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Apresentação

Neste trabalho discuto algumas das abor
dagens institucionais ou normativas recentes de
diferentes disciplinas na área do trabalho, com oobjetivo de construir um esquema de análise para
estudos comparativos sobre modelos de relações
de trabalho.
O texto divide-se em quatro partes. Na pri
meira, argumento que a atual valorização de as
pectos normativos e institucionais de temas da
área do trabalho, ou mais especificamente sobre
mercado de trabalho, está vinculada à evolução
do debate econômico sobre as razões do desem
prego dos países desenvolvidos nos últimos 20
anos. Na segunda, apresento as contribuições das
análises institucionalistas ou sobre normas sociais
para os estudos internacionais do trabalho, anali
sando textos representativos da contribuição tanto
dos economistas como dos cientistas políticos e
sociólogos, ou ainda dos analistas de industrial
relations dedicados ao estudo de normas e insti
tuições do trabalho. Não há a intenção de tratar
de todas as tradições que poderiam, de uma for
ma ou outra, ser denominadas institucionalis
tas, mas especialmente daquelas correntes que
aceitaram a pauta dos economistas sobre o pa
pel das instituições do trabalho. Na terceira par
te, apresen to alguns dos poucos estudos
disponíveis sobre instituições do trabalho na Amé

rica Latina e, em seguida, mostro as tradições
brasileiras da Sociologia do Trabalho, ou, mais
precisamente, do que poderíamos chamar de
Ciência Política do Trabalho, e o tipo de co
nhecimento empírico que esses estudos levanta
ram. Por fim, argumento sobre a necessidade de
realização de estudos empíricos sobre diversos
aspectos das relações de trabalho no Brasil sob
uma ótica institucional-normativa,' tendo em vis
ta identificar seja constrangimentos na formação
das preferências dos atores do mundo do traba
lho (numa abordagem mais típica da Ciência Po
lítica), seja (numa abordagem mais sociológica)
a formação mesma, ou sua reprodução, de nor
mas sociais ou padrões institucionalizados orien
tadores da ação de empregados e empregadores,
gerentes e sindicalistas, no seu dia-a-dia nos lo
cais de trabalho e nos processos de negociação
coletiva.
Essa revisão bibliográfica seletiva inclui au
tores centrais em cada uma das disciplinas, Eco
nomia, Sociologia e Ciência Política, os quais
podem genericamente ser chamados de institu
cionalistas. Abordagens normativas ou institucio
nalistas são comuns nas três ciências. Em primeiro
lugar, a Ciência Política é quase por definição uma
disciplina que estuda instituições e organizações
— ficam fora desse campo os estudos sobre
comportamento político e eleitoral e ideologias.
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Da mesma forma, a Sociologia dos fundadores
Durkheim e Weber dedicou-se em grande parte
ao estudo das normas, valores e instituições. En
tretanto, foram os economistas, particularmente
com Alfred Marshall, e mais tarde com os estu
diosos de labour economics ou socio-econo
mics,2 que se dedicaram ao exame da relação
entre mercado de trabalho (ou relações de tra
balho) e aquilo que hoje eles chamam generica
mente de instituições do trabalho.
Não pretendo aqui fazer um balanço da di
versidade de concepções, definições ou ênfases
da produção das ciências sociais a respeito de
normas, instituições ou organizações. Há uma
vasta literatura sobre o tema na Sociologia e Ciên
cia Política clássicas e contemporâneas. Um dos
mais-recentes e competentes balanços sobre o
assunto encontra-se em Scott (1995). Nesse li
vro o autor argumenta que economistas, sociólo
gos e cientistas políticos diferenciam-se pelas
organizações e instituições que analisam, mas,
principalmente, divergem nas ênfases que dão às
suas dimensões regulatórias, normativas e cogni
tivas. Economistas tendem a enfatizar o primeiro
aspecto; cientistas políticos aproximam-se dos
economistas, mas tendem a agregar aspectos
normativos. Já a Sociologia, de forte tradição
normativa, caminhou recentemente para a valori
zação da análise das dimensões cognitivas das
instituições (ver Scott, 1995, caps. I ,2 e 3 ) .
Entretanto, há pouca produção de cientistas
sociais “institucionalistas-normativos” aplicada à
análise de mercados de trabalho e de sistemas
de relações de trabalho. Por essa razão, a maio
ria dos autores aqui tratados é economista ou dia
loga diretamente com essa disciplina. Por um
misto de preferências minhas, domínio da litera
tura, e da predominância de autores ao mesmo
tempo anglo-americanos e economistas no de
bate aplicado sobre “instituições no mercado de
trabalho”, a dimensão cognitiva das instituições
(para usarmos a classificação de W. Richard
Scott) está prejudicada neste texto.3
No tema “relações de trabalho”, a Ciência
Política ou a Sociologia Política vêm tratando
especialmente dos sindicatos, da relação sindicato-Estado ou ainda, em uma de suas vertentes
particulares, das formas de intermediação de in
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teresses — basicamente, os analistas do neocorporativismo, como Schmitter (1974) e Crouch
(1994). Há grande diversidade de tradições na
Sociologia do Trabalho. Uma delas, predominan
te4 no Brasil e particularmente na tradição paulis
ta até a década passada, diferencia-se pouco da
Ciência Política ou dialoga decididamente no
campo da Ciência Política. Outra, predominante
na tradição anglo-saxã, engloba os estudos de
“industrial relations” — talvez a mais ambicio
sa das abordagens sobre “trabalho”, na medida
em que procura (ao menos parte dos autores
dessa corrente) entender as relações de trabalho
como sistemas nacionais. Estes estudos tratam o
mundo do trabalho como um sistema à parte e
procuram descobrir regularidades por meio de
comparações internacionais baseadas em estu
dos empíricos. As vertentes dos analistas de in
dustrial relations que enfatizam o papel das
instituições serão destacadas neste artigo, espe
cialmente o trabalho desenvolvido no MIT pela
equipe coordenada por Richard Locke, Thomas
Kochan e Michael Piore. No extremo oposto,
Jon Elster (1989 e 1992), em dois estudos não
exclusivamente sobre trabalho, procura os microfundamentos das norm as sociais. A análise
microssociológica de Elster aponta pistas parti
cularmente interessantes para um diálogo entre
economistas e sociólogos do trabalho.
Essas linhas de trabalho raramente dialogam
entre si, embora tenham em comum o estudo de
normas e instituições do mercado de trabalho.
Neste artigo analiso um pequeno grupo de auto
res de cada uma dessas correntes e disciplinas
visando compará-los em termos de problemas
teóricos e empíricos que orientam suas pesqui
sas e da possibilidade de generalização dos re
sultados obtidos sobre o funcionamento das
instituições do trabalho.
Após a análise preliminar e não exaustiva das
correntes institucionalistas e dos estudos bra
sileiros, procuro apontaras principais lacunas em
nosso conhecimento empírico do sistema brasi
leiro de relações de trabalho, as quais poderiam
ser analisadas a partir de diferentes perspectivas
institucionalistas ou normativas nos campos da
Sociologia ou da Ciência Política. Previamente,
pode-se dizer que o principal argumento a ser

desenvolvido então diz respeito à ausência de
estudos micros sobre diversos aspectos das re
lações de trabalho e, de outro lado, de estudos
multidisciplinares, na linha dos analistas de indus
trial relations, sobre o desenho institucional bási
co do modelo brasileiro de relações de trabalho.
O Desemprego e a Valorização Recente
de Análises Institucionais-Normativas

Nas últimas duas décadas foram abaladas
duas concepções predominantes sobre o com 
portamento do emprego. Primeiro, a de que o
crescimento econômico leva necessariamente ao
crescimento do emprego. Segundo, a de que o
mercado naturalmente equilibra a oferta e a de
manda de emprego. Aumentos nas taxas de de
semprego levariam à redução salarial, que por
sua vez reduziria a oferta e aumentaria a deman
da de empregos. De outro lado, o aumento da
demanda tenderia a elevar os salários, o que, por
sua vez, refrearia a demanda e aumentaria a oferta
de postos de trabalho.
Tanto a explicação neoclássica, fundada no
comportamento micro dos atores, quanto a keynesiana, baseada na demanda agregada, foram
desafiadas pelas evidências estatísticas ou histó
ricas.
Estudos sobre países da OECD indicam que
o crescimento do PIB sempre foi superior ao cres
cimento do emprego (ILO, 1997, p. 21). Além
disso, nem sempre os países com maior cresci
mento do PIB tiveram menores índices de de
semprego. Essas duas evidências por si só não
invalidam a explicação keynesiana do desempre
go como resultado de insuficiência da demanda
agregada, mas mostram a necessidade de outras
variáveis para o entendimento do comportamen
to do emprego.
De outro lado, diversos países mantiveram
taxas crescentes de desem prego, apesar de
acompanhadas pór inflação também crescente e
salários estáveis, o que revela falhas nos meca
nismos auto-reguladores do mercado de traba
lho, isto é, no coração da teoria neoclássica do
emprego.5
Assim, tanto as teorias que vêem o empre
go como função dos salários reais, quanto as que

o tomam como função da produção e das ex
pectativas de venda dos produtores, isto é, as
teorias mais “puramente econômicas”, têm sido
questionadas a partir de análises macro dos indi
cadores de emprego, salários, inflação e dos
PIB’s nacionais.
Robert Solow, em artigo recente, dividiu as
interpretações sobre o desemprego de forma
pouco convencional, abdicando de qualquer clas
sificação por escolas do pensamento econômico.
Distingue-as pelo que ele chamou de attitud.es
ofm ind. A primeira vê o desemprego como pa
tológico, ou, ao menos, algo a ser lamentado,
especialmente porque, além da perda da renda,
o desemprego impõe custos psicológicos, abala
estruturas sociais e familiares e desperdiça o po
tencial de força de trabalho para o desenvolvi
mento econômico, o qual está longe de satisfazer
as necessidades das populações (Solow, 1994,
p. 258). A segunda “atitude do pensamento”,
popular apenas entre os economistas e contrária
à anterior (esta mais próxima do senso comum),
entende o desemprego como uma ocupação
(unemployment as an occupation). Dessa pers
pectiva, imperfeições na flexibilidade dos salá
rios, embora possam ter algo a ver com monopólio
de poder no mercado de trabalho, são, princi
palmente, indicadores de que não ser emprega
do é uma ocupação aceitável para aqueles que
não estão empregados.6De forma sintética, todo
desemprego é voluntário, é expressão de uma
escolha pelo ócio, lazer, ou qualquer atividade
não remunerada.
Também diferentemente da primeira “ati
tude”, que não toma o emprego como algo ne
cessariam ente tendente ao equilíbrio ou ao
desequilíbrio, para boa parte dos representantes
dessa “corrente” há uma taxa natural de desem
prego cujo equilíbrio deriva de taxas estáveis de
desemprego, salários e inflação estáveis.7
Solow, tanto em sua conferência publicada
com o expressivo título The Labor M arket as
an Economic Institution (Solow, 1990), como
no artigo acima tratado, critica a idéia de “taxa
natural de desemprego” como algo insustentável:
“One sometimes hears it said that unem ploym ent
is below the natural rate. How is that know n? Because inflation is accelerating. W hy is inflation
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accelerating? Because unemployment is below the
natural rate. It is possible to use language so that
the statement ‘unem ployment is below the natural
rate’ means ‘inflation is accelerating’. It would
seem to be more straightforward j ust to state the
observable fact that inflation is accelerating” (Solow, 1994, p. 260).

Robert Boyer (1993) apresenta uma alterna
tiva de classificação das escolas de interpretação
do desemprego, e particularmente do crescimen
to do desemprego mundial a partir de meados da
década de 70. Segundo ele, enquanto keynesianos buscam sua origem em desarranjos macroeconôm icos e neoclássicos argumentam que
intervenções estatais de várias ordens tornaram
rígidos os mercados de trabalho, a escola regulacionista vê a origem do desemprego na crise
do modelofordistci de produção. Boyernão nega
a existência de desequilíbrios macroeconômicos
ou rigidez do mercado de trabalho, mas argu
menta que eles são conseqüências das novas téc
nicas produtivas e concepções organizacionais
predominantes nas empresas. Tal mistura geraria
um sistema que renova o desemprego constante
mente.
Segundo Boyer, nas décadas de 70 e 80
teriam-se revelado insuficiências do modelo fordista para enfrentar novos desafios produtivos e
mercadológicos, dentre elas a subutilização de
equipamentos; o alto custo para introdução de
inovações na produção, para o lançamento de
novos produtos e para o aumento de sua quali
dade num mercado crescentemente exigente e
competitivo; e a excessiva divisão do trabalho, a
qual se revelou contraproducente, com crescen
tes custos de monitoramento e controle (Boyer,
1993, pp. 88-95). A incapacidade das empre
sas fordistas de se adequarem às novas exigên
cias do mercado, bem como a adoção de formas
de ajuste ou de busca de flexibilidade puramente
defensivas (e não a construção de um novo mo
delo produtivo), foram responsáveis pelo aumen
to do desemprego. Práticas flexíveis puramente
defensivas seriam, por exemplo, a redução de
salários para a manutenção de sistemas produti
vos fordistas obsoletos ou a utilização das tecno
logias de inform ação para manter vivos os
princípios fordistas de excessiva divisão do tra
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balho e controle (Boyer, 1993, pp. 88-89). O
argumento de Boyer pode ser sintetizado na se
guinte idéia: os vários aspectos rígidos do fordismo geraram desem prego, mas as respostas
microeconômicas em busca de flexibilidade, com
petitividade, qualidade e inovação o acentuaram.
O
tema da inovação tecnológica gerou ver
sões bastante pessimistas a respeito do em pre
go. A idéia básica é a de que a queima de postos
de trabalho gerada pela automação é muito mais
rápida e intensa que o nascimento de uma socie
dade pós-industrial onde o trabalho não seja o
elemento estruturador da vida dos indivíduos.
Além de explicar o desemprego gerado no pas
sado, a revolução tecnológica, que continua em
pleno processo, e que deverá ainda durar muito,
teria inaugurado uma nova longa era com altas
taxas de desemprego e mercados de trabalho
divididos em duas metades: aqueles com empre
go formal, proteção social, bons salários, qualifi
cação e alta escolaridade e um a m assa de
excluídos com características opostas.
Mas há dois tipos de contra-argumentos a
essa interpretação. Primeiro, a idéia consensual
entre economistas de que a oferta e a demanda
de emprego são elásticas e se adaptam, mais cedo
ou mais tarde, às mudanças dos padrões tecno
lógicos, demográficos ou de qualquer outro fator
“êxtramercadõ” que afete o volume de postos de
trabalhos ofertados ou de pessoas dispostas a
entrar ou sair do mercado de trabalho. Na base
desse princípio está a idéia inegável de que onde
há indivíduos, há necessidades, o que leva a ati
vidades produtivas e, portanto, a emprego. Ao
que muitos respondem (1) que o problema está
no fato de o ajuste do mercado de trabalho ser
lento e não acompanhar a atual rapidez da m u
dança tecnológica, e (2) que o ajuste “natural”
do mercado de trabalho, mesmo quando é capaz
de evitar o desemprego, tem levado à criação de
empregos de pior qualidade.
John Eatwell apresenta outro tipo de argu
mento. Segundo ele, se a tese do desemprego
tecnológico fosse verdadeira, “deveria ter ocor
rido uma aceleração nos aumentos de produtivi
dade nos anos 80 e 90, à medida que novas
técnicas reduzissem o requisito de trabalho por
quantidade de produto” . Eatwell8 mostra que

ocorreu o inverso, isto é, houve um acentuado
declínio do crescimento da produtividade medi
do através do PIB por pessoa empregada.
De todo modo, verifica-se que as principais
interpretações do desemprego (com exceção da
versão tecnológica) passaram a valorizar variá
veis normativas e institucionais para o entendi
mento do mercado de trabalho.
Num amplo balanço da literatura de Socio
logia Econômica,9Neil Smel ser e Richard S wedberg mostram como sociólogos beberam na fonte
microrracioncü dos economistas e como estes
beberam na fonte macronomiativa daqueles,
especialmente a partir da década de 80. Segun
do eles, não há propriamente novos temas abor
dados, mas a retomada das tradições deixadas
tanto por Weber como por Parsons e Schumpe
ter, três autores que, apesar de suas diferenças,
estabeleceram pontes entre a Economia e a So
ciologia. A interdisciplinaridade e o ecletismo,
mais que a filiação direta a qualquer autor ou es
cola, seriam a marca principal da Sociologia Eco
nômica atual (Sm elsere Swedberg, 1994, pp. 8
e 18). Na conclusão de seu artigo, Smelser e
Swedberg afirmam:
“W hat is unique about the situation today is that
for the first tim e since the nineteenth century, ma
instream econom ics has begun to analyze econo
mic institutions again. This has already led to a
number o f interesting developments within eco
nomics proper as well as to a tentative dialogue
with sociology. It is important that efforts be made,
by sociologists as well by economists, to deepen
this dialogue, since both disciplines are needed to
fill the void created by nearly a century of negleted econom ic institutions” (Sm elser e Swedberg,
1994, p. 20).

Apesar do ecletismo da produção da Socio
logia Econômica, distinções no diagnóstico do
desemprego dividem economistas e sociólogos
em dois blocos nas proposições de políticas pú
blicas para o combate ao problema: aqueles que
propõem mecanismos de regulação da demanda
(em geral, mas não exclusivamente, aqueles que
vêem o desemprego como anômico) e aqueles
que visam afetar o comportamento da oferta —
esta é a tendência majoritária e defendida com
mais ênfase entre os economistas que vêem o
desemprego como uma ocupação.

Diferenças históricas e regionais dos m er
cados de trabalho passaram a ser destacadas à
medida que os desenhos institucionais, os atores
políticos e os valores nacionais foram incorpora
dos às análises das lógicas dos mercados.
E o argumento de equilíbrio que sustenta a
idéia de que as taxas sobre a folha salarial ou o
seguro-desemprego elevam artificialmente os sa
lários, o que por sua vez gera desemprego. Hoje,
os economistas neoclássicos apontam diversos
elementos rígidos criados pela “instituições” do
mercado que não permitem que as forças autoreguladoras deste operem. Grosso modo, o pior
desempenho europeu, comparado ao dos 1i.U. A.
e do Japão, em termos de taxas de desemprego
e de crescimento econômico foi explicado pela
generosa legislação social européia c pela força
dos sindicatos na região.10Outros argumentam
em favor do treinamento de mão-de-obra ou cm
favor de ações que evitem o desemprego de lon
go prazo, já que ele não é apenas perverso social
mente, mas também impede que a competição
no m ercado de trabalho por salários e postos
funcione plenamente, pois os desempregados de
longo prazo se vêem e são vistos como fora do
mercado, fora da competição (Layard, 1991).
Essas interpretações têm sido criticadas por
duas frentes. A primeira questiona as generaliza
ções sobre o padrão europeu, destacando tanto
as diferenças entre os países líderes do continen
te (Alemanha, França e Reino Unido) como, prin
cipalm ente, a boa perform ance dos países
escandinavos, com altos padrões de proteção so
cial, baixas taxas de desemprego e boa perfor
mance econômica — mais recentemente esse
argumento foi abalado com o crescimento do
desemprego nos países escandinavos.11 Outros
argumentam que, apesar das diferenças de pa
drões legislativos dos países em questão, todos,
incluindo E.U.A., Canadá e Reino Unido (este
em menor medida), sofreram expressivo cresci
mento do desemprego, e portanto diferenças nos
modelos políticos institucionais de proteção so
cial seriam insuficientes para explicar o cresci
mento do desemprego. De todo modo, o debate
internacional está pautado por argumentos em
favor de estudos das instituições do trabalho, e
não só entre aqueles que as colocam como cen
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trais para o entendimento dos mercados e das
relações de trabalho. É quase generalizada a idéia
de que instituições do trabalho, mesmo que não
sejam concebidas como o ponto central da teo
ria do emprego, são variáveis relevantes para a
compreensão dos diferentes comportamentos dos
mercados de trabalho nacionais.
Na seção seguinte, selecionei alguns auto
res, economistas e cientistas sociais, que recen
temente tomaram o tema das “instituições do
trabalho”, da ótica micro ou macro, como pro
grama de pesquisas.
Economistas e Cientistas Sociais nos
Estudos das Instituições doTrabalho

Os economistas e sociólogos do trabalho
que têm valorizado os aspectos normativos das
relações de trabalho podem ser, grosso modo,
agrupados em duas linhas de pesquisa. De um
lado, os economistas que trabalham com “labour
economics'’ ou “socio economics” e, de outro,
os sociólogos e cientistas políticos que estudam
sistemas de relações de trabalho ou de interme
diação de interesses na esfera do trabalho. Refi
ro-me ao que na tradição anglo-saxã costuma-se
identificar como os analistas de industrial rela
tions. Os primeiros estão mais preocupados em
discutir o funcionamento mesmo dos mercados
de Irabalho, tendo como objetivo recriar ou apri
morar teorias de emprego. Os segundos buscam
entender as relações entre empregados e empre
gadores de forma ampla, analisando os vários
aspectos das relações de trabalho. Parte deles
concebe esses temas (mercado de trabalho, re
presentações sindicais, empresas etc.) como pe
ças de um sistema de relações de trabalho. Seu
i ibjcti vo é a identificação do funcionamento e dos
processos de mudanças desses sistemas. Outros
locam basicamente as formas de representação
de interesses da esfera do trabalho, especialmente
as lormas tripartites de intermediação — refirome aos analistas do neocorporativismo.
Todas essas escolas ou linhas de análise têm
valorizado os aspectos institucionais dos merca
dos e das relações de trabalho. A seguir, apre
sento alguns dos autores representativos dessas
correntes.
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Os Socioeconomistas
O trabalho de Robert Solow de 1990 foi
um marco no debate devido à sua afirmação pou
co ortodoxa do mercado de trabalho como uma
instituição, isto é, como necessariamente insti
tucionalizado. Nele Solow reafirma de forma ine
quívoca a concepção, já presente em outros
economistas,12do mercado de trabalho como um
mercado especial, cujo funcionamento não pode
ser reduzido, nem como recurso metodológico,
à racionalidade perfeita, com preferências fixas e
maximização dos interesses.
O principal argumento de Solow é o de que
as normas sociais, em especial aquelas que defi
nem parâmetros de justiça, podem explicar por
que salários e empregos se comportam de forma
significativamente diferente de outros preços ou
mercadorias. Explicam, por exemplo, porque não
há competição perfeita numa situação em que há
empregos limitados, e por que essa competição
não é capaz de reduzir os salários (e assim au
mentar o emprego), mesmo quando há um nú
mero expressivo de desempregados. Segundo ele,
há inúmeras situações em que é racional a em 
pregados e empregadores seguir normas de ju s
tiça, o que os leva a não aceitar, ou não praticar,
salários abaixo de um patamar socialmente defi
nido.
Apesar de se definir corno m etodologica
mente conservador e de reafirmar o mainstream
econômico como superior ao da Sociologia, So
low escreveu:
“Sometimes it seems lo me that a m ore sociologi
cal and less psycological way of understanding
behaviour in labour m arket might be suitable. So
cial institutions define acceptable and unaccepta
ble modes of behavior in weighty contexts like the
labour market” (Solow, 1990).

Antes de Solow, David Marsden, em seu
Iivro The End o f Economic Man?, procurou
demonstrar como normas e instituições alteram o
comportamento que seria esperado como natu
ral de empregados e empregadores. Segundo
Marsden, o modelo de análise predominante des
de Adam Smith supõe o que ele chama de “mer
cado de trabalho ocupacional” (occupational
labour market), isto é, um mercado de trabalho

competitivo por ocupações, ou, em outras pala
vras, competitivo entre pessoas com determina
das qualidades e ocupações validadas por
diplomas ou pela opinião de seus pares e, fre
qüentemente, sob alguma organização coletiva.
Esse mercado ocupacional, plenamente compe
titivo dentro das ocupações, foi tomado corno
natural até a emergência dos estudos sobre o Ja
pão, caracterizado pelo mercado interno de tra
balho. O mercado interno13 foi percebido pelos
economistas como problemático, no sentido de
não natural, e assim foram pesquisados os fato
res que o fizeram emergir. Marsden (1986, p.
233) argumenta que, por outro lado, a existência
do mercado ocupacional não foi vista como pro
blemática. Segundo ele, essa perspectiva deve
ser revista, na medida em que
“ [...] stable multi-em ployer labour markets, spe
cially for skilled labour, are themselves institutional
phenom ena, and that unless certain conditions are
met, the higher the degree o f skill involved, the
more natural long run pattern for labour m arket is
that of internal labour markets rather than occupa
tional markets. The fact that employers commonly
bear much o f the cost of training even for transfer
able skills and experience generates pressures to
wards the internalisation of labours markets, which
means that without institutional support, occupa
tional markets tend to be unstable” (Marsden, 1986,
p. 230).

Isto é, somente os sistemas públicos ou coo
perativos entre empresas de treinamento e quali
ficação permitem que os mercados ocupacionais
se estabilizem num sistema competitivo. De outra
forma, as empresas responsáveis pelo treinamento
tenderiam naturalmente para sistemas de merca
do interno.
Marsden mostrou em seus estudos como
diferentes segmentos da força de trabalho são
afetados por instituições ou comportamentos nor
mativos também diferentes. Isso significa que prá
ticas desregulacionistas poderiam não ter
nenhum efeito positivo sobre determinadas par
celas do mercado de trabalho. Argumenta, por
exemplo, que o maior segmento da força de tra
balho europeu, isto é, trabalhadores semi ou qua
lificados de escritório, não é fundamentalmente
afetado pela legislação que define o salário míni
mo. Além disso, esse segmento costuma ser o

coração das empresas, as quais preferem, para
esses postos, trabalhadores estáveis e coopera
tivos e nos quais investem em treinamento. Por
tanto, leis mais perm issivas em relação às
dispensas teriam pouco efeito nesse segmento,
ao contrário do que ocorreria com trabalhadores
não-qualificados (ver também Marsden, 1997).
Marsden estava em busca de um a aborda
gem multidisciplinar capaz de dar conta das rela
ções entre o m ainstream da econom ia do
trabalho e os elementos extra-econômicos apon
tados pelos sociólogos industriais e os analistas
de relações do trabalho. Particularmente, o autor
discute a possibilidade de com patibilizar num
corpo teórico a racionalidade instrumental da
competição num mercado perfeito e os compo
nentes normativos e institucionais do mercado de
trabalho. Robert Solow, nesse aspecto, asseme
lha-se a Marsden, embora mais do que este rea
firme os pressupostos micro, individualista e
racional da explicação econômica.
Clark Kerr faz um balanço e ao mesmo tem
po um depoimento da produção dos socioeconomistas,'4 incluindo os que ele denomina de
revisionistas e de novos revisionistas, todos
contrapostos à linhagem da teoria econômica
(de Ricardo à escola de Chicago) e da escola mar
xista de economia política. O livro organizado por
elee Paul Staudohar, e particularmente seu tercei
ro capítulo, é uma defesa da Socioeconomia e a
proposição de um programa de pesquisas.
Na apresentação do livro e no capítulo 3,
Kerr, inspirando-se em Robert Gordon, cQntrasta
a preferência da teoria econômica e dos econometristas pelo rigor (teórico) e a preferência
da economia política pela relevância (social).
Para Kerr, o que unia os jovens revisionistas da
década de 40 era seu desejo de aproximar teoria
e observação. Através da empiria esse grupo te
ria negado a dicotomia entre rigor e relevância.
Na passagem abaixo ele mostra as inquietações
que moviam o programa dos social economics
revisionists'.
“We saw not equilibrium but disequilibria. We saw
not determ inate solutions but indeterm inate rang
es for solutions. We saw not a m arket for labor but
many markets with distinguishing characteristics.
We saw collective actions as well as atom istic de-
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cision m aking. We saw systems of beliefs, includ
ing justice and benevolence, affecting people, as
well self-love. We were highly conscious o f social
changes as well timeless truths. We were more
concerned with what was barely workable than
with was optimal under optional conditions” (Kerr
e Staudohar, 1994, p. 74).

Kerr reafirma um conjunto de heranças dei
xadas pela Socioeconomia. Entre elas, a idéia de
que os mercados de trabalho são ao mesmo tem
po uma instituição econômica e social, não são
perfeitamente competitivos e são diferenciados
por outras características além dos salários, abrin
do espaço à constituição de mercados internos.
Os indivíduos não agem no sentido da maximiza
ção de seus interesses mas, mais freqüentemen
te, de sua satisfação,15 seja pela impossibilidade
de obter informações plenas para sua decisão,
seja pelos custos de obtê-las. Custos decisórios
ou transacionais são elementos importantes na
explicação do comportamento econômico. Além
disso, Kerr reafirma a importância crescente das
instituições e de suas regras no campo da econo
mia do trabalho. Por fim, postula que relações de
trabalho podem ser analisadas como sistemas,
embora pouco desenvolva esse tópico.
Podemos, para fins explanatórios, fazer uma
distinção entre socioeconomia do trabalho (socio
economics ou labour economics) e os estudos
de relações de trabalho (industrial relations),
embora sejam campos próximos e com freqüên
cia os mesmos autores produzam nos dois cam
pos. Apesar de boa parte das teses descritas
acima ser compartilhada pelos autores da escola
de industrial relations, a ênfase macrocomparativa desta leva muitas vezes à idéia de sistemas
ou de modelos. Isso os distingue da ênfase no
individualismo e, assim, nos fundamentos micro
dos socioeconomistas.
Essa distinção não impede que Kerr admita
algum componente sistêmico nas relações de tra
balho e que os analistas de relações de trabalho
procurem fundamentos microrracionais no com
portamento dos atores.
A Escola de Relações de Trabalho
O livro Employment Relations in a Chan
ging World Economy, coordenado por Richard
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Locke, Thomas Kochan e Michael Piore, repre
senta o mais recente esforço de retomada siste
mática do debate sobre modelos de relações de
trabalho. Pesquisadores de 11 países16da OECD
analisaram seus respectivos países, esforçandose por manter um referencial teórico mínimo, pre
viamente definido, mas admitindo a diversidade
natural de cada país e a diversidade de suas pró
prias formações — em Economia, Ciência Polí
tica, Sociologia ou Direito.
O ambicioso projeto busca um novo para
digma no campo de industrial relations. A pe
sar de criticarem o funcionalismo de John Dunlop
em seu livro Industrial Relations Systems, o gru
po retoma alguns pressupostos do autor, sobre
tudo a forma como Dunlop define e particulariza
o sistema de relações de trabalho relativamente
aos sistemas político e econômico. Para ele, os
produtos da política são as leis e os da economia
são bens e serviços. As relações de trabalho se
riam um sistema à parte cujo produto seriam as
normas nos locais de trabalho (Dunlop, 1958).
Essa idéia foi retomada pelos autores, que pro
curam analisar, em cada país, a coerência interna
dos modelos de relações de trabalho a partir do
exame das seguintes práticas nos locais de tra
balho: (a) a reorganização do trabalho devido a
mudanças tecnológicas ou estratégias competiti
vas; (b) os sistemas de compensação por demis
são; (c) os sistemas de treinamento e qualificação;
(d) os elementos que definem mobilidade e segu
rança no emprego, isto é, os sistemas de contra
tação e de dispensa (Locke, Piore e Kochan,
1995, p. XXVI).
Os autores limitam a pesquisa a esses tópi
cos não por considerá-los exaustivos, mas como
“umajanela para a observação do comportamen
to e do desenvolvimento das relações de traba
lho num dado país” (Locke, Piore e Kochan,
1995, p. XXVI). Essa é uma estratégia metodo
lógica que tenta tomar alguns elementos do mo
delo como representativos do todo. Além disso,
embora os autores focalizem práticas no nível da
empresa, sua preocupação é compreender quais
atores (empresários, trabalhadores ou governo)
definem quais práticas e em que nível (nacional,
regional, por categorias, por empresa).
Um dos principais resultados comuns dos

estudos foi mostrar a diversidade interna de ato
res e níveis decisórios que definem os sistemas
nacionais de relações de trabalho. Aliás, esse é
um dos pontos não conclusivos do projeto do
MIT. Os autores se perguntam se faz sentido fa
lar em um sistema norte-americano ou italiano de
relações de trabalho, já que as diferenças regio
nais ou por segmentos produtivos encontradas
dentro desses países são mais amplas que as
observadas nas comparações entre países (Locke Kochan, 1995, pp. 380-381).
No campo das similaridades, os autores
apontaram as tendências à valorização das em 
presas como locus decisório de relações de tra
balho, a algum tipo de flexibilização, à valorização
da qualificação nos mercados de trabalho e ao
declínio da sindicalização. Entretanto, encontra
ram grande diversidade de padrões de mudança
de práticas de relações de trabalho vinculadas à
história institucional dos países. Isto é, ao mesmo
tempo em que descobriram algumas tendências
comuns, mostraram a reprodução de padrões
institucionais da história de cada país e a necessi
dade revalidada de estudos com parados.17
Neocorporativistas e a Ênfase nas
Organizações de Representação
de Classes

Os analistas do neocorporativismo geraram
alguns dos mais ricos estudos comparados sobre
modelos de relações de trabalho. Essa bibliogra
fia é calcada na experiência de países que passa
ram por arranjos social-democratas e nos quais
o acordo coletivo, mesmo que acompanhado ou
submetido à legislação nacional, é a fonte tanto
do direito sindical como do direito do trabalho
de forma ampla, com impactos na definição dos
níveis salariais e do emprego. Seus autores acre
ditam, explícita ou implicitamente, que desenhos
institucionais neocorporativos são capazes de
gerar pactos ou processos de coordenação das
decisões (os quais não se sustentariam apenas
pelos sistemas partidários) que garantem ao mes
mo tempo desenvolvimento econômico e bemestar social dentro dos marcos da democracia.
Essa corrente freqüentemente contrapõe os
países (neo)corporativos aos países pluralistas,

nos quais, embora o acordo coletivo também
possa ser relevante, o sistema de representação
de classes não é capaz de gerar pactos de grande
envergadura, seja no nível nacional ou regional.
Suécia e Estados Unidos são os representantes
máximos de cada modelo. Isto é, a contraposi
ção enfatizada por essa literatura é entre siste
mas centralizados e descentralizados de relações
de trabalho. Mas, quando se referem a grau de
centralização, em geral esses autores olham es
pecialmente o grau de centralização dos acordos
coletivos e a capacidade de entidades represen
tativas de empregados e empregadores de coor
denar efetivam ente o padrão de relações de
trabalho nacional.
Entretanto, as generalizações apontadas aci
ma a respeito dos autores neocorporativistas de
vem ser vistas com certa reserva, já que há muita
discordância a respeito desse tema. Desde o fa
moso artigo de Philippe Schimitter (1974)'8há
baixo grau de acordo sobre o significado de neo
corporativismo,, tanto do ponto de vista concei
tuai quanto na prática, isto é, na forma como os
países foram classificados entre pluralismo e
neocorporativismo, ou hierarquizados numa es
cala de neocorporativismo.
Colin Crouch, num grande trabalho histórico-comparativo envolvendo vários países, mos
tra essa diversidade. Antes de apresentar seu
modelo, Crouch analisou as classificações feitas
por diversos autores sobre o grau de corporati
vismo ou de centralização dos sistemas de re
lações de trabalho. Nessa bibliografia, encontrou
um grau razoável de acordo entre alguns países.
Por exemplo, Áustria, Noruega e Suécia foram
classificados pela maioria dos autores como os
mais corporativos, ou com maior grau de cen
tralização, ao passo que Estados Unidos e Ca
nadá tenderam a ficar no final da escala. Porém,
vários outros, como Alemanha, Itália, França c
Japão,19 variam consideravelmente de posição
conforme os critérios dos sistemas classificatórios dos autores (Crouch, 1994, p. 14).
Crouch propôs uma nova tipologia com duas
variáveis principais: (a) o poder das representa
ções sindicais e (b) o nível de articulação organi
zacional do capital e do trabalho, ou seja, a
capacidade das organizações representativas de
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empregados e empregadores de agir estrategi
camente, exercendo liderança sobre seus mem
bros de forma a garantir os acordos firmados
(Crouch, 1994, p. 43). Da junção de ambas as
variáveis decorrem quatro modelos: (a) países
com negociação e contestação pluralistas e bai
xo poder sindica], gerando um sistema de rela
ções de trabalho estável; (b) países com
negociação e contestação pluralistas e sindicatos
fortes, e portanto com sistemas instáveis; (c) paí
ses neocorporativos com sindicalismo forte; e (d)
países neocorporativos com sindicalismo fraco.
No último grupo estariam a Suíça, a Holanda e,
em alguma medida, a Alemanha; no grupo (c), os
países classicamente citados como neocorpora
tivos: Suécia, Noruega e Áustria. No grupo dos
pluralistas instáveis estariam o Reino Unido, a
Finlândia e a Itália e no primeiro grupo, tanto
Portugal e Espanha como muitas das regiões dos
Estados Unidos. O modelo de Crouch, apesar
de instigante, é ao mesmo tempo um tanto des
concertante, por agrupar países nos quais a le
gislação do trabalho é bastante abrangente
(Espanha) com países onde ela é residual (E.U. A.).
Os analistas do corporativismo estão em
busca de uma classificação dos sistemas políti
cos nacionais segundo o grau de coordenação e
de cooperação dos grupos de interesses da so
ciedade e o grau de governabilidade, tendo
como um dos pilares da classificação desses
sistem as políticos os sistem as de relações de
trabalho — esse é o caso dos quatro modelos
de Colin C rouch.20
Os autores das três linhagens apresenta
das acima, socioeconomistas, analistas de rela
ções de trabalho e neocorporativistas, mostram
com maior ou menor ênfase a necessidade de
análises que contemplem, além dos elementos
macroinstitucionais que estruturam os mercados
de trabalho, transformando-os em mercados ne
cessariamente imperfeitos, as normas sociais do
trabalho. Na maior parte dos casos, eles mais
apontam a necessidade do que efetivamente es
tudam normas sociais. Nos casos dos analistas
de relações de trabalho e neocorporativistas, isso
ocorre em função de suas abordagens essencial
mente macro. De outro lado, os socioeconomis
tas, por estarem em busca de microfundamentos,
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deparam-se inevitavelmente com a contraposi
ção entre a racionalidade instrumental dos atores
individuais e as normas socialmente orientadas.
Mas, sua ênfase em modelos explicativos sintéti
cos e, mais que isso, o fato de se vincularem ao
debate econômico mais sociológico fazem com
que raramente tomem as normas sociais do tra
balho como o elemento principal de seus estu
dos.
Normas Sociais e Escolha Racional
No campo da Sociologia, Jon Elster é um
dos autores que recentemente mais contribuiu para
o estudo das normas sociais aplicadas às rela
ções de trabalho. A Sociologia desde sempre
tomou como seu o tema das normas sociais. Há,
portanto, uma produção imensa e diversificada
sobre o tema. A novidade e o passo adiante dos
estudos de Elster estão na forma como o autor
aceita o desafio de descrição fenomenológica das
normas sociais do trabalho. The Cement ofSociety foi escrito a partir do desafio de interpretar
os processos de negociação coletiva na Suécia.
No prefácio do livro, Elster expressa sua surpresa
diante da complexidade de racionalidades indivi
duais ou coletivas e de normas sociais envolvidas
nos processos de negociação.
Suas conclusões são tendencialmente pes
simistas a respeito da possibilidade de as normas
sociais alterarem significativamente (parao bem
ou para o mal) o comportamento dos indivíduos
nas sociedades modernas, em função da dimi
nuição das noções de altruísmo e solidariedade,
do aumento da mobilidade social e geográfica e
das mudanças constantes da própria sociedade,
as quais destroem os arranjos sociais que davam
base às antigas normas sociais e impedem a soli
dificação de novas (Elster, 1989, pp. 282-287).
Porém, o autor não se atém a avaliar a eficácia
das normas sociais, mas contribui substancialmente
para entendê-las, negando o seu fundamento ra
cional e, além disso, desvendando e descreven
do um conjunto de normas sociais que operam
na esfera do trabalho.
Em sua definição, “fo r norms to be social
they must be (a) shared by other people and
(b) partly sustained by their approval and di-

sapproval
Traduzindo, as normas são so
ciais porque as pessoas (e não a lei) são impor
tantes para impô-las, expressando sua aprovação
e, especialmente, sua desaprovação. O fato de o
desrespeito às normas sofrer sanções não impli
ca, na opinião de Elster, que segui-las seja ape
nas um ato racional dos indivíduos:
"In addition to being supported by other people,
norms are sustained by the feeling o f em barrass
ment, anxiety, guilt and shame that a person suf
fers at the prospect of violating them, or at least at
the prospect o f being caught violating them. So
cial norms have a ‘grip on the m ind’ that is due to
the strong em otions their violations can trigger
[...]. The operation of norm s is to a large extent
blind, com pulsive m echanical and even uncon
scious” (Elster, 1989,pp. 97-103).

Em The Cement o f Society Elster afirma o
aspecto fenomenológico21 de seus estudos, e com
isso dá uma grande contribuição ao estudo das
normas sociais em geral, e particularmente das
normas do trabalho, identificando-as. Por exem
plo: a norma de não dependência financeira
de outras pessoas (Elster, 1989, p. 121); a nor
ma que define um mínimo e um máximo de
esforço no trabalho (idem, p. 122), e as nor
mas que orientam as negociações salariais e as
negociações entre os trabalhadores, as quais flu
tuam entre os princípios de igualdade (anorm a
de salário igual para todos, independente do tipo
de trabalho, ou a norma de compartilhar empre
go, isto é, reduzir jornada para evitar demissões)
e de eqüidade (a norma de manutenção de dife
renças salariais em termos absolutos) (idem, pp.
221-231).
Em Local Justice, Elster dá continuidade às
preocupações sobre normas sociais dos estudos
anteriores, mas agora enfatizando o aspecto lo
cal dessas normas — aliás, o tema é retomado
como concepções de justiça e não como nor
mas sociais.22
As preocupações de Elster em desvendar
fenomenologicamente as normas sociais (e os
princípios de justiça local) e de concebê-las ou
pesquisá-las como um fenômeno local, nas suas
várias acepções (da “área” do trabalho, de uma
região, e específico da empresa),23 introduzem
elementos de análise ausentes, ou pouco desen

volvidos, na produção dos autores antes aprese n
tados. Essa busca fenomenológica das normas st >
ciais em geral (independente da ênfase das obras
de Elster na racionalidade instrumental dos indiví
duos) e das normas do trabalho em particular pixle
contribuir e complementar as pesquisas daSocioeconomia e dos analistas de relações de trabalho.
Tendências Recentes do
Debate na América Latina

N a América Latina, o debate sobre merca
do de trabalho e sobre desemprego ganhou no
vas características a partir de meados ou final da
década de 80. Até então dominavam abordagens
acerca dos impactos das crises cíclicas da eco
nomia sobre os mercados de trabalho ou análi
ses sobre as causas estruturais do desemprego,
especialmente sobre a estrutura produtiva do país
e a dualidade dos mercados formal e informal.
Recentemente, ampliaram-se os estudos que tra
tam do impacto de organizações e instituições
sobre o mercado de trabalho ou dos efeitos da
tecnologia na eliminação de postos de trabalho.
Com isso as análises ganham em complexidade c
interdisciplinaridade.
O centro das preocupações na área do tra
balho era, para os economistas, o subemprego e
a economia informal24e para os cientistas sociais,
o sindicalismo e as formas de dominação do Es
tado sobre as organizações de representação de
trabalhadores e, durante o mais recente período
de transição política para a democracia, a análise
do processo de incorporação dos trabalhadores
no cenário político. Do final da década de 60 a
meados da década de 80, boa parte da produ
ção constitui-se no que poderíamos chamar de
uma Ciência Política do Trabalho, mais que uma
Sociologia do Trabalho. Esses estudos, inicia
dos por José Albertino Rodrigues, Azis Simão e
Leôncio Martins Rodrigues, desenvolvidos pelo
próprio Leôncio Rodrigues e por Maria Hermínia Tavares de Almeida nas décadas de 70 e 80
e, mai s recentemente, continuados por uma nova
geração de cientistas políticos do trabalho, têm
como foco o entendimento das relações entre
organizações sindicais e Estado e da capacidade
de organização e reivindicação dos trabalhado
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res. Dito de outra forma, têm como foco as ques
tões referentes à dominação, formas de repre
sentação e capacidade de ação coletiva.25
Outra linha de pesquisa, mais sociológica,
presente nos estudos de Juarez Brandão Lopes
(e num dos primeiros trabalhos de Leôncio Ro
drigues), migrou de preocupações com industria
lização e urbanização, associadas à formação e à
expansão da classe operária,26para análises das
mudanças tecnológicas e de organização da pro
dução. Essa linha de pesquisa, em que pesem as
suas diferenças internas, ganhou muitos adeptos
a partir de meados da década de 80.27
Uma outra vertente iniciada por Juarez Bran
dão Lopes em Crise do Brasil Arcaico teve pou
ca continuidade na literatura sociológica do
trabalho. Seu estudo sobre indústrias têxteis em
dois municípios da Zona da Mata, em Minas
Gerais, inspira-se na tradição weberiana e na for
ma como os autores de Industrialism and In
dustria l M an (Kerr, D unlop, H arbinson e
M eyers, 1960) estudaram as estratégias de in
dustrialização segundo tipos de elites. A análise
do autor e os depoimentos por ele relatados cons
tituem um dos documentos mais ricos sobre a prá
tica das relações de trabalho no final dos anos
50. E embora não fosse o objetivo central do
autor, o livro relata as normas sociais vigentes nas
relações de trabalho da época mediante um con
junto de práticas de contratação, dispensa, pro
moção, distribuição de benefícios sociais, respeito
ou desrespeito à lei, valores sindicais. Como dis
se o próprio autor, tratava-se “de um trabalho
preliminar num campo em que quase nada se fez
entre nós” (Lopes, 1967, p. 12).
Apesar do crescimento e da diversificação
da produção acadêmica brasileira, o diálogo en
tre economistas e sociólogos do trabalho foi pou
co intenso. Além disso, nenhuma das disciplinas
tomou como foco central os aspectos normati
vos institucionais que regulam o mercado de tra
balho e as relações de trabalho no Brasil.
Mercado de trabalho e relações de trabalho fo
ram temas tratados isoladamente, sem a ênfase
típica das escolas norte-americanas ou inglesas
da Sociologia Econômica ou dos analistas de re
lações de trabalho (industrial relations).
No início desta década surgiram os primei
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ros trabalhos de latino-americanos afinados com
o debate europeu sobre emprego. Tariq Banuri e
Edward Amadeo realizaram em 1991 um estudo
comparando países em desenvolvimento da Ásia
e América Latina29que pode ser considerado pio
neiro para a região. Uma das constatações dos
autores foi a ausência de análises institucionais na
América Latina. Adriana Marshall concluiu em
1994 um estudo comparativo de sete países da
América Latina e os economistas Edward Ama
deo e José Márcio Camargo, entre outros, trata
ram do impacto da legislação do trabalho sobre
o mercado de trabalho brasileiro em vários tra
balhos (ver Camargo e Amadeo, 1993; Camar
go, 1996; Amadeo e Camargo, 1996).
A maioria dos estudos sobre mercados de
trabalho na América Latina aponta duas caracte
rísticas gerais: de um lado, baixa produtividade e
competitividade; de outro, a existência de um
conjunto detalhado de leis do trabalho, o que le
vou muitos analistas a tomarem a segunda como
determinante da primeira e, portanto, a propo
rem um programa de desregulamentação.31 O
diagnóstico sobre o caso latino-americano não
se diferencia do europeu, segundo as correntes
desregulacionistas, mas a intensidade da anomia seria mais grave no Terceiro Mundo.
No estudo comparado de Adriana Marshall,
a preocupação central é avaliar como as leis tra
balhistas interferem no desempenho econômico
da América Latina. Seu argumento é montado
da seguinte maneira: se as legislações sobre de
missões e contratos flexíveis afetam a prática de
empregadores, então isso deveria se refletir em
taxas de rotatividade, estruturas de emprego e
índices de elasticidade do emprego diferencia
dos de acordo com o grau de permissividade da
lei em relação às dispensas; se afetam também o
comportamento dos trabalhadores, isso deveria
se refletir nos indicadores de disciplina e de in
tensidade do trabalho. A partir desse argumento
a autora classifica os países segundo (a) o grau
de restrição imposto pelas leis à dispensa de tra
balhadores e (b) o grau de aceitação de contra
tos temporários. Estes seriam dois indicadores
particularmente representativos do grau de flexi
bilidade dos mercados de trabalho.
Na classificação de Marshall, nenhum dos

sele países é permissivo em ambos os aspectos.
Argentina, Chile e Uruguai são os mais permissi
vos. Colômbia, Brasil e Peru combinam legisla
ções restritivas e permissivas, ao passo que o
México é restritivo em ambas as matérias.
A partir dessa classificação de “flexibilidade
legislativa” e de análise de índices de elasticidade
do emprego e abstenção, entre outros, Marshall
conclui que os regimes legais diferenciados da
América Latina induzem diferentes comportamen
tos de empregadores. Por exemplo, legislações
restritivas à demissão estão de fato associadas à
menor elasticidade do em prego quando são
acompanhadas de restrições a outros tipos de
contratos “flexíveis”.
Entretanto, Marshall conclui que não há evi
dências de que regimes mais regulados abalem a
produtividade do trabalho na região. Baixo custo
do trabalho e ampla oferta de trabalhadores pa
recem ter desencorajado a introdução de técni
cas de substituição de trabalho em vários países
da América Latina. Evidência disso seria o declí
nio proporcional de máquinas e equipamentos nas
economias do Brasil e Argentina entre 1981 e
1989. Esse fator, aliado a baixos investimentos,
racionalização do emprego e abertura da econo
mia, seria determinante mais importante para a
produtividade da região que as legislações do tra
balho. As leis permissivas a demissões do Chi le
e do Brasil não implicaram maior produtividade
do trabalho nesses países, bem como a estrita
legislação mexicana não impediu sua boa perfor
mance em exportação industrial. Na conclusão,
a autora afirma que propostas de flexibilização da
demissão e dos contratos de trabalho são um grande
engano como solução para a América Latina.
Com base nos estudos do subgrupo 11 —
de Relações de Trabalho, Emprego e Segurida
de Social — do Mercosul, Maria Cecília Prates
Rodrigues (1996) apresenta um amplo levanta
mento dos principais dispositivos legais do direi
to individual do trabalho nos países que integram
esta aliança, demonstrando a grande semelhança
dos modelos, tanto no tipo de matéria que se le
gisla quanto, freqüentemente, na abrangência ou
escopo do benefício.
Há semelhanças na definição de jornada se
manal (entre 44 e 48 horas) e diária de trabalho

(oito horas em todos os quatro países), na inclu 
são do direito legal a 13.° salário, no direito a
aviso prévio e a compensação por dispensa sem
justa causa e no direito a férias anuais remunera
das — embora na Argentina, Uruguai e Para
guai, diferentemente do Brasil, seu valor varie de
acordo com o tempo de serviço. Em outras ma
térias há divergências. Por exemplo, a participa
ção nos lucros das em presas é prevista nas
Constituições do Brasil e da Argentina, mas não
no Uruguai e Paraguai, onde o tema é matéria de
acordos coletivos. A despeito disso, as seme
lhanças descobertas são maiores do que era es
perado pelo subgrupo 11, segundo Rodrigues.
Esse achado confirma, com maiores detalhes, a
pesquisa comparativa entre América Latina e Ásia
realizada por Tariq Banuri e Edward Amadeo,
na qual foram encontradas grandes semelhanças
regionais nos modelos de relações de trabalho
(Banuri e Amadeo, 1991).
Os autores propõem uma taxionomia das
instituições do mercado de trabalho a partir do
exame (a) da estrutura legal que define a ação
das organizações sindicais; (b) dos sistemas de
definição salarial, e (c) da história do espaço po
lítico dos sindicatos e de sua relação com o Esta
do. Com isso criam quatro modelos básicos em
que podem ser classificados tanto países indus
trializados como em desenvolvimento.
O modelo descentralizado caracteriza-se
por movimentos sindicais frágeis, com pouca ca
pacidade grevista, por contar com legislação do
trabalho restritiva e por predominarem negocia
ções no nível da empresa — os autores incluem
nesse grupo Japão, Suíça, Tailândia, Malásia,
Indonésia e Coréia do Sul. No modelo pluralista,
a característica central é a forma como sindica
tos adquirem poder através de outros agrupa
mentos políticos, especialmente partidos — este
seria o caso dos E.U.A., Canadá, França e Itá
lia. No modelo cotporativista social, instituições
e organizações estatais são utilizadas para facili
tar a cooperação entre capital e trabalho; as or
ganizações sindicais são sólidas e capazes de se
estruturarem no nível nacional, o que abre a pos
sibilidade de compromissos nacionais capazes de
conciliar aumento de produtividade e estabilida
de social32— os exemplos seriam os países es
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candinavos e Áustria. Por fim, o modelo carac
terístico da América Latina (bem como do Reino
Unido, Holanda, Bélgica e Filipinas) seria o po
larizado, onde predominam movimentos traba
lhistas de ampla base, com longa história de
mobilização, organização e conflito, com relativo
sucesso, mas com divisões internas regionais, por
categorias ou profissões ou especializações. Nes
ses países, as organizações de trabalhadores são
capazes de impor custos reais na economia em
favor de seus interesses, mas não são fortes o
suficiente para impor soluções cooperativas no
nível nacional.33
De todo modo, nota-se que a classificação
dos autores reforça os aspectos de organização
e poder sindical, e não o conjunto de fatores ins
titucionais que regulam o mercado de trabalho.
Embora não seja o elemento central da taxionomia de Banuri e Amadeo, os autores destacam a
peculiaridade latino-americana de implantação de
códigos do trabalho já na primeira metade do
século.
“ In Chile, the home o f Latin Am erica’s oldest la
bour movem ent, the governm ent adopted a detai
led Labour Code in 1924-5. Other countries soon
followed suit: Mexico in 1931, Venezuela in 1936,
Brazil in 1943, Argentina in 1946 and Colombia in
1950. In contrast, sim ilar legislation emerged in
South Asian countries only in the 1960s, and even
later in East and South East Asia” (Banuri e A m a
deo, 1991, p. 192).

Na análise do caso brasileiro, Edward Ama
deo e José Márcio Camargo tomam o FGTS e a
Justiça do Trabalho como balizadores do mode
lo de relações de trabalho. Partindo de dados
sobre a taxa de rotatividade, que entre 1985 e
1995 girou em torno de 28,1 e 42,8, os autores
concluem que há alta flexibilidade de emprego
no mercado de trabalho brasileiro. Seria também
um indicador da baixa probabilidade de ocor
rência de treinamento e aprendizado no emprego
no Brasil. A alta flexibilidade é provavelmente
incentivada pelo FGTS, que induz o trabalhador
à demissão. Concluem também que, diferente
mente da década de 80, nos anos mais recentes
o mercado se tem ajustado pela variável da in
formalidade mais que do desemprego.34
O argumento dos autores é o de que o mer
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cado de trabalho brasileiro é bastante flexível, seja
pela legislação permissiva em relação à demis
são, pelos incentivos à rotatividade do FGTS, pela
presença de um amplo mercado informal, ou pela
maneira como a Justiça do Trabalho avaliza acor
dos entre empregados individuais e empresas,
estipulando valores ou direitos inferiores aos de
finidos por lei.
De todo modo, a principal conclusão de
Amadeo e Camargo é que
“[...] o mercado de trabalho brasileiro é bastante
flexível. Duas instituições são particularm ente in
dutoras de relações de trabalho de curtíssim o pra
zo: o recebimento de multa do FGTS em caso de
demissão e o modo de funcionam ento da Justiça
do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ao permitir
que os direitos dos trabalhadores sejam ‘negocia
dos’, incentiva as em presas a não cum prirem a
legislação durante a relação de trabalho. O traba
lhador, por sua vez, para receber parte de seus
direitos precisa ser dem itido. O FGTS, ao indeni
zar os trabalhadores dem itidos, gera um prêmio
pela demissão. Em ambos os casos, o resultado é
uma relação de trabalho pouco cooperativa, des
confiada e c o n flitu o sa ” (A m adeo e C am argo,
1996, p. 92).

Maria Cristina Cacciamalli e Júlio Pires
(1996) seguem o m esmo tipo de abordagem
desses autores, em bora com ênfases diferen
tes. Argumentam, por exemplo, que “os custos
compulsórios sobre a folha de pagamentos [...]
associados à carga tributária total são elevados
relativamente aos níveis de produtividade das fir
mas médias e pequenas”. Sua visão reforça a idéia
de que os elementos que caracterizam o sistema
brasileiro são a alta rotatividade e o alto custo da
folha salarial para pequenas e médias empresas.
Em texto anterior, entretanto, Cacciamalli sugere
que, considerando as dimensões do país, a es
tagnação dos anos 80 e o baixo grau de instru
ção da força de trabalho, o cumprimento da
legislação trabalhista pode ser considerado uma
experiência relativamente bem-sucedida. Os da
dos comprovam isso: a ilegalidade nas regiões
metropolitanas do Brasil varia entre o máximo de
28%, no Recife, e um mínimo de 20% em São
Paulo (Cacciamalli, 1993).
A proposição predominante entre os princi
pais países de desregulamentação e flexib ili

zação entrou na América Latina como uma críti
ca ao seu padrão prematuramente legislado e ex
cessivamente protecionista, gerando, de um lado,
um mercado de trabalho rígido e, de outro, o
desrespeito à legislação,
A preocupação neoclássica com a rigidez
salarial em alguns países europeus revestiu-se no
Brasil em denúncia do alto custo do salário indi
reto. Alguns estudos permitiram, em primeiro lu
gar, detectar semelhanças nos padrões legislativos
da América Latina, bem como detectar os ele
mentos cruciais que diferenciam os mercados,
especialmente as restrições às dispensas de tra
balhadores e aos contratos atípicos.
Tais estudos têm apresentado uma resposta
à tradição liberal, trazendo evidências, especial
mente para o Brasil, da flexibilidade do mercado
no seu elemento básico, isto é, a dispensa de tra
balhadores.
O debate sobre as relações entre instituições,
mercados e modelos de relações de trabalho está
em sua fase inicial no Brasil e na América Latina.
Além do fato de este tipo de abordagem ter sido
valorizado só recentemente, desconhecemos
questões essenciais para a realização de análises
institucionalistas ou de comparações internacio
nais entre os padrões de relações de trabalho. A
análise que fizemos da literatura sobre o tema
parece indicar: primeiro, o desconhecimento em
pírico dos padrões contratuais vigentes na Amé
rica Latina; segundo, a quase inexistência de
estudos comparados nesse campo; terceiro, que
o debate está centrado na questão da avaliação do
grau de flexibilidade dos mercados de trabalho.
Observações sobre a Pauta dos
Estudos Institucionais-Normativos

A primeira conclusão deste balanço biblio
gráfico é que houve nas últimas duas décadas uma
valorização dos aspectos institucionais ou nor
mativos do mercado de trabalho, vinculada ao
crescimento do desemprego, e que ela se deu
sob condições ou com características não pre
vistas pela teoria econômica. Essa valorização,
entretanto, tem levado os autores a caminhos
bastante distintos.
Em primeiro lugar, o debate surge no centro

da teoria neoclássica do emprego a partir da nr
cessidade de se incorporar variáveis institucionais-normativas no corpo teórico. Tal esforço,
entretanto, não encontra soluções fáceis posto que
o modelo sintético, individualista-racional d;i
economia deixa pouco espaço para intervenções
“espúrias”, pouco mensuráveis e não racionais
instrumentais. Houve mais avanços no sentido tlc
mostrar a insuficiência ou mesmo aimpossibili
dade de se trabalhar exclusivamente com as va
riáveis clássicas do mainstream econômico do
que avanços no sentido de um modelo teórico
capaz de incorporar com a mesma elegância sin
tética as variáveis sociológicas.
Houve também avanços significativos com
vistas a explicitar em que sentido o mercado de
trabalho é de fato uma instituição: da parte de
Solow, a partir de evidências de que noções dc
justiça introduzem limites sobre o que é legítimo
nas relações contratuais e, portanto, limites ao
funcionamento do cálculo econômico; da parte
de Elster, mostrando a existência de normas so
ciais típicas das relações de trabalho, e da parte
de Marsden, que apresenta o argumento talvc/,
mais radicalmente institucionalista de que a ten
dência natural do mercado de trabalho é o mer
cado interno, a não ser que existam instituições
externas que assumam o papel do treinamento
interno das empresas.
Além da busca de incorporação das institui
ções no corpo teórico da Economia, os autores
da Socioeconomia (ou melhor, esse segmento
aqui tratado) estão em busca de uma análise da
complexidade dos efeitos das instituições sobre
os mercados de trabalho. A idéia de que quanto
mais regulamentação maior probabilidade de im
pactos negativos sobre o emprego perde sentido
à medida que se concebe o próprio mercado
como instituição. Mas, isso não significa que es
ses autores abdiquem de analisar a relação entre
regulamentação e nível de emprego. Ao contrá
rio, é essa agenda, voltada para questões prag
máticas, para a adoção de políticas públicas de
emprego, que coloca o desafio teórico e empíri
co. Mas aí também surge outro grande desafio.
A diversidade de desenhos institucionais dos
mercados de trabalho e dos sistemas de relações
de trabalho e as variações da vigência mesma
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dessas instituições e da percepção dos atores
sobre elas tomam bastante complexa a previsão
de resultados positivos ou negativos sobre o mer
cado de trabalho. Desse ponto de vista, as des
crições de casos, nacionais ou regionais, ganham
sentido, bem como as comparações internacio
nais. Com isso, a agenda de pesquisa empírica
amplia-se fortemente.
Garry Rodgers (1991 e 1993) apresentou o
que ele considera ser o conjunto de instituições
do trabalho. Dentre seu elenco de 14 instituições
estão: (1) a natureza dos contratos de trabalho,
incluindo tanto suas regras formais como infor
mais; (2) os mecanismos para controlar e regular
os contratos, aqui incluídos os acordos coletivos
e as normas e valores implícitos; (3) as organiza
ções de representação de empregados e empre
gadores; (4) as formas de busca e acesso ao
emprego; (5) as leis e normas de determinação dos
salários; (5) as instituições de capacitação e edu
cação; (6) a organização do trabalho dentro da
empresa e sua cultura coiporativa; (7) os sistemas
de seguridade; (8) a organização da oferta de tra
balho dento da família, dentre outros.
A proposta analítica de Rodgers é repre
sentativa da dificuldade de produção de propo
sições metodológicas sintéticas que permitam
parâmetros comparativos internacionais. De ou
tro lado, tanto a escola de industrial relations
como os autores do neocorporativismo têm
buscado parâmetros comparativos a partir de um
número restrito de variáveis. Aliás, a pauta da
escola de industrial relations nesse aspecto di
ferencia-se muito da dos economistas. Não bus
cam propriamente uma teoria do emprego, mas,
declaradamente ou não, seguem a tradição sistê
mica de Dunlop. Nesse caso, a teoria do empre
go entra como parte de uma teoria das relações
de trabalho. Essa é a busca do grupo do MIT,
embora Locke, Kochan e Piore não tenham ra
dicalizado a idéia normativa. Suas variáveis com
parativas, isto é, os elementos de sua metodologia
tomados para análises internacionais, concentram-se (aliás, como toda a tradição de indus
trial relations) no contrato coletivo e nas relações
entre as organizações sindicais. Embora o tema
do desemprego tenha também, naturalmente, ga
nho importância ao longo das últimas décadas,
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para esses autores a questão que os move é a
eventual tendência histórica à homogeneização
dos sistemas de relações de trabalho. Desse pon
to de vista, parte dos estudiosos dessa corrente
busca na Sociologia Histórica, ou particularmen
te numa vertente do institucionalismo históri
co, a inspiração para explicar como e por que as
origens institucionais de cada país são mantidas
apesar das pressões internacionais no sentido da
homogeneização dos sistemas de relações de tra
balho.
Do ponto de vista do debate latino-ameri
cano, ou mais especificamente brasileiro, as aná
lises de industrial relations e dos autores do
neocorporativismo não são facilmente aplicá
veis. Sua ênfase analítica no contrato coletivo
contrasta com a necessidade de ênfase na legis
lação para entendermos os sistemas de relações
de trabalho da América Latina. O Brasil e o Rei
no Unido representam os modelos opostos, os
quais, respectivamente, podem ser classificados
como legislado e contratualista ,35Lei, contra
tos coletivos e normas locais das empresas, defi
nidas unilateralmente pelos empregadores, são o
que chamamos de os três espaços normativos nas
relações de trabalho.
Um programa de pesquisas institucionalista-normativo sobre relações de trabalho no Bra
sil implicaria radicalizarmos nossa estratégia
metodológica, tomando o marco normativo como
o elemento-chave para a caracterização dos mo
delos de relações de trabalho. Rigorosamente,
enquanto tipos ideais, distinguem-se, dessa óti
ca, apenas dois modelos puros: (a) modelos nos
quais a lei predomina sobre os acordos coletivos
e sobre o poder discricionário das empresas —
é o caso do Brasil; e (b) modelos em que predo
minam os acordos coletivos como marco nor
mativo das relações de trabalho — o Reino
Unido. Muitos países podem ser considerados
modelos híbridos, com relativo equilíbrio entre lei
e acordos coletivos. Por fim, poder-se-ia supor
a existência de países onde predomine o poder
discricionário dos empresários, livre de pressões
expressivas de sindicatos ou constrangimentos
legais; neste caso dificilmente poderíamos falar
em modelos, mas apenas num sistema primitivo
ou inicial de relações de trabalho.

As propostas de pesquisas aqui apresenta
das inspiram-se na bibliografia examinada mas
procuram superar a dicotomia entre estudos ma
cro comparativos e análises micro das instituições
do trabalho. Metodologicamente, proponho (ins
pirado, mas diferentemente do grupo do MIT ou
dos neocorporativos) que os elementos diferenciadores dos modelos de relações de trabalho
(numa abordagem francamente institucional-normativa) sejam os espaços normativos relevantes
de cada país, isto é, aqueles que determ inam
as práticas predom inantes de relações de tra
balho.
É preciso esclarecer que entendo por rela
ções de trabalho o conjunto de organizações,
leis e normas sociais que regulam a compra e
a venda da força de trabalho e os conflitos
resultantes dessa relação. Esta definição, inspi
rada na literatura de industrial relations, procu
ra superar a dicotomia das análises de Ciência
Política que olham os conflitos do trabalho e dos
economistas que analisam os mercados de tra
balho.
A tipologia aqui proposta coloca em desta
que as normas que definem o contrato de tra
balho e, portanto, a identificação do locus
decisório onde elas se dão. Procurei com isso
separar dois temas: primeiro, onde, isto é, em
que organização ou instituição os direitos do tra
balho são definidos, e segundo, a capacidade po
lítica de cada um dos atores de se impor sobre
os outros ou de se gerar pactos de natureza tri
partite, seja através das representações sindicais,
seja através de pactos político-partidários nos
quais os interesses de classe estejam claramente
envolvidos e representados.
Nesse esquema está suposto que o elemen
to central dos sistemas de relações de trabalho é
onde se definem os direitos do trabalho, ou, dito
de outra forma, as normas que regulam os mer
cados de trabalho. A partir de tal definição podese identificar com maior precisão os atores
relevantes e sua força relativa.36
Considero que para a realização de estudos
comparados (internacionais ou entre os merca
dos de trabalho locais), a primeira variável é a
distinção entre os espaços normativos predomi
nantes, alei, o contrato e o poder discricionário.

As análises sobre os casos latinos-americanos não têm enfrentado de forma conjunta as
correlações entre esses espaços normativos.
Aqueles que chamei de cientistas políticos do tra
balho têm enfrentado a questão da representa
ção sindical e da relação entre sindicatos e
Estado, mas o tema mercado de trabalho rara
mente é abordado por esse grupo. A Sociologia
do Trabalho dos anos 80-90 focou as questões
das mudanças tecnológicas ou organizacionais,
mas raramente discutiu as questões normativoinstitucionais desses temas. Mais que qualquer
outra tradição, analisou os aspectos locais, das
empresas, das relações de trabalho, mas não exa
minou o tema da construção das normas locais e
sua relação com as normas definidas nos contra
tos coletivos e a lei. Por fim, os economistas institucionalistas da América Latina optaram por
análises macro, tendo como ponto central de suas
polêmicas o grau de flexibilidade ou rigidez dos
mercados de trabalho da região.
Creio que a pauta de industrial relations
tem de ser enfrentada. Há uma tendência de ho
mogeneização internacional de proposições, mas
alguns países da América Latina, Brasil entre eles,
possuem sistemas de relações de trabalho parti
culares, pela importância da lei, de um lado, e de
outro, pelo poder discricionário do empregador
na definição de seus padrões de relações de tra
balho. Entretanto, a maior parte da discussão dos
analistas internacionais de relações de trabalho
pauta-se em modelos contratualistas. Assim, creio
que um programa de pesquisas sobre relações
de trabalho no Brasil exige que se enfrente o pro
blema da constituição das normas em cada um
desses espaços normativos (a lei, os contratos
coletivos e as normas que são deixadas ao poder
discricionário do empregador, seja nas empresas
do mercado formal, seja nas empresas do mer
cado informal).
Desse ponto de vista há um grande caminho
a ser percorrido. Em primeiro lugar, identificar a
divisão de trabalho entre os espaços normativos,
isto é, o que compete à lei, aos contratos e às
decisões unilaterais dos empregadores definirem.
Em segundo lugar, identificar a forma como cada
um desses espaços normativos influencia uns aos
outros. Em terceiro lugar, identificar os atores
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relevantes na definição das normas de relações
de trabalho em cada um desses espaços nor
mativos. A partir disso poderemos identificar o
modelo brasileiro de relações de trabalho, com
parativamente aos modelos europeus ou norteamericanos, e avaliar a pertinência de se falar em
modelos nacionais, tal como apontou o grupo do
MIT. Somente então poderemos enfrentar as duas
questões básicas nesse caso: uma, descritiva —

o que caracteriza o modelo brasileiro de relações
de trabalho e se ele vem-se tomando mais similar
aos modelos descritos pelabibliografia — e ou
tra prescritiva — o que há de efetivamente obso
leto nas relações de trabalho do Brasil e qual
deveria ser a pauta legislativa ou de políticas pú
blicas.
(Recebido para publicação
em outubro de 1998)

N otas
1. Uso “normativo” no sentido de estudos de normas sociais.
2. Há uma ampla gama de autores com trabalhos recentes nessa linha. Baseio-me especialmente em
Marsden (1986), Solow (1990) e K erre Staudohar (1994).
3. Scott coloca nesse campo diferentes trabalhos sociológicos, como os de M eyer e Rowan (1977),
DiMaggio e Powell (1983) e Bourdieu (1977). H á em comum entre esses autores a visão de que
muito da coerência da vida social deve-se à criação de categorias de atores sociais (individuais e
coletivos) e de formas de agir a eles associadas. Teorias cognitivas enfatizam as identidades sociais,
os scripts e os mecanismos miméticos mais que o poder constrangedor das normas sociais (cf.
Scott, 1995, p. 44).
4. Não estou considerando neste texto outras tradições fortes da Sociologia do Trabalho, como a dos
analistas de processos de trabalho, cujo objeto e foco distanciam-se de análise institucionalistas.
5. No capítulo III dc um estudo patrocinado pelo Centre for Economic Policy Research de Londres,
os autores demonstram que nos Estados Unidos, entre 1961 e 1994, ocorreu um a correlação
negativa entre inflação e desemprego (inflação sobe quando o desemprego cai), ao passo que na
Europa tal correlação não se verifica. Os autores justificam os comportamentos diferenciados da
França (mais próximo do esperado pela teoria), Reino Unido e Alemanha (mais distantes) a partir
da análise das políticas macroeconômicas desses países (ver CEPR, 1995). A partir de meados da
década de 80, Richard Layard, em trabalhos com colaboradores — ver especialmente Layard e
Nickcll (1985) e Layard, Nickell e Jackman (1991) — , marcou o debate britânico ao demonstrar
o crescimento do desemprego apesar do controle inflacionário. Seu argumento, diferente daquele
do estudo do CEPR, sustenta que quanto mais rápido o crescimento do desemprego, mais difícil
será seu retorno ao nível anterior. Ver também Warren (1994), que faz uma boa análise dos traba
lhos de Layard.
6. No original: “From this point o f view imperfect wage flexibility, while it may have something
to do with m onopoly pow er in the labour market, is m ainly an indicator that not being em 
ployed in an acceptable occupation to those who are not employed” (Solow, 1994, p. 259).
7. Layard (1991) definiu isso como NAIRU — Non-Accelerating Inflation Rate o f Unemploy
ment. NAJRU expressa um determinado equilíbrio no mercado em que as taxas de desemprego,
inflação e salários se mantêm estáveis. Argumenta também que essa estabilidade pode ocorrer com
diferentes níveis de desemprego.
8. Para Eatwell (1996, p. 31), a chave da explicação do desemprego está na desaceleração da taxa
tendencial de crescimento da demanda, iniciada por volta de 1970.
9. Os autores definem Sociologia Econômica como uma perspectiva sociológica aplicada aos f e 
nômenos econômicos (cf. Smelser e Swedberg, 1994, p. 3).
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10. Boas descrições da evolução do debate internacional podem ser encontradas em Buechtemann
(1993), ILO (1997) e OECD (1994).
11. Da década de 80 até a primeira metade da década de 90 houve crescimento do desemprego em
alguns países europeus, como Espanha, França e Itália, e alguma redução na Alemanha e no Reino
Unido, ao passo que na Suécia o desemprego pulou da média de 2,5% ao ano no período de
1980 a 1989 para 4,9% entre 1990 e 1995. Ver Dedecca (1996, p. 14, tabela 1). A partir de
dados compilados pela OECD, analistas da OIT afirmaram: “Technicalprogress can only be
said to be labour-saving if, fo r a given rate o f growth o f the production, em ployment growth
is reduced. It has been claimed that this has in act occurred. [...] Contrary to this claim, the
data show that, instead o f becoming ‘j o b le ss’, growth has in fa c t become more job-intensi
ve; the pace o f jo b creation has remained steady in the fa c e o f the sharply reduced rate o f
economic growth in the 1970s and 1980s. In addition, the data also show that the relative
capacities o f American and European economies to create employment have not been affec
ted since 1973” (ILO, 1997, p. 21).
12. Por exemplo, Alfred Marshall, John Keynes e Karl Polanyi. M arsden (1986, cap. 2) e Kerr e
Staudohar (1994) fazem um balanço da história do debate econômico sobre as imperfeições do
mercado de trabalho.
13. A principal referência de Marsden é o trabalho de Doeringe e Piore (1971). Ver o cap. V, onde
Marsden reinterpreta esse estudo. Segundo ele, um dos principais pontos dos autores era mostrar
que muitos trabalhos ou especialidades são específicos de uma determinada empresa. O tipo de
qualificação e as rotinas desses trabalhadores dificilmente são adaptáveis em outras empresas,
mesmo que dentro do próprio setor. Isso ocorreria em empresas com tecnologias específicas, as
quais, por essa razão, tenderiam a valorizar o treinamento interno, bem como o recrutamento
interno.
14. Para Kerr, a origem dos socioeconomistas estaria em Adam Smith, Alfred Marshall e Paul Dou
glas. O grupo do qual ele próprio participou com John Dunlop, Robert Solow e Jonh Kenneth
Galbraith ele denomina de neoclássicos revisionistas ou socioeconomistas revisionistas, sendo a
nova geração composta de Richard Freeman, Paul S. Osterman, M ichael Piore e Thomas Kochan.
15. Esta idéia está presente nos estudos que mostram que os trabalhadores aceitam o primeiro empre
go que satisfaça suas expectativas mínimas. Ou seja, buscam a satisfação de suas expectativas e
não a maximização de seus interesses. Cf. Kerr e Staudohar (1994, p. 77).
16. Reino Unido, Austrália, Canadá, Itália, Espanha, França, Alemanha, Suécia, Noruega, Japão e
Estados Unidos.
17. No último parágrafo da conclusão do livro os autores afirmam: “We hope this volume puts to rest
the old debate over convergence or lack o f convergence o f employment systems around the
world. In its place should be an active search fo r both common patterns that reflect the
growing interdependence o f national economies, the ease o f transfer o f technologies, infor
mation and organisational innovations, and systematic variations that can be explained by
differences in local history, the strength o f institutions, and the values and strategies choices
o f key actors. Such analysis could produce the renaissance in comparative studies o f work
and employment relations that we seek” (Locke e Kochan, 1995, p. 384).
1 8 . 0 grande mérito deste artigo de Schmitter foi desvincular o conceito de corporativismo dos regi
mes fascistas, mediante a distinção entre o corporativismo estatal e a sua versão societal, esta sim
compatível com a democracia. O ensaio gerou inúmeros outros estudos que passaram a mostrar
não só que formas corporativas (ou neocorporativas) não eram exclusivas de regimes fascistas ou
autoritários, mas, acima disso, que os arranjos neocorporativos eram superiores aos arranjos
pluralistas por tornar mais compatível democracia social e desenvolvimento econômico. Mais tar
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de, no final da década de 80, surgiram versões apenas moderadamente simpáticas aos arranjos
neocorporativos, sustentando que os modelos mais favoráveis estavam nos extremos do puro
pluralismo norte-americano e do puro neocorporativismo escandinavo. As variações intermediá
rias tenderiam a ser mais problemáticas. Isso explicaria, por exemplo, o sucesso do desempenho
econômico dos países escandinavos, de um lado, e dos Estados Unidos e Inglaterra, de outro,
especialmente na manutenção de baixas taxas de desemprego — essa correlação foi testada por
CalmforseDriffill (1988).
19. Por exemplo, para Bruno e Sachs (1985) a Alemanha é o segundo país com o maior grau de
centralização, ao passo que a maioria dos autores classifica esse país numa posição intermediária.
Para Tarantelli (1986) o Japão é o segundo da escala, enquanto outros autores o situam em uma
posição intermediária e o próprio Colin Crouch em 1985 o havia classificado como um modelo
liberal (contraposto ao neocorporativista), ao lado dos Estados Unidos, da França, do Reino
Unido e de outros países. Apud Crouch (1994, pp. 12-20).
20. Há extensa bibliografia sobre o tema. M arcos da discussão foram, além dos autores citados,
Lehmbruch (1985), Streeck e Schmitter (1985) e Regini (1984). Novas versões desse debate
estão em Streeck (1993) e no primeiro capítulo do livro de Crouch (1994). No Brasil, Arbix
(1995, pp. 79-87) e Araújo eTapia (1991) fizeram bons balanços da literatura.
21. “I believe that at the present time social sciences can not aspire to be more than a phenomenological study o f mechanisms” (EIster, 1989, p. 86). Esse argumento foi reapresentado em
Loca! Justice, onde EIster descreve a pesquisa como a busca de algo (mecanisms) intermediário
entre teoria e mera descrição. Por mecanismos EIster entende um padrão causal identificável que
opera sob certas condições, geralmente desconhecidas. Seu objetivo no estudo de justiça local
seria o de identificar uma lista de princípios alocativos com um repertório de mecanismos. Esse
tema foi recentemente retomado por vários autores, EIster incluso, no livro Social Mechanism:
An Analitical Approach to Social Theory (Hedstrom e Swedberg, 1998).
22. Normas sociais que implicam problemas alocativos de bens ou encargos foram vistas como pro
blemas de justiça local nesse seu novo trabalho. A pergunta geral que norteava o projeto pode
ser resumida da seguinte maneira: porque um princípio alocativo é usado num determinado país,
local, arena, e num dado período, para alocar um bem ou encargo específico (EIster, 1992, pp. 4,
19 e 141).
23. O autor confere quatro sentidos ao termo “local”. Primeiro, enquanto arena; por exemplo, a esfera
da saúde, ou, mais especificamente, a alocação de rins de transplantes. Neste caso, o conceito de
“local” refere-se ao fato de que diferentes arenas usam diferentes princípios de alocação; por
exemplo, o critério “m érito” predomina para o acesso às universidades. Segundo, no sentido
regional, de países; a importância deste conteúdo de “local” está em responder à pergunta: a
alocação de recursos médicos, por exemplo, na França é mais semelhante à alocação de recursos
médicos nos E.U.A. ou à alocação de vagas na universidade na própria França? Terceiro, as
instituições específicas de cada arena; no caso das dispensas imoti vadas, a instituição é a empresa;
a proposta de EIster é identificar as forças que uniformizam os princípios alocativos dessas institui
ções e arenas. Quarto, “local” no sentido de contraposto à justiça global — nesta os princípios de
justiça são definidos centralmente, no nível dos governos nacionais, ao passo que os princípios de
justiça local são definidos por instituições relativamente autônomas (EIster, 1992, particularmente
o cap. 1).
24. Sobre o tem a ver Hoffmann (1980). Um amplo balanço da literatura sobre mercado de trabalho
encontra-se em Jatobá (1990).
25. Além dos trabalhos de Simão (1981), Rodrigues (1966 e 1968) e Tavares de Almeida (1975 e
1983), podem ser incluídos nessa linha temática os trabalhos de Weffort (1972), Paoli (1988) e
dos norte-americanos Schmitter (1971), Malloy (1977), Mericle (1977) e Erickson (1979). Da
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nova geração da Sociologia Política pode-se citar, dentre outros, os trabalhos de Boito Jr. (1991),
Noronha (1992), Rodrigues (1993), Cardoso (1995) e Arbix (1995).
26. Por exemplo, Lopes (1978). O livro de Leônci o Martins Rodrigues (1970) sobre atitudes operá
rias é outro marco dessa linha de pesquisa. Entretanto, seus trabalhos posteriores são claramente
associados ao que estou chamando de Ciência Política do Trabalho.
27. John Humprey (1982) pode ser considerado outro precursor dessa corrente. O livro coordenado
por Helena Hirata (1993) reúne parte dos pesquisadores dessa linha. Há muitas diferenças entre
os autores que estou agrupando nessa “corrente”, e só o faço como contraposição aos autores
mais vinculados à Ciência Política. A maior parte deles estava preocupada com as mudanças
tecnológicas e gerenciais e seus impactos na divisão taylorista do trabalho, na qualificação dos
trabalhadores e no controle sobre eles (Carvalho e Schmitz, 1990), e apenas um grupo minoritário
dos sociólogos dedicou-se ao estudo das gerências, dentre eles Grun (1990). Nadya Araújo
Castro e Márcia de Paula Leite (1994) fizeram boa revisão bibliográfica dos autores brasileiros da
Sociologia do Trabalho. Outra característica distintiva desse grupo, em relação aos “cientistas
políticos do trabalho”, é o abandono de abordagens macro em favor de monografias de empresas
ou estudos de caso, embora vários autores procurem conciliar ambas as metodologias — por
exemplo Mangabeira (1993).
28. Vale a ressalva de que os estudos nacionais sempre deram ênfase às leis que regulam as organiza
ções sindicais e à legislação social varguista.
29. Segundo os autores, o paper por eles escrito foi motivado “by a curious asymmetry in the
recent analyses o f cross-country differences in macroeconomic performance. There is a stri
king contrast between the excessive attention paid to the effect o f variations in labour m ar
ket institutions in industrialized countries and the alm ost total neglect o f an even richer
variety in the Third World” (cf. Banuri e Amadeo, 1991, p. 202).
30. Nessa linha encontramos também os trabalhos de Maria Cristina Cacciamalli (1993), Cacciamalli
e Pires (1996), Banuri e Amadeo (1991), Infante e Klein (1991), M esa-Lago (1990), Rodgers
(1993) e Tokman (1990).
31. Esse é o caso, por exemplo, de José Pastore, cujo livro (Pastore, 1994), claramente favorável à
desregulamentação e hflexibilização, gerou forte polêmica no Brasil.
32. Aqui Banuri e Amadeo (1991, p. 176) inspiram-se em trabalhos de cientistas políticos que discu
tem como arranjos corporati vistas podem facilitar o ajuste nacional diante de choques internacio
nais. Ver, por exemplo, Goldthorpe (1984)eRow thorn e Glyn (1990).
33. Aqui o paradigma dos autores parece ser mais o Chile, ou a Argentina, visto que o movimento
sindical no Brasil, ao longo de sua história, demonstrou ter pouca capacidade de impor custos
reais na economia e, salvo nos últimos 10 ou 15 anos, teve dificuldades de organização, que no
nível das empresas ainda se mantêm.
34. A mesma conclusão está no artigo de Infante e Klein (1991): “The impact o f such process in the
Latin American labour market was not in the fir s t moment an expressive increase in the
unemployment rate, but rather an increase in the underemployment. [...] The private sector
made up o f medium-sized and large enterprises reduced its capacity to absorb urban labour,
so that small enterprises and the urban informal sector came to be the m ost dynam ic ele
ments in the generation o f new jobs. In the rural sector the reduction on the employment
was not so expressive as it was fo rm er forecasted by m ost analists. The m ajor change was
the increase in the temporary jo b ”.
35. Desenvolvi esse tema num trabalho apresentado no Encontro Anual da Anpocs de 1996 (Noro
nha, 1996) e o retomei na minha tese de doutorado recém-defendida (Noronha, 1998).
36. Poder-se-ia supor que a importância do ator antecede o espaço normativo onde as decisões se
dão. Por exemplo, países com sindicatos fortes necessariamente teriam modelos contratualistas, e
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países com sindicatos, fracos, modelos legislados. Essa correlação não é óbvia nem facilmente
mensurável. A importância dos sindicatos no Brasil mudou consideravelmente entre o período
militar e a democratização, sem que o modelo deixasse de ser legislado. O mesmo é verdade para
a Espanha. No Reino Unido, o modelo sempre foi contratualista e a importância dos sindicatos foi
declinante a partir de Thatcher. Não há uma correlação necessária. De todo modo, esse tema não
será desenvolvido neste artigo, pois implicaria tratar de outro tema bastante complexo: como
mensurar a força dos sindicatos? Na bibliografia sobre neocorporativismo a resposta tende a ser
procedimental: avaliando a participação em decisões tripartites ou de órgãos coordenadores de
políticas. Mas resta o problema de mensurar os resultados substantivos dessa participação quanto
a emprego, salários e políticas sociais. Greves e taxa de sindicalização são também normalmente
tomadas como indicadores da capacidade de ação sindical. Para esse tema ver Rodrigues (1998).
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Resumo

A Contribuição clas Abordagens lnstitucionais-Normativas nos Estudos do Trabalho
Neste texto discutimos algumas das abordagens institucionais ou normativas recentes de diferentes
disciplinas na área do trabalho com o objetivo de construir um esquema de análise para estudos
comparativos sobre modelos de relações de trabalho. O texto está dividido em quatro partes. Na
primeira, discutimos as razões pelas quais essas temáticas e abordagens foram recentemente valoriza
das. Na segunda, apresentamos algumas contribuições nesse campo: os socioeconomistas, os analis-
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tas de industrial relations e os autores do neocorporativismo. Depois, tratamos rapidamente da
bibliografia latino-americana e brasileira sobre o tema. No último tópico, argumentamos sobre a ne
cessidade de estudos empíricos sobre diversos aspectos das relações de trabalho no Brasil e apresen
tamos uma proposta de modelo de análise.
Palavras-chave: relações de trabalho, mercado de trabalho, socioeconomia

Abstract

The Contribution o f Institutional-Normative Approaches in Labor Studies
With the purpose of constructing an analytical framework for comparative studies on labor relations
models, the article discusses some recent institutional or normative approaches found in different areas
of labor studies. The first part of the text explores why these topics and approaches have recently
gained esteem. Some of the field’s lines of thought are presented in the second part: socio-economists,
industrial relations analysts, and the authors of neocorporativism. The third part takes a brief look at the
Latin American and Brazilian bibliography. Lastly, the article argues that empirical studies on various
aspects of labor relations in Brazil are needed. It closes with a proposal for a model of analysis.
Keywords: labor relations, labor market, socio-economics
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