas e diferenc;as entre os arb~ros que impedirao 
uma previsao rigorosa do comportamento destes. 

2.2- Modelos de informac;ao incompleta 

Estes modelos (1) sugerem como causa da existencia de impasses na 
negociac;ao o facto de cada parceiro nao conhecer perfeitamente as preferencias 
do outro em relac;ao a obtenc;ao de um acordo. Nesta s~uac;ao torna-se possrvel 

a nao existencia de acordo mesmo quando exista, para ambos os parceiros, 
urn ganho associado ao acordo e esse ganho seja hoje superior ao obtido com 
urn acordo em qualquer fase posterior. 

Com informac;ao incompleta, a sequencia de fases de uma negociac;ao, 

em cada uma das quais um dos parceiros faz urn proposta que e aceite ou 
recusada pelo outro, funciona como urn mecanismo de transmissao de 

informac;ao que perm~e. em cada fase t, a actualizac;ao da informac;ao conhecida 
na fase t- 1 e correspondente ajustamento das acc;oes a desenvolver. 

(1) Estes modelos, de que se referem como exemplo os de Sobel e Takahashi (1983) e 
Fudenberg e Tirole (1983), sao aqui objecto de referencia breve, dada a complexidade da sua 
formalizaC{iio, que se tornaria pesada no contexte deste artigo. 
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De acordo com estes modelos, a informaQao transmitida s6 e credivel se 
a ela estiver associada a disponibilidade de incorrer em altos custos de 
desacordo. Tomando o caso das negociaQ6es salariais, a entidade patronal 

transmite informaQao acerca da sua capacidade de pagamento e da valorizaQao 
que atribui a obtenQao de acordo, aceitando ou rejeitando a proposta sindical. 
A rejeiQao s6 sera, no entanto, credivel, enquanto informaQao da irredutabilidade 

da posiQao patronal, se for manifesta a predisposiQao da entidade patronal para 
ace itar os custos de urn conflito. Assim, este modelo ace ita implicitamente que 
existira menos desacordo quando os respectivos custos forem altos ou, de outro 

modo, quando for grande a zona de contrato de expectativas id€mticas. 

2.3- Modelos de empenhamento 

Este tipo de modelos (8) foi desenvolvido por Crawford (1982) e baseia-se 

no modelo de empenhamento esboQado por Schelling (1956). 
Nesta sua obra, Schelling exp6e a ideia de que o sucesso numa negociaQao 

depende essencialmente da capacidade dos parceiros em tornarem a sua 
posiQao credfvel e que essa credibilidade resulta do empenhamento que ponham 
na defesa dessa posiQao. Esse empenhamento sera tanto mais eficaz quanto 
maior o custo associado a urn retrocesso em relaQao a posiQao defendida, pois 
tal contribuira para convencer o adversario da irredutibilidade dessa posiQao e 
consequentemente da necessidade de ter de se aproximar dela se pretender 
urn acordo. 

Tal ideia sugere a possibilidade de a explica(_fao para a existencia de 
impasses estar na existencia de empenhamentos mutuamente incompativeis. 

No modelo Crawford (1982), a negociaQao e vista como urn processo em 

duas fases no qual os parceiros apenas nao conhecem os custos associados a 
cedencia. Assim, numa primeira fase, os negociadores decidem sobre o seu 
empenhamento na defesa de certa posi(_fao tendo em conta o valor, expresso 

em termos de utilidades, dessa posiQao e a distribuiQao da probabilidade deter 
de ceder. Numa segunda fase, e revelada a cada urn dos intervenientes na 

negociaQao o custo associado a sua cedencia, a posiQao do adversario e o 
empenhamento que este p6e na sua defesa. Com este dados, cada parte decide 
ceder ou nao ceder, desconhecendo ao certo qual o comportamento da outra, 
ja que ignora os custos de cedencia desta. 

(&) Tal como no caso dos modelos de informagao completa e por identica raziio, os modelos 
de empenhamento seriio igualmente objecto de tratamento breve. 
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Este modelo nao postula assim qualquer rela<;ao entre a dimensao da zona 

de contrato e a verosimilhan<;a de confltlo, e Crawford (1982), pp. 630-635, prova 

que s6 sob condi<;6es fortemente restritivas e pouco plausiveis e possivel 

sustentar a existencia de uma rela<;ao negativa do tipo previsto pelos modelos 

anteriores. Segundo este autor, os modelos anteriores e especialmente o de 

expectativas divergentes pecam por supor que o comportamento dos parceiros 

na negocia<;ao obedece aos mesmo parametros que a tomada de decisao 

individual, esquecendo a importancia das interac¢es no processo de negocia<;ao, 

Os efeitos dessas interac¢es no resu~ado das negocia¢es modificam os custos 

e beneficios relativos do empenhamento em determinada posi<;ao. 

3 - Modelos emplricos de explicac;~o da existencia de impasses 

Alguns modelos procuram uma explica<;ao para a ocorrencia de impasses, 

atraves da determina<;ao dos factores que contribuem para o aumento da 

probabilidade de impasse. Estes modelos, de caracter essencialmente empirico, 

surgem como urn meio de testar a hip6tese de que a ocorrencia de impasses 

e consequente recurso a procedimentos de resolu<;ao dos mesmos e influenciada 

por factores que afectam o decurso da negocia<;ao. 

A negocia<;ao colectiva e urn processo caracterizado pela interac<;ao de 

factores de ordem diversa: econ6micos, politicos, de organiza<;ao e mesmo 

pessoais, Dai que qualquer modelo que tenha por objectivo a compreensao da 

razao por que ocorrem impasses deva incorporar variaveis que reflictam aquela 

interac<;ao. 

Os estudos deste tipo consistem, regra geral, na estima<;ao e analise de 

uma equa<;ao tendo como variavel dependente a probabilidade de impasse ou 

apenas a existencia ou nao de impasse (9). 

Quanto as variaveis independentes, Anderson e Kochan (1977) chamam a 

aten<;ao para o facto de ser muito dificil fazer previsoes nao ambiguas quanto 

aos efeitos destas variaveis na probabilidade de impasse. Tal e especialmente 

verdade para as variaveis que representam factores econ6micos ou politicos, ja 

que o seu efeito positivo na ac<;ao sindical (refor<;o da militancia, maior resistencia 

a pressao patronal), potencialmente geradora de impasses, pode ser ocultado 

pelo seu efeito negativo na resistencia da entidade patronal. Dois exemplos: 

( 9) Os modelos deste tipo sao, regra geral, estimados com recurso a metodos de estimac;:ao 
probit ou /ogit. 
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em perfodo de forte crescimento des pregos, os sindicatos tendem a lutar mais 

aguerridamente por aumentos salariais mas simultaneamente as entidades 

patronais tendem a ceder com mais facilidade as reivindica¢es sindicais; quando 

a negociac;:ao se efectua em perfodos pr6ximos de actos eleitorais e frequente 
verificar-se urn exarcebamento das lutas sindicais, a que corresponde uma 

resposta pouco activa das entidades patronais, geralmente interessadas em que 
esses perfodos se caracterizam per urn apaziguamento das lutas laborais. Em 

qualquer destes casos, o efeito das variaveis referidas, na probabilidade de 
impasse, e provavelmente fraco. 

Ao construir um modele de explicac;:ao da ocorrencia de impasses, e pois, 

muito importante ter sempre presente a possibilidade de existencia deste tipo 

de situa¢es, sem o que se corre o perigo de cometer graves erros de avaliac;:ao 

e analise. 
Referem-se de seguida as hip6teses geralmente testadas em relac;:ao a 

algumas das variaveis habitualmente consideradas neste modelos. 

De entre as variaveis econ6micas, o grau de monop61io das empresas 

publicas em certos sectores da actividade econ6mica, a taxa de inflac;:ao e a 

existencia de uma significativa diferenc;:a entre os salaries do sector publico e 

privado tenderao a aumentar a probabilidade de impasse, o contrario aconte

cendo com o desemprego. A explicac;:ao e simples: os tres primeiros factores 

geram provavelmente urn aumento de militancia sindical, o desemprego provoca 

a sua diminuic;:ao. Em particular, o primeiro destes factores aumenta o poder de 

negociac;ao sindical. 

0 efeito das variaveis polfticas e suposto positive. A utilizac;ao de tacticas 

rna is duras de negociac;ao tende a· ser rna is eficaz em perfodos em que os 
politicos veem reduzida a sua capacidade para enfrentar crises. Ouanto mais 

favoravel for a posic;ao polftica do Governo e da sociedade em geral em rela

c;ao a actividade sindical, mais esta assumira urn caracter militante, aumentando 

a probabilidade de impasse. 

A existencia de conflito no interior das organizac;oes sindicais ou patronais, 

diminuindo a capacidade de tomada de decisao no acto negocial por receio de 

falta de apoio, gera uma menor tendencia a fazer concessoes e por conseguinte 

aumenta a probabilidade de impasse. Em sentido contrario actua a experiencia 

dos elementos a mesa de negociac;oes. 
Das caracterfsticas da unidade de negociac;ao, a dimensao da unidade 

tern provavelmente urn efeito positive, dado facilitar a organizac;ao sindical e 
aumentar assim o poder de negociac;ao. A dispersao tern, pelo mesmos 

motivos, urn efeito negative, como negative e tambem o efeito do tipo de 
categoria ocupacional mais representado em resultado da menor militancia 
das categorias mais altas. 
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4- Procedimentos de resolut;ao de impasses 

4.1 - Efeitos dos procedimentos no processo de negociagiio 

0 debate sobre o efeito dos procedimentos de resoluc;ao de impasses no 
processo de negociac;ao tem sido caracterizado pelo confronto entre tres 
principais linhas de pensamento: 

A que defende que a utilizac;ao de procedimentos de arbitragem reduz 
a capacidade de os parceiros chegarem a acordo sem intervenc;ao 
de terceiros; 

A que acredita na viabilidade de altas taxas de acordo sob os varios 
tipos de procedimentos; 

A que nega a exist€mcia de uma relac;ao entre as taxas de acordo e 
a utilizac;ao de procedimentos. 

De acordo com o primeiro grupo, a utilizac;ao de procedimentos de resolu
c;ao de impasse tem um triplo efeito negativo no processo de negociac;ao: 

Um efeito paralizador resultante da expectativa de que os arbitros 
tendem a repartir igualmente pelos parceiros a diferenc;a entre as 
suas posic;oes finais, desincentivando assim qualquer esforc;o de 
concessao por parte dos mesmos; 

Um efeito inercia, definido como uma tendencia dos parceiros para, 
uma vez utilizado um procedimento de arbitragem, a ele recorre
rem em negociac;oes posteriores; 

Um efeito de deteriorac;ao da eficacia dos procedimentos de ar
bitragem com o tempo, como resultado de um processo de 
aprendizagem dos parceiros que os leva ao desencanto face aos 
resultados da utilizac;ao do procedimento. 

0 segundo grupo, constitufdo principalmente por peritos com experiencia 
em negociac;ao no sector publico, negam a existencia de um desencanto dos 
parceiros com a negociagao, assim como a existencia de qualquer efeito 
paralizador ou de inercia. 

Finalmente, o terceiro grupo contesta a posigao dos dais primeiros e de
fende que a taxa de acordo e portanto a existencia de impasse depende das 
caracterfsticas do meio envolvente econ6mico, politico e institucional. Este grupo 
recorre, em geral, a modelos empfricos do tipo dos referidos no n.Q 2 para testar 
a validade das suas ideias. 

A validade das posigoes defendidas pelos dois primeiros grupos tem 
vindo a ser procurada mediante exame da utilizagao de procedimentos em 
rounds sucessivos de negociagoes com vista a testar a existencia de um efeito 
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inercia. Dos tres tipos de efeitos mencionados, este tern sido objecto de 
particular aten<;ao, dadas as suas implicac;oes no trade-off entre dois 
importantes objectivos de polftica do sector publico: evitar conflitos laborais 
e a interven<;ao de terceiros no processo de negocia<;ao. Os dois outros 
efeitos tern sido menos estudados, apenas se encontrando uma referencia 
em Anderson e Kochan (1977). 

4.1.1 -Teste ao efeito inercia pelo calculo da probabilidade condicional 

0 teste a existencia de urn efeito de inercia na utilizac;ao dos procedimentos 
tern tido por base, em muitos estudos (1°) a probalidade de uma unidade de 

negociac;ao sofrer impasse, sabendo-se que sofreu impasse em negocia<;Oes 
anteriores, com base em dados obtidos a partir da analise da hist6ria de cada 
unidade de negocia<;ao em materia de impasses. 0 efeito inercia sera positivo 
se aquela probabilidade aumentar com o numero de vezes que a unidade sofreu 
impasses em negociac;oes anteriores. 

0 teste a existencia do efeito inercia assenta, pois, na hip6tese de que 
cad a round de negociac;ao constitui uma experiencia de Bernoulli cujo resultado 

e o impasse ou nao impasse. Assim, considerando tres rounds de negocia<;Oes 
e associando o valor 0 a nao ocorrencia de impasse e o valor 1 a sua 

ocorrencia, a constatac;ao de (1, 1,1) confirmaria a existencia de urn efeito inercia 
positivo. No entanto, tal s6 e verdadeiro se se sup6e que todas as unidades de 

negociac;ao tern a mesma probabilidade de impasse. 
A hip6tese de homogeneidade das unidades de negocia<;ao e contudo di

ficilmente aceitavel ja que a probalidade de impasse de uma unidade de 
negociac;ao provavelmente variara com as condic;oes econ6micas, polfticas e 
estruturais em que decorrem as negocia<;6es, que dificilmente serao identicas 
para todas as unidades de negociac;ao. 

4.1.2- Teste com controlo da heterogeneidade niio observada 

Butler e Eherenberg (1981), tendo tornado consciencia da hip6tese irrea
lista em que assenta o calculo da probabilidade condicionada, sugerem a 
realiza<;ao inicial de urn teste de x2 de bondade do ajustamento de uma 

distribuic;ao de Bernoulli a distribuic;ao das ocorrencias de impasse. 

(' 0) Anderson e Kochan (1977) e Kochan e Baderschneider (1978). 
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Este teste tern por base a ideia de que, nao existindo efeito de inercia, os 
padroes de ocorrencia de impasses contendo o mesmo numero de impasses 
sao equiprovaveis (1 1), isto e, o padrao de ocorrencias de impasse corresponde 
a observa~ao dos resultados de uma sucessao de experiencias de Bernoulli. 
Comparando o numero de ocorrencias efectivamente verificados com o numero 
esperado se se estivesse em presen~oa de uma distribui~ao de Bernoulli, a 
analise dos desvios permite aceitar ou rejeitar a hip6tese levantada. 

A rejei~ao da hip6tese de que a ocorrencia de impasses tern uma dis
tribui~ao de Bernoulli confirmaria a existemcia de heterogeneidade entre as 
unidades de negocia~ao. 

Estes autores chamam, no entanto, a aten~ao para o facto de este teste 
nao permitir aceitar ou reje~ar a existencia de urn efeito inercia, uma vez que 
a sua presen~a viola urn pressuposto basico de uma experiencia de Bernoulli, 
ode que a probabilidade de impasse em cada round de negocia~ao e constante. 
A presen~a de urn efeito inercia positivo (negativo) implica, como foi ja referido, 
que a ocorrencia de impasses anteriores aumenta (diminui) a probabilidade de 
impasse na negocia~ao seguinte. Chelius e Extejt (1985) lembram qinda que o 
teste de X2 nao e sensfvel a presen~a de uma ordem especffica, para graus 
de liberdade superiores a urn. Ora, a presen~a de urn tal efeito implica uma 
ordena~ao particular das probabilidades de ocorrencia de impasses se o efeito 
e positivo (1 2): 

p [1,0,0] < p [0,1,0] < p [0,0,1] 

p [1,1,0] < p [1,0,1] < p [0,1,1] 

e se o efeito e negativo (1 3): 

p [1,0,0] > p [0,1,0] > p [0,0,1] 

p [1,1,0] > p [1,0,1] > p [0,1,1] 

p [1 ,0,0] = p (0, 1 ,0] = p (0,0, 1] 

p (1,1,0] = p (1,0,1] = p [0,1,1] 

onde P(.,.,.] e a probabilidade de uma sucessao determinada de ocorrencia de impasses. 
(12) 0 efeito inercia positive corresponds a juntar mais uma bola vermelha de cada vez que 

sai uma bola vermelha numa experiencia de tiragem com reposicilo de bolas vermelhas e brancas 
de uma urna. 

(13) Neste case, retira-se uma bola vermelha de cada vez que sai uma vermelha numa lira
gem sem reposic;:ao. 
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Comparando esta ordenac;:ao com a que se obtem do registo do numero 

de ocorrencias efectivamente verificado, e possrvel confirmar ou negar a 

existencia do efeito em estudo, controlando simultaneamente a heterogeneidade 

nao observada. 

Para Chelius e Extejt (1985) este metoda de Butler e Ehrenberg (1981) 

baseado numa ordenac;:ao da ocorrencia de impasses implica uma perda 

importante de informac;:ao pela passagem da analise das frequencias observadas 

para o estudo de uma ordenac;:ao das mesmas (1 4). 

Estes autores propoem em alternativa a utilizac;:ao de urn teste de Armitage 

(1955) (15). Trata-se de urn teste nao parametrico, que utiliza dados cardinais 

para ensaiar a presenc;:a de uma particular tendencia num conjunto de frequen

cias observadas. 

Este teste requer a existencia de dados que permitam a construc;:ao de 

uma tabela de contingencia 2 • k, sendo k o numero de categorias mutuamente 

exclusivas. No caso em estudo as categorias sao constituidas pelos diferentes 

padroes de sequencia na ocorrencia de impasses, ordenadas supondo a 

existencia de urn efeito inercia. 

A hip6tese nula para este teste consiste na nao existencia de uma 

tendencia para a ocorrencia de impasse, isto e, na equiprobabilidade das 

sequencias de ocorrencia de impasses. Definindo Pi como a proporc;:ao de 

unidades de negociac;:ao que sofreram urn impasse no 1.Q, 2.2 , •.• , k!l round de 

entre as que sofreram urn impasse em k rounds (16), tem-se: 

Esta hip6tese e ensaiada contra a hip6tese alternativa: 

onde pelo menos uma das desigualdades e estrita, para testar urn efeito posi

tivo (17). 

(1 4) Ao passar-se de medidas cardinais a medidas ordinais, perde-se informa¢es sobre, 
por exemplo, tudo o que separa os varies degraus de ordenaqao. 

(1 5) "Tests for linear trends in proportions and frequencies", Biometrics, vol. 11, pp. 375-386, 
in Chelius e Extejt (1985), p. 632. 

(1 6) A definic;;ao e valida para a ocorrencia de dois ou mais impasses em k rounds. 
(1 7) As desigualdades serao de sentido contrario se se quiser testar um efeito negative. 
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Para realizar o ensaio Ho versus H8 e utilizada uma estatfstica S, obtida a 
partir da observa<;ao do numero de unidades, entre as que sofreram urn (do is ... ) 
impasse, que seguem ou nao urn determinado padrao - Xij da matriz de 
contingencia (1 8), do seguinte modo: 

S=C- D 

onde: 

e: 

Se existir urn efeito inercia positive, o numero de unidades com padrao j 

(j = 1 ,2, ... ,k) au menta com a ocorrencia de impasse no perfodo anterior 
(Xi,j< Xi,j+1), pelo que se tent 

A significancia de S e testada comparando Sa - obtido por stan
dardiza<;ao de S (19) - com o valor de Za para a distribui<;ao normal stan
dardizada (20). 

Este teste continua, no entanto, a nao ter em conta os efeitos na 
probabilidade de impasse das diferen<;as entre as caraterfsticas observadas das 
unidades de negociagao. 

Padrao 

Total 
1 2 3 ... k 

Numero de unidades com padrao ............. x,, x,2 x,3 ... x,k n~. 
Numero de unidades sem padrao ............. x2, x22 x23 ... x2k n2 . 

Total ........................... n, n2 n3 ... nk N 

onde: n.1 = n.2 = ... = n.k· 

Sa= S I ~var(S) com var(S) = n1 + n2 (N3
- ni.I3N(N- 1)] 

(2°) Aceita-se H8 se Sa< Za. 
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4.1.3- Controlo da heterogeneidade observada 

0 relaxamento da hip6tese de que as diferengas entre as caracterfsticas 
observc:das das unidades de negociagao tern urn impacte nao significativo na 
probabilidade de impasse conduziu Butler e Ehrenberg (1981) a testar a 
existencia de urn efeito inercia controlando a heterogeneidade provocada por 
aquelas caracterfsticas. 

Para tal, e utilizado urn modelo com uma equagao linear de probabilidade 
do tipo: 

onde: 

Yit = Xjtf3 + E it (8) 

Yit= 1 se unidade de negociagao i sofreu impasse no periodo t e 0 no 
caso contrario; 

X;r- vector de variaveis que representam as caracterfsticas das unidades 
de negociagao; 

f3- vector de coeficientes de regressao; 
E - vector de erros. 

Com base neste modelo, o teste pode ser realizado por duas vias distintas: 

1) Se se pensa que o efeito inercia sofre uma depreciagao com o 
tempo, incluindo como variaveis explicativas as variaveis Y;,r-j, 

j = 1 ,2, ... ; 
i1) lncluindo no vector X;r uma variavel representando o numero de 

vezes anteriores em que ocorreu impasse numa unidade de 
negociagao se o efeito inercia e suposto constante ao Iongo do 
tempo. 

Para controlar simultaneamente a heterogeneidade observada e nao 
observada, os autores utilizam urn modelo para dados de painel que inclui urn 
termo 8; para representar os efeitos das variaveis nao observadas. 0 modelo e 
agora representado pela equagao: 

Yit = f3Xir + Y1 Yi,t-1 + 12 Y;,t-2 + 8; + E it (9) 

Na estimagao deste tipo de modelos e corrente seguir-se uma de duas 
metodologias: 

A que considera aqueles efeitos constantes no tempo e da origem aos 
modelos de efeitos fixos; 

A que trata os efeitos nao observados como erros aleat6rios nao 
correlacionados com as variaveis explicativas e da origem aos 
modelos de efeitos aleat6rios. 
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Porque as fontes de heterogeneidade nao observada estao, neste caso, 
provavelmente correlacionadas com pelo menos algumas das variaveis 
explicativas, os modelos de efeito fixo parecem ser os mais convenientes. 

Na estimac;:ao deste tipo de modelos supoe-se constante o vector de 
coeficientes de regressao (,8, 1'1· 121 entre o periodo t- 1 e t, pelo que os Oi podem 
ser eliminados do modelo, escrevendo uma equac;:ao as diferenc;:as entre os 
momentos t e t-1: 

4.2- lmpacte dos procedimentos nos resultados da negociaQio 

Os modelos que tern por objectivo determinar o impasse da existencia e 
utilizac;:ao dos procedimentos nos resuHados da negociac;:ao procuram geralmente 
fornecer urn quadro geral sintese da complexa teia de relac;:Oes entre os varios 
tipos de variaveis que caracterizam o «ambiente, econ6mico, politico, legal e 
de organizac;:ao e os resultados da negociac;:ao. 

0 impacte dos procedimentos de resoluc;:ao de impasse enquanto ca
racterizadores do processo de negociac;:ao nao e analisado isoladamente mas 
tendo em conta as influencias de varios outros factores sobre os mesmos 
resultados. Esses outros factores provavelmente tern ainda uma influencia 
indirecta sobre esses resuHados via efeito sobre o processo de negociac;:ao de 
acordo com o esquema abaixo: 

Caracteristicas 

ambientais 

Caracterfsticas 

de organiza~ao 

Processo 

de negocia~o 

Resultados 

de negocia<;:iio 

Para desenvolver uma medida dos resultados da negociac;:ao e necessaria 
avaliar esse resultados sob o ponto de vista de uma das partes. No caso de 
negociac;:oes laborais, o sindical parece ser o mais indicado, na medida em que 
e, em geral, o sindicato a propor mudanc;:as nas condic;:oes existentes, enquanto 
a entidade patronal se opoe ou nao a elas. Esta e a posic;:ao assumida pela 
maioria dos autores. 

Os resultados da negociac;:ao sao, em muitos casos (21 ), medidos pelos 
salarios (nfveis ou variac;:ao). No entanto, alguns autores (22) criticam essa 
posic;:ao, defendendo que os resultados da negociac;:ao devem ser con-
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ceptualizados de modo a permitir a inclusao de uma amostra representativa das 
clausulas negociadas. Sugerem, pois, a valorizac;ao dos resultados em func;ao 
da medida em que se aproximam dos objectivos dos sindicatos. 

Estes modelos sao habitualmente muito semelhantes aos modelos vistos 
no ponto 3.1, contendo o mesmo tipo de variaveis explicativas com efeitos na 
variavel dependente igualmente identicos. 

4.3 - Comentario final 

Em Portugal, embora a lei (Decreto-Lei n.Q 519-C1/79, de 29 de Dezembro) 
preveja a possibilidade de a arbijragem ser tornada obrigat6ria em casos de 
conflito colectivo em empresas publicas, a utilizac;ao de tal instrumento de 
resoluc;ao de conflitos tern sido muito rara (23). 

Tal situac;ao deve-se ao facto de os trabalhadores preferirem o recurso a 
greve como forma de pressao para a resoluc;ao de impasses na negociac;ao, 
sendo o direijo a greve reconhecido a todos os trabalhadores sem excepc;ao 
(incluindo portanto os do sector publico). 

Neste quadro, o presente artigo tern interesse sobretudo como contribui
c;ao para urn melhor conhecimento da investigac;ao desenvolvida em anos 
recentes no domlnio da negociac;ao colectiva. 

Procedimentos de arbttragem 

AnM........................................................... 1001 1982 1983 1984 1985 1986 
Namero ..................................................... . 0 1 2 1 

Fonte: Ministerio do Emprego e da Seguran<;:a Social. 
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