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esde o início dos anos 90, o Brasil vive um am-
plo processo de reforma econômica e de redefi-
nição das funções e estruturas do Estado. A li-

beralização do comércio exterior, as privatizações e a re-
forma da administração pública, ao mesmo tempo em que
modificam o papel do Estado, vão reconstruindo seu apa-
rato administrativo.

Embora os objetivos sejam similares aos das reformas
em outros países pelo mundo afora, no Brasil o timing, o
ritmo e o alcance do processo parecem peculiares. Além
de tardio, o reformismo brasileiro é moderado, ao menos
em comparação com o dos vizinhos latino-americanos. A
reforma econômica é extremamente cautelosa e negocia-
da passo a passo. Numerosos atores políticos, burocráti-
cos e sociais participam das negociações e influem nos
seus resultados.1

Entre esses atores estão os sindicatos. Qual a sua impor-
tância no processo? Têm eles condições de orientar signifi-
cativamente a direção da reforma econômica? Quais são as
fontes de seu poder e de onde provém a sua maior ou menor
capacidade de influir nas decisões? Não há uma resposta sim-
ples e única para essas perguntas. A amplitude do poder sin-
dical varia conforme cada área da reforma do Estado.

Este artigo pretende abordar a questão a partir do exa-
me da influência dos sindicatos numa dimensão específi-
ca dessa reforma: a privatização de empresas e serviços
públicos. Ao comparar a privatização das estatais nos se-
tores siderúrgico e petroquímico, de um lado, e as con-
cessões à iniciativa particular da exploração dos serviços
portuários, de outro, trata-se de demonstrar que a influên-
cia sindical sobre as políticas reformistas depende menos
da natureza e do porte de seus próprios recursos de poder
do que do marco institucional do processo de decisão re-
lativo à reforma do Estado.

A primeira parte do artigo discute brevemente as di-
versas abordagens analíticas do tema da influência dos
sindicatos em decisões de governo. A segunda parte des-
creve os principais traços do sistema de intermediação
de interesses no Brasil, ressaltando suas recentes tendên-
cias institucionais. A terceira parte compara duas expe-
riências de políticas reformistas, nas quais, embora dis-
pusessem aproximadamente dos mesmos recursos de
poder em cada caso, os sindicatos revelaram aptidão muito
diferente em influir nas decisões e na sua posterior im-
plementação.

RECURSOS DE PODER E
OPORTUNIDADES INSTITUCIONAIS

A análise convencional do poder dos sindicatos é tri-
butária, de forma mais ou menos consciente, da tradição
pluralista. O pluralismo trata o poder como um atributo
intrínseco dos agentes coletivos ou individuais que resulta
de suas circunstâncias sociais.2  A abordagem pluralista
do poder sindical enfatiza a importância de  recursos tais
como: a densidade da organização, medida em porcenta-
gem de membros efetivos sobre os membros potenciais;
a dimensão de seu patrimônio financeiro; a existência de
sólidos aparatos burocráticos; a concentração espacial dos
associados; e a capacidade de mobilização de massas,
especialmente para organizar e sustentar greves. Alguns
recursos de poder, decorrentes de arranjos institucionais,
como o controle das oportunidades de emprego em siste-
mas  closed shop, também são levados em consideração.
Não obstante, a ênfase é posta, antes, nos recursos relaci-
onados com as características sociais dos grupos sindica-
lizados. A densidade e a capacidade de organizar greves
são os dois mais aceitos indicadores de poder sindical.
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A literatura sobre o neocorporativismo criticou as teo-
rias pluralistas não apenas porque elas supõem a univer-
salidade do padrão pluralista de organização de interes-
ses, mas também por sua incapacidade de avaliar a
importância das características institucionais nos proces-
sos políticos e decisórios. Nos anos 70, Schmitter (1974)
demonstrou que o neocorporativismo era um padrão de
intermediação de interesses importante, embora não do-
minante, na Europa Ocidental e que havia forte correla-
ção entre arranjos corporativistas e concertação social
(Schmitter e Lembruch, 1982).3 Em outras palavras, exis-
tiam afinidades eletivas entre modalidades de organização
de interesses e modalidades de formação de políticas.

Pesquisas adicionais revelaram que o corporativismo
contribuía para  reduzir o conflito industrial (Hibbs, 1987;
Korpi e Shalev, 1980) e para viabilizar políticas mais efi-
cientes de combate à inflação e ao desemprego (Berger,
1983; Rowthorn e Glyn, 1987).

De acordo com essa abordagem, o poder sindical dei-
xa de ser resultado de atributos próprios dos grupos so-
ciais, passando a depender sobretudo das características
da organização corporativa, como o seu grau de centrali-
zação,4 sua amplitude e efetivo monopólio de representa-
ção. O poder dos sindicatos nutre-se também dos recur-
sos políticos extraídos da sua condição de parceiro da
concertação social.

A literatura sobre o neocorporativismo formulou um
poderoso, porém circunscrito, argumento em favor do
institucionalismo: as instituições corporativas importam,
favorecem a existência de políticas de pacto social  e au-
mentam a probabilidade de ocorrerem determinados re-
sultados políticos. Essa literatura modificou também o
locus onde os recursos de poder deveriam ser procura-
dos: em vez das bases sociais das organizações de inte-
resses, as características institucionais que lhes dão for-
ma e definem suas relações com os governos.

Não obstante, essa literatura pouco disse da relevân-
cia de uma abordagem institucionalista na análise da in-
fluência dos grupos no processo de formulação de políti-
cas nas quais não existe neocorporativismo ou nas
situações em que o nome do jogo não é concertação. A
teoria do neocorporativismo aceitou o enunciado plura-
lista sobre a afinidade entre a organização pluralista e as
políticas de pressão, sem discutir as possíveis fontes ins-
titucionais da influência dos grupos nessas circunstâncias.

Na verdade, as instituições não são menos importan-
tes quando o sistema é pluralista. Também neste caso, elas
condicionam e modelam os recursos de poder dos grupos.

Tsebelis (1995) e Immergut (1996) coincidentemente
sugeriram um modelo (neo)institucionalista para a análi-
se comparativa de mudança de políticas em termos de
atores dotados de poder de veto5 institucionalmente en-

raizado. Tsebelis considera dois tipos de atores: os insti-
tucionais, cujo número e competências são definidos na
Constituição, variando conforme o sistema de governo; e
os partidários. O número, a coesão interna e a congruência
entre os diferentes atores são decisivos para a mudança
de políticas; a mudança torna-se mais difícil à medida que
aumenta o número de atores e diminui a coesão entre eles.

Mais interessada em avaliar a capacidade das organi-
zações em influenciar mudança de políticas, Immergut
considera as instituições políticas como uma estrutura
particular que comporta a existência de diferentes instân-
cias de veto, propiciando aos sindicatos e outros grupos
de interesses oportunidades para  influir, bloquear ou pro-
mover a mudança. O número e a localização das instân-
cias de veto dependem das regras constitucionais, do sis-
tema de partidos e dos resultados eleitorais.

Em ambos os modelos, as instituições não são variá-
veis explicativas auto-suficientes. Embora respondam pela
mudança de políticas, não o fazem com exclusividade. A
distribuição das preferências é importante para determi-
nar o grau de coesão dos dois tipos de atores com  poder
de veto, do modelo de Tsebelis. O mesmo vale para
Immergut, que enfatiza o peso dos resultados eleitorais
para determinar mudanças na posição e na importância
estratégica das instâncias de veto.

Este trabalho tenta explorar o potencial explicativo do
quadro de referência analítico baseado nos conceitos de
atores com poder de veto e instâncias de veto, começan-
do pela criação da moldura legal para a reforma e termi-
nando na implementação das novas políticas. A estrutura
das instâncias de veto, bem como os atores com poder de
veto, diferem em ambos os momentos. Na fase legislati-
va, os atores aptos a exercer o poder de veto são o Execu-
tivo, o Congresso, os partidos políticos e, ocasionalmen-
te, o Judiciário. Os grupos de interesses podem influir nas
decisões graças ao seu relacionamento com alguns dos
atores, porém, não dispõem de poder de veto institucio-
nalizado. A congruência entre os diferentes atores e sua
coesão interna é crucial. Na fase de implementação, os
diversos integrantes da área do Executivo – ministérios,
agências governamentais e, naturalmente, a Presidência
– constituem um importante ator com poder de veto. O
Judiciário pode ser outro. Do mesmo modo, grupos de
interesses estrategicamente situados podem bloquear a im-
plementação das novas políticas. Nesse nível, a coerên-
cia é importante, sobretudo entre o Executivo e o Judi-
ciário. De qualquer forma, a coesão interna de todos os
atores relevantes é essencial.

Os dois casos de privatização adiante discutidos po-
dem ser particularmente interessantes por apresentar des-
fechos distintos – embora a moldura institucional fosse a
mesma e muito semelhantes as características dos sindi-
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catos envolvidos. Eles permitirão explorar a interação das
instituições com as distribuições das preferências no pro-
cesso de mudança de políticas. Antes disso, porém, é im-
portante descrever, resumidamente, o sistema de interme-
diação de interesses vigente no Brasil.

O CORPORATIVISMO EM DECLÍNIO

O sistema de intermediação de interesses no Brasil está
em transição. Depois de prevalecer por mais de 50 anos,
o corporativismo declina, em razão das dramáticas mu-
danças nas próprias condições institucionais e sistêmicas
que lhe deram alento.

Durante décadas, esse sistema representou um caso
peculiar de corporativismo de Estado (Schmitter, 1974).
Associou o monopólio da representação, concedido pelo
governo e garantido por lei, com um sistema bastante
desconcentrado e descentralizado. Os sindicatos, organi-
zados em nível municipal, constituíam o centro de gravi-
dade de uma estrutura hierárquica, encimada por federa-
ções e confederações. Até 1985, era proibida a criação de
centrais sindicais.

No período democrático precedente (1946-1964), as
estruturas corporativas representavam uma dupla via de
comunicação entre os governos e os sindicatos. O Minis-
tério do Trabalho controlava os sindicatos, ora pela re-
pressão, ora pelo paternalismo. Quando o governo prefe-
ria recorrer à manipulação populista em lugar da repressão
bruta ou do controle burocrático, os dirigentes sindicais
tinham acesso direto, embora informal, aos centros de
decisão no Executivo.6 Para o governo, a concertação ja-
mais chegou a ser uma alternativa de política trabalhista.
Mas os governos populistas freqüentemente cooptavam

TABELA 1

Filiação de Sindicatos, por Centrais Sindicais
Brasil – 1991

Tipos CUT CGT1 CGT2 USI FS Total de Membros Total Geral

No Abs. % (1)

Empregados (2) 843 114 58 22 192 1.229 34,5 3.547

Profissionais Liberais 79 3 1 - 1 84 22,5 376

Outros (3) 8 15 10 2 6 41 12,0 340

Urbano 951 132 69 24 199 1.375 32,0 4.263

Rural 605 35 14 - 13 667 23,0 2.905

Total (Urbano e Rural)

Números Absolutos  1.556 167 83 24 212 2.012 7.168

Em porcentagem 21,0 2,5 1,0 0,3 3,0 28,0 100,0

Fonte: Anuário Estatístico do IBGE – 1994.
(1) Inclui sindicatos filiados ou não às Centrais.
(2) Inclui trabalhadores e empregados na indústria, comércio, bancos, transporte, setor público, educação e cultura.
(3) Inclui autônomos e temporários.
Nota: Central Única dos Trabalhadores (CUT); Central Geral dos Trabalhadores (CGT1); Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT2); União Sindical Independente (USI); Força Sindical (FS).

dirigentes sindicais. Em conseqüência, as estruturas cor-
porativas lhes concediam algum grau de influência polí-
tica. Esta dependia menos do porte ou da capacidade de
mobilização do sindicato que das ligações políticas e da
proximidade pessoal entre seu líder e o presidente da
República e outros membros do grupo governante.

 Com o fim do período militar, ocorreram importantes
mudanças tanto na moldura legal como no efetivo fun-
cionamento do sistema. Já em 1985, foram abolidos to-
dos os mecanismos de controle estatal das atividades sin-
dicais. Os sindicatos, enfim, tornaram-se autônomos em
relação aos governos.

Como resultado da mobilização sindical contra o regi-
me militar, bem como das suas próprias divisões inter-
nas, várias centrais emergiram à margem do contexto le-
gal de intermediação. Pode-se dizer que uma cúpula
pluralista foi acrescida ao edifício corporativo. O núme-
ro e o poder relativo dessas centrais variaram durante os
anos 80. Os mais recentes dados disponíveis mostram o
seguinte perfil de adesão às centrais sindicais. A Tabela
1 mostra um número significativo de sindicatos não filia-
dos a nenhuma das centrais.

A Constituição de 1988 confirmou as mudanças intro-
duzidas nos anos anteriores e acrescentou outras que
contri-buíram para criar um arranjo muito peculiar, com-
binando o corporativismo no plano dos sindicatos com o
pluralismo no nível das centrais.7 Sob a nova Constitui-
ção, aumentou notavelmente a desconcentração do siste-
ma de intermediação de interesses, induzida sobretudo pela
ausência de controles burocráticos e pela multiplicação
das contribuições compulsórias. Embora a densidade sin-
dical  não tenha mudado significativamente, o número  de
entidades aumentou de forma dramática depois de 1988.
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Só um quarto desse crescimento (25,45%) se deve à sin-
dicalização do funcionalismo, até então legalmente im-
pedido de se organizar. As Tabelas 2, 3, 4 e 5 mostram
como evoluiu a tendência à sindicalização e o processo
de multiplicação e fragmentação das entidades.

Do mesmo modo que o sistema corporativo brasileiro
perdeu as bases legais responsáveis por sua coerência es-
trutural, as novas condições políticas tampouco favore-
cem sua sobrevivência. A longevidade dos esquemas cor-
porativos deveu-se, sem sombra de dúvida, aos interesses
constituídos dos dirigentes sindicais e das burocracias
sindicais, governamentais e da Justiça do Trabalho. En-
tretanto, o interesse governamental em utilizar as estru-

TABELA 3

Novas Entidades Sindicais, segundo Setores Rural e Urbano
Brasil – 1990-1996

Setores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total

Total 1.271 1.391 764 652 458 455 43 5.034
Rural 16 90 63 26 72 83 5 355
Urbano 1.255 1.301 701 626 386 372 38 4.679

Fonte: Ministério do Trabalho.

TABELA 4

Novas Entidades Sindicais, segundo Posição na Ocupação
Brasil – 1990-1996

Posição na
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 TotalOcupação

Total 1.193 1.297 725 627 424 431 40 4.737
Empregadores 206 270 217 125 150 160 15 1.143
Empregados 987 1.027 508 502 274 271 25 3.594
Total 78 94 39 25 34 24 3 297
Autônomos 42 46 19 7 13 9 1 137
Prof. Liberais 36 48 20 18 21 15 2 160

Fonte: Ministério do Trabalho.

turas corporativas, seja para controlar, seja para cooptar
sindicatos e entidades patronais, definitivamente contri-
buiu para a sua perpetuação. As organizações corporati-
vas foram parte essencial de um modo específico de rela-
cionamento entre o Estado e a sociedade, denominado por
alguns autores “matriz centrada no Estado” (Cavarozzi,
1988), que acompanhou o modelo de desenvolvimento
baseado na substituição de importações e no intervencio-
nismo estatal.

Atualmente, as condições sistêmicas que criaram e re-
produziram o corporativismo de Estado estão se esfuman-
do. As relações Estado-sociedade vêm se transformando
não menos que as políticas de governo em face dos inte-
resses organizados. Estes continuam a existir e explicam
a persistência dos arranjos corporativos – embora
canhestramente combinados com instituições pluralistas.
De todo modo, a transição rumo a algum tipo de sistema
pluralista parece estar em curso.

Em declínio, o corporativismo exibe hoje uma estru-
tura extremamente dispersa e descentralizada. Falta-lhe
também coesão política. Nessas circunstâncias, diferen-
tes centrais sindicais ou sindicatos específicos tendem a
agir basicamente como grupos de pressões com estraté-
gias diversas. No interior do sistema corporativo, os sin-
dicatos do funcionalismo público formam um grupo im-
portante, distinto, mas longe de ser homogêneo. Tais
sindicatos são recentes, numerosos – 1.281 no país intei-
ro – e extremamente vocais. Quase todos são filiados à
CUT, onde detêm expressivas posições de poder.

Trabalhadores e empregados em empresas estatais fa-
zem-se representar pelos sindicatos dos respectivos ramos
de atividade – metal-mecânico, químico, petrolífero, elé-
trico, ferroviário, etc. – ou por sindicatos profissionais,
no caso dos marítimos – estivadores, portuários, opera-
dores de guindastes, motoristas, etc.8 Em ambos os ca-
sos, os sindicatos existem de há muito. As estatais e os
portos têm em comum níveis altíssimos de sindicaliza-
ção, comparados aos do setor privado. Mas as lealdades
políticas desses sindicatos variam consideravelmente. As
entidades dos portuários não participam de nenhuma cen-
tral; três diferentes federações nacionais as representam
no plano federal. Vivem em um mundo sindical à parte,
mantendo escassas relações com outras organizações tra-
balhistas. A coesão interna é muito alta em cada sindica-
to, assim como entre os diferentes sindicatos e federações.
Hoje em dia, estes não mantêm relação com os partidos
políticos, embora seus líderes sejam eficientes lobbistas
no Congresso.

A lealdade dos sindicatos das estatais divide-se en-
tre a CUT, a Força Sindical e a CGT2. Nem sempre a
coesão sindical é alta, mas a competição interna sim.
A coesão varia também entre os sindicatos do mesmo

TABELA 2

Evolução da Densidade Sindical
Brasil – 1940-1995

Em porcentagem

Anos Sindicalizados/PEA
Sindicalizados/

População Ocupada
(1) (2) (1) (2)

1940 - - 8,0 -
1960 - - 12,2 -
1970 13,3 - 13,8 -
1979 11,3 22,5 11,6 23,1
1988 10,4 24,0 10,8 24,9
1990 10,5 22,6 10,5 23,5
1995 10,4 14,1 10,7 14,6

Fonte: IBGE: PNAD e Indicadores Sociais.
(1) Apenas população urbana. Exclui os autônomos.
(2) População urbana e rural. Exclui os estados da região Norte.
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setor, considerado o país todo. As centrais sindicais,
confederações e alguns sindicatos preeminentes fazem
lobby parlamentar rotineiramente. Além dos laços for-
tes e íntimos com o PT, os sindicatos da CUT relacio-
nam-se bastante bem com o PDT e os pequenos parti-
dos de esquerda no Congresso.

OS SINDICATOS E AS POLÍTICAS DE
PRIVATIZAÇÃO

De modo geral, os sindicatos brasileiros demonstraram
escassa capacidade de influir nas políticas de reforma eco-
nômica. Entretanto, em alguns casos lograram influenci-
ar o processo legislativo ou bloquear a implementação das
reformas. Para os sindicatos, a reforma portuária até ago-
ra é uma história de sucesso; a privatização das empresas
siderúrgicas e petroquímicas, um claro fracasso. Em am-
bos os casos, os sindicatos se opuseram às iniciativas do
governo. Em ambos os casos, eram entidades fortes, se-
gundo os indicadores convencionais – altos níveis de sin-
dicalização, elevado grau de concentração territorial, sig-
nificativa capacidade de mobilizar seus representados. Os
sindicatos portuários interferiram no processo legislativo
e têm conseguido barrar a implementação da lei. Os sin-
dicatos das siderúrgicas e petroquímicas estatais não ti-
veram voz no processo que definiu o marco legal da pri-
vatização das empresas públicas nem lograram deter sua
implementação.

A reforma dos portos e a privatização são questões de
peso na ampla agenda de reforma do Estado. No primeiro
caso, o aumento da eficiência dos serviços portuários foi
tido como condição importante para a abertura da econo-
mia brasileira. Tais serviços eram considerados caros e
altamente ineficientes, sobretudo em razão dos esquemas
trabalhistas em vigor nas docas. Mudá-los significava,
entre outras coisas, romper as normas que davam aos sin-
dicatos portuários monopólio do emprego e controle so-
bre todo o processo de trabalho nas embarcações e no cais.

Em 1993, o Executivo enviou ao Congresso projeto de
lei que introduzia mudanças radicais e imediatas nas ins-
tituições portuárias, especialmente o sistema que consa-
gra o closed shop.9 Os sindicatos portuários, sobretudo
aqueles baseados em Santos, mobilizaram uma ampla coa-
lisão de apoio — incluindo líderes comunitários, parti-
dos de esquerda, um prefeito — a fim de dobrar o Con-
gresso às suas reivindicações. Deputados federais e pelo
menos um senador também foram porta-vozes dessas de-
mandas. O debate parlamentar foi apaixonado, as preferên-
cias dividiram-se, o projeto acabou recebendo 130 emen-
das. O processo todo consumiu seis meses. A lei, enfim
aprovada, foi parcialmente vetada pelo Executivo. O re-
sultado foi uma reforma institucional que, embora radi-
cal, estabeleceu um período de transição para as mudan-
ças no esquema de trabalho nos portos e assegurou
representação sindical em todos os conselhos responsá-
veis pela administração portuária.

TABELA 5

Novas Entidades Sindicais de Empregados e Empregadores, segundo Grandes Setores
Brasil – 1990-1996

Setores 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total

Total 1.271 1.391 764 652 458 455 43 5.034
Indústria (1) 78 91 70 21 36 31 5 332
Indústria (2) 237 234 110 83 56 49 2 771
Comércio (1) 88 111 89 47 41 50 6 432
Comércio (2) 239 218 135 86 70 63 9 820
Transporte (1) 14 22 6 15 8 7 1 73
Transporte (2) 14 64 36 25 16 29 4 188
Rural (1) 14 20 40 24 55 57 3 213
Rural (2) 2 70 23 38 17 26 2 178
Estabelecimentos de Créditos (1) 2 3 4 4 2 2 0 17
Estabelecimentos de Créditos (2) 25 11 8 5 4 5 1 59
Autônomo 42 46 19 7 13 9 1 137
Prof. Liberal 36 48 20 18 21 15 2 160
Ed. Cultura (1) 1 10 7 10 5 9 0 42
Ed. Cultura (2) 58 64 35 38 13 17 0 225
Com. Públ. (1) 9 13 1 4 3 4 0 34
Com. Públ. (2) 12 12 0 43 5 0 0 72
Serv. Público (2) 400 354 161 184 93 82 7 1.281

Fonte: Ministério do Trabalho.
(1) Sindicatos de empregadores.
(2) Sindicatos de empregados.
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Os sindicatos do setor não apenas influíram no pro-
cesso legislativo e conseguiram em parte impor os seus
interesses, como também continuaram a se opor à imple-
mentação da lei, ameaçando paralisar os portos brasilei-
ros, o que acarretaria significativos prejuízos para a eco-
nomia. Não obstante, seu principal trunfo não era nem a
força da organização nem sua capacidade de mobiliza-
ção, mas a simpatia e a cumplicidade das burocracias
administrativas dos portos públicos, tampouco interessa-
das nas mudanças. A aliança entre os sindicatos e as bu-
rocracias tem sido decisiva desde 1993 para bloquear a
reforma portuária.

Já no caso das privatizações, os sindicatos não tive-
ram participação alguma na elaboração da Lei no 8.031/
90, que fixou o marco institucional do processo, definin-
do seus procedimentos e normas básicas, as agências res-
ponsáveis, as empresas a serem privatizadas e as formas
e moedas de pagamento. Uma vez mais, o Executivo de-
teve a iniciativa, ao enviar ao Congresso uma medida pro-
visória. Discutida e aprovada em cinco dias, a MP foi par-
cialmente vetada pela Presidência. O Congresso havia
introduzido algumas mudanças no texto original, como a
participação de representantes dos trabalhadores na Co-
missão Diretora do Programa Nacional de Privatização e
a oferta obrigatória aos empregados de 10% das ações das
empresas.10 De todo modo, os sindicatos permaneceram
alheios ao debate e ao processo decisório. As divergên-
cias entre o Executivo e o Legislativo eram pouco pro-
fundas, tendo o Congresso demonstrado significativa co-
esão interna quanto ao modo pelo qual a MP definiu a
privatização.11

Quando se iniciaram as privatizações, os sindicatos,
que a elas se opunham,  tentaram bloqueá-las mediante
recursos ao Supremo Tribunal Federal e, sobretudo, com
mobilização de massas e demonstrações públicas.12 Os sin-
dicatos se dividiram. A CUT condenou enfaticamente a
privatização. A Força Sindical a aprovou. A fim de rom-
per a mobilização sindical, o governo concedeu os 10%
das ações aos trabalhadores e estimulou a organização de
clubes de acionistas dentro das empresas. Os executivos
de primeiro escalão das siderúrgicas e petroquímicas ten-
deram a apoiar a privatização, por entender que ela os li-
bertaria da excessiva regulamentação burocrática e traria
os novos investimentos que o governo já não tinha como
prover. Divididos e isolados, os sindicatos não puderam
oferecer resistência eficiente alguma, apesar da dimen-
são de seu corpo associativo, da força burocrática de sua
organização e da capacidade de mobilização de seus lí-
deres.

As conclusões parecem claras. No processo de refor-
ma dos portos, o baixo nível de congruência entre o Exe-
cutivo e o Congresso, assim como o baixo grau de coesão

dentro deste, abriu oportunidades de veto aos sindicatos
portuários, eles próprios muito coesos e capazes de reu-
nir importantes aliados políticos. Oportunidades de veto
emergiram também na fase de implementação, desta vez
devido à falta de coesão no Executivo. A situação se in-
verteu no caso da privatização das siderúrgicas e petro-
químicas. Os poderosos sindicatos não conseguiram exer-
cer poder de veto algum, porque os arranjos institucionais
e, sobretudo, a distribuição das preferências entre e den-
tro das instituições políticas relevantes não criaram as
condições apropriadas para isso.

A privatização e outras importantes reformas do Esta-
do ainda estão em curso no Brasil. Até agora, tem sido
um processo altamente negociado. A moldura institucio-
nal facilita a existência de uma estrutura extremamente
complexa de instâncias de veto e de atores com poder de
veto, que mudam em cada caso específico do processo
reformista. Os sindicatos podem influenciar as decisões
e o curso das mudanças. Mas sua eficácia depende pesa-
damente das oportunidades institucionais.
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1. O assunto é extensamente discutido em Almeida (1996:213-234).

2. Apenas neste sentido, o pluralismo e a tradição marxista se aproximam, ainda
que cada um defina à sua maneira fontes e recursos de poder.

3. O suposto é que o monopólio da representação e, especialmente, a centraliza-
ção, ambos traços essenciais das estruturas corporativas, favoreçam a concertação.

4. Lembruch (1982:10) define centralização como “o acúmulo de poder decisó-
rio nas organizações de cúpula”.

5. De acordo com sua definição, “atores com poder de veto são indivíduos ou
coletividades cuja concordância (pela regra da maioria no caso dos atores cole-
tivos) é necessária para uma mudança no status quo” (Tsebelis, 1995).

6. Representantes de empregados e empregadores participaram das comissões
tripartites que definiram os aumentos do salário mínimo e daquelas que defini-
ram as “categorias” representadas pelos sindicatos. Tinham também assento na
Justiça do Trabalho por intermédio do juiz classista ou “vogal”, indicado pelos
respectivos sindicatos.

7. Embora tenha sido mantido o monopólio de representação dos sindicatos, não
se definiu quem reconheceria as entidades sindicais e lhes outorgaria a exclusi-
vidade de representação. Em conseqüência, abriu-se amplo espaço a conflitos de
jurisdição. Os fundos compulsórios foram preservados e até aumentados, me-
diante a criação de duas novas contribuições financeiras, universais e obrigató-
rias. O pluralismo no nível da cúpula foi confirmado.

8. É difícil dizer quantas são as entidades. Os diversos sindicatos de trabalhado-
res do porto somavam 179, em 1991. Não se conhece precisamente o número de
sindicatos de empregados em estatais.

9. Para uma discussão do processo legislativo da Lei dos Portos, ver Santos (1997).

10. Entre as 220 emendas ao texto original, apenas 12 foram aprovadas, incluí-
das aquelas que favoreciam os trabalhadores e seus representantes. Ambas fo-
ram vetadas pelo Executivo.
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11. Em outro trabalho (Almeida e Moya, 1997), mostrou-se que os setores in-
cluídos no programa eram precisamente aqueles cuja privatização obtinha o maior
consenso entre os parlamentares.

12. Os sindicatos promoveram comícios de rua nos dias e lugares em que as
empresas públicas eram leiloadas. Apesar de sua visibilidade na mídia, sua efi-
cácia foi nula.
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