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9º Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas 

“O Acordo Social Necessário – Pode o Brasil ter uma estratégia nacional de 

desenvolvimento?” 

3º Painel:  “Há hoje no Brasil um esforço por definir um pacto novo-

desenvolvimentista. Quais as perspectivas a respeito?” 

 

Introdução 

 A questão do pacto social será abordada a partir das relações entre capital e 

trabalho e deverá cobrir um período de tempo compreendido entre o início dos anos 

90 e a época atual.  

Para facilitar a análise e situar o leitor quanto à importância e ênfases dadas às 

negociações tripartites no encaminhamento de questões relevantes para a sociedade, 

o estudo ora apresentado será divido por mandatos presidenciais.   

Esse percurso inicia-se no final do governo Collor de Melo e a interinidade de 

Itamar Franco (1990/94), passa pelos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso 

(1995/98 e 1999/2002), continua pelos dois governos de Luiz Inácio Lula da Silva 

(2003/06 e 2007/10) e termina na gestão da atual Presidenta, Dilma Rousseff. 

Considerações Iniciais 

A participação da sociedade nas decisões que dizem respeito à Nação só se 

realiza de maneira efetiva quando as forças que nela atuam são instadas, de fato, a 

participar do processo de sua transformação e mudança. Nesse sentido, a presença 

institucional dos vários entes sociais organizados, nas instâncias do poder, cumpre, 

mesmo que de forma consultiva, uma tarefa mais concreta que os eventuais “pactos 

sociais”, nos quais, como nos ensina a história, a participação popular é difusa, 

geralmente conduzida por interesses divorciados de seus verdadeiros anseios e 

necessidades. 
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A democracia representativa, estruturada na representação parlamentar, não 

esgota a necessidade de outras formas de participação. Mesmo dentro do poder 

legislativo, por exemplo, as audiências públicas funcionam como ferramentas que 

ampliam e estendem as possibilidades de maior envolvimento da sociedade na 

condução de seu destino. São situações nas quais as questões são individualizadas e 

colocadas de forma objetiva, dando oportunidades às pessoas e/ou instituições 

representativas da sociedade de se manifestarem. 

  Em certo sentido e em situações pontuais, o poder executivo também lança 

mão da consulta popular1 para orientar a tomada de algumas decisões. Neste caso, é 

preciso lembrar, a participação institucional de setores populares e organizados da 

sociedade só se concretiza a partir de intensas pressões e mobilizações.  

De outro lado, o acesso das classes dominantes (proprietárias do capital) a essa 

mesma esfera de governo sempre foi, historicamente, automático. Basta lembrar que, 

no Brasil, o primeiro governo de cunho popular surge após 114 anos da instauração da 

República e que o País foi o último, e à revelia das elites, a abolir a escravidão.  

Na sequência dos fatos, registra-se a paradigmática e celebre frase de 

Washington Luis, último presidente representante da oligarquia cafeeira: “a questão 

social é caso de polícia”. Apesar de ter afirmado isso no final dos anos 1920, 

verificamos hoje em dia que algumas organizações populares, que atuam em áreas 

sensíveis e caras às parcelas mais conservadoras e abastadas da sociedade, são 

estigmatizadas e acusadas de criminosas. Os agentes do Estado, que as repreendem 

com violência desmesurada e desproporcional, aí sim, de forma criminosa, não são 

punidos na justa medida.  

Do ponto de vista econômico, tal desproporcionalidade de forças produziu e 

significou, ao mesmo tempo, causa e conseqüência da brutal concentração de renda, 

fazendo com que a sexta economia do planeta seja pobre, com Coeficiente de Gini de 

53,92 e colocada em 84º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano – IDH3.  

                                                           
1
 Por exemplo, o mais abrangente: PPA – Plano Plurianual (2012/2015): “Plano Mais Brasil”.   

2
 122º colocada em lista de 129 países. (PNUD/ONU – 2011) 

3
 PNUD/ONU. Dados de 2011. 
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Outra leitura da mesma paisagem revela situações completamente diferentes: 

a cidade de São Paulo rivaliza com Nova Iorque (EUA) a quantidade de helicópteros 

circulando em seu espaço aéreo, ao mesmo tempo em que o Brasil possui a segunda 

maior frota de jatos executivos do mundo4. Sem dúvidas devido às dimensões 

geográficas do país! Infelizmente, os trabalhadores dos grandes centros urbanos 

brasileiros não são transportados com o mesmo conforto.                   

Qual pacto teria produzido essa situação? A realidade, infelizmente, não 

permite encontrar outra resposta: O pacto (implícito, sempre, explícito, às vezes) das 

elites com o estado. A participação popular aparece mais nos discursos que na prática. 

É impossível à Nação atingir um estado democrático de direito e completar o processo 

de produção capitalista em um cenário cujas diferenças sociais e as dificuldades de 

acesso de parcela expressiva da população à saúde, educação, saneamento, 

transporte, habitação e segurança, negam-lhes o direito ao gozo da plena cidadania. 

A Constituição, promulgada em 1988 deu, sem dúvidas, um grande passo na 

direção de se construir no País um estado de bem-estar, muito embora haja uma 

quantidade expressiva de artigos de interesse social ainda não regulamentados por leis 

ordinárias. Embora essa construção tenha sido iniciada há 24 anos, a concretização de 

um grande pacto5 ainda está longe de ser alcançada. Apesar de inegáveis conquistas, 

principalmente no campo da saúde e da previdência, ainda não se conseguiu caminhar 

na direção de uma justa repartição da renda e da completa conquista da cidadania 

pela maioria da população.  

Grande parte da riqueza criada no país (PIB) é apropriada por rentistas. Em 

2011, os gastos do governo com juros da dívida pública (R$ 236,6 bi) foram 3,34 vezes 

superiores aos gastos com saúde (R$ 73 bi); 4 vezes maiores que  os gastos com 

educação (R$ 60 bi) e quase 14 vezes mais elevados que os gastos com o “Bolsa 

Família”. Se acrescentarmos a esse quadro a alta regressividade dos tributos e os 

rebaixamentos dos salários devido à enorme rotatividade da mão de obra, será mais 

                                                           
4
 São Paulo é a cidade que possui a maior frota de helicópteros do mundo (supera Tokio e NY). O Brasil 

possui a segunda maior frota de jatos executivos do mundo. Informações da ABAG – Associação 
Brasileira de Aviação Geral.   
5
 As constituições nacionais de países democráticos são, por natureza, pactos sociais. O que discutimos 

aqui, no entanto, são outras possibilidades de pacto, que vão além da carta magna.  
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fácil entender a rigidez de que se reveste a repartição da renda nacional. Eis nossa 

pedra angular! 

   

As Negociações Coletivas e os Colegiados Tripartites 

Se o país ainda não atingiu as condições (econômicas) e a maturidade (social) 

necessárias para estabelecer um verdadeiro “pacto social”, é correto afirmar que se 

tem avançado na direção de um “diálogo social”, definido como um “processo no qual 

atores sociais, econômicos, políticos, ou grupos sociais, legitimamente reconhecidos, se 

reúnem institucionalmente para compartilhar ideias, cooperar, buscar convergência de 

objetivos ou negociar assuntos de interesse comum. Apesar das freqüentes tensões e 

dos diversos conflitos que muitas vezes permeiam o diálogo, este pode resultar no 

alinhamento de propósitos, em troca de informações, em novas agendas de 

possibilidades não planejadas ou pode preceder em acordos ou projetos 

compartilhados, fortalecendo a governança democrática e a sustentabilidade das 

instituições envolvidas”
6
.  

Assim, longe de se tratar de um caminho fácil e tranqüilo, a construção desse 

diálogo tem marchas e contramarchas, o que é de se esperar em um ambiente cuja 

democracia tenta se firmar, mas que ainda não se livrou totalmente de algumas 

práticas oligárquicas e posturas autoritárias herdadas de passado recente, em que 

“parte dos membros de sua elite se vêem como “europeus” e rejeitam a existência de 

interesses divergentes entre seu país e os países ricos. Esta elite européia com 

freqüência considera inferior seu povo pobre e mestiço, e se associa a elites externas, 

ao invés de se associar a seu próprio povo.”
7
        

Um exemplo importante que confirma a possibilidade de um diálogo nacional 

são as convenções e os acordos coletivos de trabalho celebrados entre patrões e 

empregados, com a assistência dos respectivos sindicatos. São negociações bipartites 

nas quais a intervenção do estado (Justiça do Trabalho) é cada vez menos requisitada. 

Essa autonomia ou independência das duas partes em relação ao poder público, 

                                                           
6
 “Diálogo Social – Para ampliar a cultura democrática no Brasil”. (Dieese-2009) 

7
 Bresser-Pereira. “Brasil, sociedade nacional-dependente”, mímeo (2012) 
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quando tentam resolver suas questões, carrega um caráter de compromisso e 

respeito, indispensáveis ao diálogo.  

No entanto, mesmo no terreno das negociações coletivas, em que as relações 

entre o capital e o trabalho já apresentam certa maturidade, observa-se, num 

processo continuo, um movimento de retrocesso, cristalizado na prática da 

rotatividade8 exagerada da mão de obra, mecanismo que retira do trabalhador o 

aumento de salário conquistado na data-base. A rotatividade da mão de obra, somada 

à intensiva utilização do outsourcing (terceirização), deprimem os salários9 e 

aumentam as diferenças de renda no país. 

A dificuldade de se reduzir a rotatividade deve-se, em grande parte, à legislação 

trabalhista que não impõe barreiras à demissão imotivada, pois o item I do Artigo 7º 

da Constituição Federal não está regulamentado.  O país, também, não ratificou a 

Convenção 158 da OIT, que dificulta as demissões e protege o emprego. Pontos como 

esses limitam o espaço de diálogo e impedem avanços para um possível pacto. 

 Os fóruns há tempo institucionalizados, como o CODEFAT – Conselho 

Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador; o CCFGTS – Conselho Curador do 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e o Conselho de Administração do BNDES, 

funcionam de modo colegiado, por determinação da Constituição Federal, com a 

participação de entidades de trabalhadores, empresariais e governo. O poder de 

intervenção das organizações de trabalhadores nesses colegiados é extremamente 

limitado.  A representação governamental é hegemônica e as deliberações obedecem 

a critérios que se submetem à política econômica do governo, gestor desses 

Conselhos.  

O fato, por exemplo, de a remuneração dos depósitos nas contas vinculadas do 

FGTS ser de 3,0% ao ano, contra uma TJLP (Taxas de Juros de Longo Prazo) de 5,5% a.a. 

e a inflação (medida pelo IPCA) ao redor de 5,0%, revela a baixa possibilidade de 

intervenção da representação laboral nesses colegiados. Os recursos dos 

trabalhadores, utilizados para investimentos em habitação, saneamento e infra-

                                                           
8
 Segundo a RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, em 2010, a taxa de rotatividade da mão de 

obra atingiu 53,8%. 
9
 Entre 2002 e 2010, o emprego formal cresceu 53,63%, a massa salarial elevou-se em 85,08% e o salário 

médio real aumentou 20,47%, incluso no cálculo os reajustes do salário mínimo. Fonte: MTE/RAIS. 
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estrutura urbana, são remunerados, na ponta dos empréstimos, com juros em torno 

de 5,5% a.a., que deveriam ser repassados, integralmente, às suas contas vinculadas. 

Da mesma forma, os trabalhadores não decidem sobre a utilização dos recursos do 

FAT – Fundo de Amparo ao Trabalhador, utilizados pelo BNDES para financiar grandes 

empreendimentos, sem contrapartidas claras quanto à criação de novos postos de 

trabalho. 

   

Diálogo Social a partir de 1990 

 O ano de 1990 será o marco a partir do qual se desenrolará o relato das 

principais negociações bi e tripartites que auxiliaram na definição de políticas voltadas 

à indústria, comércio exterior, rendas e salários.  

 A investigação acerca dos diversos fóruns que se constituíram nesse período, a 

partir de iniciativas do governo, de trabalhadores ou de empresários, procurará 

apontar as razões que motivaram a criação dessas instâncias, seus objetivos e os 

limites que balizaram as negociações, uma vez que, via de regra, surgem conflitos de 

interesses que necessitam ser contornados para se seguir adiante. Daí as negociações 

serem conduzidas de maneira a se estabelecer uma agenda mínima que possa 

viabilizar acordos que contemplem a média das expectativas dos participantes. 

 

Período 1990 a 1994 -  Fernando Collor de Melo e Itamar Franco 

 Em 1990 inicia-se um período batizado pela academia de “desmonte do 

nacional desenvolvimentismo”, que irá se estender até 1998. As negociações 

desenvolvidas em seus primeiros anos tinham como pano de fundo um quadro político 

inédito na retomada da democracia: o governo de um Presidente eleito pelo sufrágio 

direto. O processo eleitoral que levou Collor de Melo a assumir a Presidência foi 

desgastante, de polarização entre os setores mais conservadores da sociedade, 

representados pelas elites políticas e econômicas, de um lado, e os trabalhadores mais 

organizados, aglutinados em torno da Central Única dos Trabalhadores – CUT e de sua 

extensão político-partidária, o Partido dos Trabalhadores – PT, de outro. 
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 A situação econômica do País era preocupante. Convivia-se com altos índices 

de inflação e baixo crescimento.10 Diferente das crises passadas, nas quais os 

problemas eram mitigados pelo crescimento econômico, a crise dos anos 1990 trazia à 

tona graves problemas estruturais, decorrentes, principalmente, do esgotamento do 

modelo desenvolvimentista que, desde a década anterior, já dava demonstrações de 

fadiga, uma vez que o pacto político que o sustentava não mais existia. 

Logo após a posse e inspirado nas doutrinas neoliberais do “Consenso de 

Washington”, o Governo lançou um plano de estabilização, o Plano Collor, com o 

propósito de estancar o processo inflacionário, ao mesmo tempo em que tomava 

medidas na direção de reduzir o “tamanho” do estado, com um ambicioso programa 

de desestatização das empresas públicas.  

 Para controlar a inflação, o governo, além de promover a mudança da moeda, 

reduziu arbitrária e drasticamente a liquidez da economia com o seqüestro de 

poupança e de ativos monetários, deixando a sociedade (famílias e empresas) perplexa 

e desorientada (além de sem dinheiro!).  

Com o propósito de estimular o segmento industrial, foram reduzidas, também 

de forma intempestiva, as alíquotas do imposto de importação de grande parte dos 

produtos manufaturados, expondo, de forma abrupta11, a indústria de transformação 

à concorrência internacional. Despreparado e desavisado, o setor reagiu, aumentando 

a produtividade com programas de reengenharias de processo produtivo e downsizing 

das estruturas administrativas, com reflexos extremamente negativos para o emprego.  

Em cenário tão hostil para os negócios e com os empregos e salários em risco, 

restavam poucas alternativas aos prejudicados senão tentar alguma convergência para 

atenuar e adaptar-se à nova situação. Neste contexto, patrões e empregados tiveram 

que abrir mão de posturas mais sectárias e antagônicas para trilhar um caminho novo 

em suas relações e institucionalizar, com a participação do Estado, as negociações 

                                                           
10

 As variações médias anuais do IPCA/IBGE e do PIB, entre 1989 e 1994, foram, respectivamente: 

1.430%  e  1,56%.  
11

 A necessidade e/ou oportunidade de se realizar uma “abertura econômica” na economia era, a nosso 

ver, indiscutível, haja vista o esgotamento da industrialização pela substituição de importações. No 

entanto, dada sua relevância, tais medidas deveriam, obrigatoriamente, serem negociadas com a 

indústria e os trabalhadores. Infelizmente, essa prática não era característica daquele governo.   
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tripartites12.  Surgem, então, no final de 1991, as Câmaras Setoriais, marco histórico 

nas relações entre o capital e o trabalho no Brasil. 

A experiência mais exitosa de Câmara Setorial foi a do setor automotivo, não 

obstante a existência de outras, com desempenhos satisfatórios, como são os casos 

das câmaras setoriais de bens de capital e de eletrodomésticos. 

 “(...) a câmara automotiva, junto com algumas câmaras em outros setores que 

funcionaram com relativo sucesso, trouxeram inovações nas formas de representação 

de interesses e na própria execução das políticas públicas características do sistema 

político brasileiro. De um relacionamento clientelístico, bipartite e “a portas fechadas” 

entre Estado e empresas, com a marginalização dos sindicatos de trabalhadores do 

círculo de decisão, passou-se a um relacionamento tripartite, com a inclusão dos 

sindicatos e baseado na transparência e na igualdade formal dos três atores enquanto 

agentes de negociação. Desta forma institucionalizou-se a participação direta do 

capital e do trabalho na determinação de políticas públicas para o setor. Também de 

forma inédita, estabeleceu-se uma vinculação explícita e direta entre assuntos de 

“política industrial” e questões relativas à “política trabalhista” e “relações de 

trabalho”, temas tradicionalmente separados. No que diz respeito ao relacionamento 

entre sindicatos, por um lado, e o empresariado e o Estado, por outro, a câmara trouxe 

uma situação inédita de negociação abrangente e institucionalizada onde, desde o 

surgimento do novo sindicalismo em fins dos anos setenta, prevaleceram a assimetria 

de poder, a confrontação e o antagonismo.”
13

 

Além de dar soluções e encaminhar as questões mais emergentes de vários 

setores produtivos, as câmaras setoriais tiveram o mérito de construir, num cenário de 

incertezas e desconfianças, pontes de relacionamento que pareciam impossíveis. 

Dadas as circunstâncias, os atores sentaram-se à mesa de negociação com verdadeira 

disposição de encontrar saídas, dispostos a ouvir e esforçar-se em compreender a 

                                                           
12

 Historicamente, o empresariado brasileiro revelou grande dificuldade para formular plataformas de 
maior amplitude, capazes de transcender seus interesses mais específicos. (...) os empresários 
revelaram fraca disponibilidade e reduzida abertura para o enfrentamento das questões sociais ligadas à 
redução de desigualdades na distribuição da riqueza e no acesso aos benefícios gerados pelo 
crescimento econômico (Diniz, 1999. P.166)   
13

 Martin, Scott. “As câmaras setoriais e o meso-corporativismo”. Lua Nova: Revista de Cultura e Política. 
São Paulo 1996.  
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posição da outra parte. Nessas situações, os problemas não são apenas econômicos. A 

perspectiva política está sempre presente e os eventuais ressentimentos, oriundos de 

experiências de passado recente, tendem a interferir nas atitudes dos negociadores. 

Esses obstáculos, conhecidos os resultados das negociações, parecem ter sido 

superados. 

A câmara do setor automobilístico propunha uma política industrial para o 

segmento. Compromissos foram firmados pelos governos (da união e dos estados 

envolvidos), montadoras, indústrias de autopeças, concessionários e trabalhadores. 

Estabeleceram-se objetivos de produção, emprego e recuperação salarial. Apesar de 

sua criação em 1991, os frutos produzidos pela câmara só foram colhidos a partir de 

1993. Evidente que, para aquele período, o importante era a reativação da indústria e 

toda sua extensa cadeia produtiva. No entanto, o resultado obtido funcionou como 

efeito demonstração para que, em situações futuras semelhantes, os impasses 

pudessem ser resolvidos através da negociação. Esse, talvez, tenha sido o grande 

legado das câmaras setoriais, mostrar ser possível o diálogo entre as partes. 

“(...) a experiência das Câmaras Setoriais representou uma importante ruptura 

com o padrão de representação de interesses no país, até então com forte traço 

bipartite e indicou uma estratégia inovadora de concertação social.” 
14 

O contato mais estreito entre os atores propiciou uma rica troca de 

informações que, do lado sindical, engendrou muitos aprendizados, anteriormente 

monopólio das empresas. Em setembro de 1993 as Centrais Sindicais promoveram, em 

Campinas, o seminário “Os Trabalhadores e o PBQP”, que reuniu empresários, 

membros da academia, representantes de diversos setores governamentais, 

especialistas internacionais e sindicalistas de todo país. O seminário “assinala a 

decidida importância que as Centrais Sindicais atribuem ao processo de 

democratização dos espaços públicos, através da participação institucional em fóruns 

como as Câmaras Setoriais; o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade – 

PBQP; o Programa de Apoio à Capacitação Tecnológica da Indústria – PACTI; o 

                                                           
14

 Diniz (199 p.165).  Ainda segundo Diniz, “o modelo de corporativismo de Estado, promovia a 

participação dos empresários na estrutura decisória das comissões e dos conselhos econômicos 

integrados á burocracia governamental entre os anos 1930 e 1980, mas excluía os trabalhadores”. 
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Programa de Educação para a Competitividade da FINEP; o Estudo de Competitividade  

da Indústria Brasileira – ECIB e o Mercosul”.
15

             

    Assim, o movimento sindical, assessorado pelo Departamento Intersindical 

de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos – DIEESE, seu braço técnico, passou a 

discutir temas como novas tecnologias, automação, reestruturação produtiva, 

qualidade, produtividade e terceirização, alguns deles, até então, fora de seu escopo, 

mas que, a partir das câmaras setoriais, passaram a fazer parte da agenda do 

movimento.   

 

Período 1995/2002  -  Fernando Henrique Cardoso 

O governo de Fernando Henrique Cardoso inicia-se com uma missão 

importante: acabar com a inflação. Com o plano (mais um!) de estabilização 

econômica, chamado de Plano Real, vieram outras medidas que radicalizavam o que 

havia sido plantado no Governo anterior: a redução do tamanho do estado, com o 

programa de privatização das empresas estatais. Nesse período foram privatizadas 

importantes empresas, incluindo os sistemas Telebrás, Eletrobrás e Vale do Rio Doce. 

Todo o processo de privatização foi conduzido sem que houvesse qualquer negociação 

com a sociedade. Foram atos isolados do poder executivo. A palavra de ordem era a 

“ruptura radical com o passado e o fim da Era Vargas”.  

Acompanhavam essas medidas a liberalização do comércio e a livre 

movimentação de capitais.  Com a taxa básica de juros nas nuvens e câmbio sobre 

valorizado, confiavam (Banco Central e Ministério da Fazenda) que o déficit externo 

seria financiado com a poupança externa ad infinitum. 

“Essa combinação, além de gerar um crescimento medíocre, atingiu a indústria, 

rompendo importantes elos da cadeia produtiva de setores industriais dinâmicos, como 

o ramo metalúrgico (autopeças, bens de capital e eletroeletrônico), agravando o 

desemprego” (Belluzzo, Almeida. 2002. P377). 

                                                           
15

 “Os Trabalhadores e o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade”. Seminários & Eventos. 

DIEESE. Set./1994. 
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A ideologia (neo) liberal que norteava o governo de Fernando Henrique 

Cardoso impediu maior participação das representações da sociedade civil no que diz 

respeito às discussões de política industrial e comércio exterior. “As instâncias 

bipartites de representação de interesses entre estado e empresários foram extintas. 

Constituiu-se o estilo tecnocrático de gestão, caracterizado pelo centralismo decisório” 

(Diniz,1999). 

No entendimento do governo, a estabilização da economia seria suficiente para 

induzir o capital privado, tanto interno quanto externo, a realizar investimentos e 

promover o desenvolvimento da indústria. Tratava-se, portanto, de uma política 

industrial “passiva” em que a solução dos problemas macroeconômicos promoveria, 

automaticamente, alterações microeconômicas nos setores produtivos da economia.  

Apesar do indiscutível êxito do Plano Real quanto à redução da inflação, não se 

pode dizer o mesmo acerca do segundo objetivo do Plano, o crescimento econômico. 

 A combinação de juros altos e câmbio valorizado impedia, num cenário 

econômico mundial de crises (Ásia e Rússia), crescimento mais robusto.16 A arrogância 

dos condutores da política econômica, que recusavam e desprezavam qualquer 

interlocução com atores sociais, o Movimento Sindical incluso, conduziram as contas 

externas do país à insolvência.17 Em poucas palavras, nada foi negociado: antes, 

durante e depois. Os prejuízos causados aos setores produtivos foram imensos, com 

repercussões gravíssimas para o emprego e renda do trabalhador. 

O governo de FHC impôs forte restrição aos movimentos sociais. No âmbito da 

relação capital e trabalho, o traço marcante desse governo foi a tentativa de 

flexibilização dos direitos dos trabalhadores e a pulverização do Movimento Sindical. 

Em sua concepção liberalizante, o governo  “enviou ao Congresso, sob o pretexto de 

modernização das relações de trabalho, várias . . . proposições com o objetivo de 

                                                           
16

 Entre 1995/2002, o PIB cresceu, em média, 2,30% a.a. A taxa de inflação, medida pelo IPCA-IBGE, 

apresentou média de 9,0% a.a., contra 1.071,63% a.a. nos quatro anos anteriores ao Plano Real.  
17

 No final de 1998, o Brasil recorre ao FMI e obtém deste, ou com seu aval, empréstimos de US$ 41 

bilhões, necessários para financiar o déficit externo. No início de 1999, o governo desiste da “âncora 

cambial”.   
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desmontar os direitos trabalhistas e destruir o movimento sindical, mas que não 

lograram êxito”
18

.  

As tentativas de modernizar as relações de trabalho e alterar a estrutura 

sindical nunca foram objetos de negociação com as entidades sindicais, já, a essa 

altura, representadas pelas centrais sindicais. Eram iniciativas, ora do Poder Executivo, 

ora do Poder Judiciário, que buscavam solucionar questões de interesse social, cujo 

status quo contrariava a lógica do receituário liberal.  

No front do direito do trabalho, um projeto de lei (PL 5.483/2001) tinha como 

objetivo alterar o art. 618 da CLT, “para permitir que a negociação pudesse revogar 

direitos trabalhistas assegurados em lei. [O PL] autorizava a redução ou renúncia de 

direito por intermédio da negociação, desde que houvesse a participação de entidade 

sindical. Todos os direitos estavam sujeitos à transação, como férias de 30 dias, 13º 

salário, jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, entre outros.” 19Apesar de 

aprovado na Câmara, o PL foi arquivado no Senado, já no Governo Lula. 

A proposta de total flexibilização das relações entre empresas e empregados 

seria a complementação, o corolário, da PEC 623/1998 que, na busca de ratificar a 

Convenção 87 da OIT, pretendia “1) o fim da unicidade sindical; 2) a instituição de um 

sistema de liberdade plena, de pluralidade sindical; 3) a extinção da contribuição 

sindical; 4) a eliminação da substituição processual; 5) a possibilidade de criação de 

sindicato por empresa; 6) a limitação da representação sindical apenas aos 

associados,”
20 etc. 

No período de governo de FHC (1995/2002), o espírito e intenções contidos na 

Carta de 1988 sofreram regressão. Ao tocar o projeto de redução do tamanho do 

estado e menor ingerência nos assuntos econômicos, sem negociar com a sociedade, o 

governo assumiu uma tarefa que, se exitosa do ponto de vista da concretização de 

seus objetivos intrínsecos, fez germinar a semente da desconfiança quanto à 

capacidade do país tocar seu futuro de maneira autônoma e independente.   

                                                           
18

 Queiroz, A. Augusto. ”Movimento Sindical: Passado, Presente e Futuro”. Diap – Departamento 

Intersindical de Assessoria Parlamentar. Brasília(DF) – 2012.  
19

 Idem. Nota 15 
20

 Idem. Nota 15 
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 Ao submeter sua política econômica aos ditames do main stream das finanças 

internacionais, acabou por defender mais os interesses das potências industriais que 

da própria nação. Não se esforçou e, por isso, não conseguiu fortalecer o diálogo entre 

os atores sociais que poderiam contribuir para melhorar o quadro sócio-econômico do 

país. Essa atitude avessa à negociação acabou por desconstruir os elos, ainda fracos, 

que poderiam indicar uma aproximação mais cooperativa entre capital e trabalho.  

 

Período 2003/2010  -   Luiz Inácio Lula da Silva         

Ao final do governo de FHC, a resistência de setores conservadores da 

sociedade a eventual eleição de Lula já não era tão grande quanto fora no embate com 

Collor de Melo.  Parcela significativa do empresariado se opunha à continuidade da 

política econômica adotada pela administração que chegava a seu final.  

A retomada do desenvolvimento, a redução da vulnerabilidade externa, a 

reinserção do país na economia internacional e o fortalecimento do mercado interno 

eram fundamentais. Para tanto, uma série de reformas deveriam ser iniciadas, entre 

elas, a tributária, agrária, trabalhista e sindical. A estratégia do governo era a de criar 

um pacto social que, no princípio, harmonizasse os interesses do capital e do trabalho. 

Superada esta fase, o terreno estaria preparado para as demais reformas. 

A postura do novo governo era muito diversa da anterior, até porque, a tarefa 

que se apresentava não era simples. No campo econômico, deveria manter a 

estabilidade da moeda e aumentar as taxas de crescimento do Produto Interno; no 

campo político, teria que firmar-se e espantar os fantasmas que ainda rondavam 

corações e mentes de alguns setores da elite.   

A “Carta ao Povo Brasileiro” e a escolha de um empresário para Vice-Presidente 

foram importantes, mas não suficientes,21 para aplacar os ânimos mais acirrados. Para 

adquirir confiança e seguir governando, foram implementadas políticas monetária e 

fiscal restritivas e mantida a geração de superávits primários, pelo lado econômico. Na 

                                                           
21

 
(1) Taxa de câmbio nominal (R$/US$): 2,4183 (jan.2002); 3,5258 (jan.2003). Var.: 45,8%   
(2) Taxa Selic (máximas):  2002 (set.2002, antes dos resultados das eleições presidenciais): 18,0%; 2003: 
26,50%. Diferença de 8,5 pp.  
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área política, procurou-se ampliar a base de apoio parlamentar. Nas relações mais 

amplas com a sociedade, cumpriu-se aquilo que já fazia parte do programa de 

governo, criar espaços de diálogo rumo a um pacto social. 

No terreno das relações entre capital e trabalho, o Decreto nr. 4.796, de 30 de 

julho de 2003, criou o Fórum Nacional do Trabalho (FNT), com a ambiciosa tarefa de 

coordenar as reformas trabalhistas e sindicais no país. Tratava-se de um fórum 

tripartite, com a participação de trabalhadores, empregadores e Governo.  Investia-se 

num processo de entendimento entre as diferentes classes sociais, com a mediação do 

Estado.  

“A construção de uma legislação trabalhista verdadeiramente moderna 

somente será possível se no seu processo de discussão for assegurada a participação 

dos diferentes setores sociais interessados. A garantia dessa participação é de 

responsabilidade do Estado. (...) A construção de um novo modelo de relações de 

trabalho deverá ter como pressuposto o reconhecimento das instituições 

representativas dos empregadores e dos trabalhadores, livremente constituídas com a 

função de promover o diálogo e o entendimento sobre as contradições inerentes às 

relações de trabalho. (...) Com o objetivo de promover a mais ampla reforma na 

legislação trabalhista, o governo convocará todas as entidades sindicais 

representativas dos trabalhadores e empregadores a constituírem um Fórum Nacional 

do Trabalho, estruturado de forma tripartite. Sua finalidade imediata será a de 

preparar, democraticamente, as propostas de alteração da legislação atual.”
22

                           

 As conversas foram intensas, com Conferências Estaduais que, precedidas de 

debates, seminários, oficinas etc., reuniram mais de 20 mil participantes, entre 

trabalhadores e empregadores.  Essas Conferências, sem caráter deliberativo, serviam 

para subsidiar as negociações do Fórum, apontando, não só os pontos convergentes, 

mas, também, incorporando as propostas divergentes.  

Apesar do espírito democrático e abrangente, o FNT não logrou o êxito 

esperado. As diferenças entre as partes – empregados e empregadores – não puderam 

ser diminuídas. O primeiro grande impasse situou-se na ordem em que se procederia 

                                                           
22

 Programa do Governo Lula, 2002. 
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as modificações das legislações: qual viria em primeiro lugar, a reforma trabalhista ou 

a sindical?  Na visão dos protagonistas, uma condicionaria a outra. Era estratégico, 

para os dois lados, não dar a partida e sim, esperar que o oponente o fizesse.  

Outro fator restritivo foi a velocidade das mudanças: os representantes dos 

empregadores desejavam soluções mais rápidas, enquanto os dirigentes  sindicais 

queriam prazos maiores para adaptarem-se as eventuais novas regras. Concorreu, 

também, para o fracasso dessa primeira tentativa de pacto, o desejo de fazer as 

reformas “no atacado”, mudar toda a legislação, arraigada na cultura, usos e costumes 

das relações entre capital e trabalho, de uma vez. Esse método mostrou-se ineficiente, 

pois as áreas de atritos, que não eram (são) poucas, impediam que as negociações 

fossem a frente.  Não se tentou, como deveria, pactuar o possível, isto é, propor uma 

agenda mínima que estabelecesse pontos de consenso. 

Em 28 de maio de 2003, com a Lei 10.683, o governo cria o Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social – CDES. A exemplo de diversos países que 

instituíram Conselhos Econômicos e Sociais com o objetivo de estimular as relações 

multipartites e de diálogo social, o governo procurava ampliar a participação da 

sociedade em suas decisões estratégicas relacionadas ao desenvolvimento do país: 

"(...) ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social compete assessorar o 

Presidente da República na formulação de políticas e diretrizes específicas, e apreciar 

propostas de políticas públicas, de reformas estruturais e de desenvolvimento 

econômico e social que lhe sejam submetidas pelo Presidente da República, com vistas 

na articulação das relações de governo com representantes da sociedade”.
23

 

O CDES realiza a interlocução entre o Governo e representantes da sociedade, 

definindo os rumos do desenvolvimento do país e a formulação de políticas e diretrizes 

específicas.  Na composição do CDES estão presentes trabalhadores, empresários, 

movimentos sociais, governo e lideranças de diversos setores, que são escolhidos pelo 

Presidente da República de acordo com sua representatividade setorial, abrangência 

social e densidade política. 

                                                           
23

 www.cdes.gov.br 
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 O CDES tem auxiliado o Poder Executivo a decidir e implementar programas e 

políticas em várias áreas de interesse nacional, como: Agenda Nacional de 

Desenvolvimento; enfrentamento da crise econômica internacional; fortalecimento do 

mercado interno; melhoria na distribuição de renda; Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC; análises sobre a Reforma Tributária e Reforma Política; Plano Brasil 

Maior – PBM; Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB; Agenda 

Nacional do Trabalho Decente, entre outras. 

 De iniciativa do Movimento Sindical e em consonância com as diretrizes do 

governo na área social, no sentido de avançar para uma sociedade mais inclusiva, em 

que a “grande massa” possa, não apenas participar, mas beneficiar-se, de maneira 

mais justa, da riqueza por ela mesma criada, instituiu-se, em 2005, a Comissão 

Quadripartite do Salário Mínimo, em que participaram os Poderes Executivo e 

Legislativo, as Centrais Sindicais e o Empresariado.  A Comissão teria como tarefa 

inicial fundamentar as razões e definir uma metodologia que fosse aceita pelas partes, 

para a implantação de uma política de recuperação e valorização do salário mínimo.  

“Esta Comissão discutiria itens como o salário mínimo necessário; a relação 

entre salário mínimo e o crescimento do PIB; o fator adicional a ser aplicado sobre o 

salário mínimo para sua recuperação; mecanismos para equacionar o impacto dos 

reajustes do salário mínimo sobre a Previdência e os orçamentos de Prefeituras e 

Estados.”
24

 

Como resultado dessas negociações, foi acordado, em 2007, uma política 

permanente de valorização do salário mínimo até 2023. Essa política tem como 

critérios o repasse da inflação do período entre as correções (ano anterior), o aumento 

real pela variação do PIB (com defasagem de dois anos), além da antecipação da data-

base de revisão - a cada ano - até ser fixada em janeiro, o que aconteceu em 2010. 

As negociações quadripartites que resultaram na Política de Valorização do 

Salário Mínimo construíram, sem dúvida, um dos maiores acordos no campo das 

relações entre capital e trabalho já realizados no país e, considerando-se períodos mais 

                                                           
24

 “Salário Mínimo – Instrumento de Combate à Desigualdade” DIEESE/Ford Foundation. (São Paulo – 

2010). 
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recentes, no mundo. Essa política foi, inicialmente, editada por Medidas Provisórias, 

renovadas anualmente. (Dieese.2010).  

Em fevereiro de 2011, o Congresso aprovou Lei que prevê o aumento do Salário 

Mínimo para os próximos quatro anos com os percentuais de reajustes determinados 

pelo Poder Executivo, de acordo com a Política de Valorização em vigência. 

Embora fruto de acordo multipartite, a política do salário mínimo tem 

enfrentado, neste curto período em que vem sendo praticada, criticas sistemáticas do 

setor empresarial, cujos argumentos, em princípio simplistas e economicistas, pois 

baseiam-se na comparação entre a variação da produtividade e os reajustes salariais, 

trazem, nas entrelinhas, traços ideológicos.  

Ora, se a lógica econômica estrita pode orientar os reajustes dos demais 

salários, evidente que no caso do Mínimo a abordagem deve ser completamente 

diferente. O que se pretende é permitir que os trabalhadores mais humildes, menos 

qualificados e não representados por sindicatos organizados, possam viver com um 

pouco de dignidade o que, é preciso observar, ainda não é possível com esse piso 

salarial. 

Essa intransigência e resistência a uma tentativa de melhorar, minimamente, o 

perfil da repartição da renda nacional, refletem pontos de vista de parcelas 

importantes da elite brasileira e criam animosidades que acabam restringindo as 

possibilidades de mudar o patamar dos entendimentos e se caminhar, de fato, para 

um pacto. 

A administração Lula, no que tange à participação da sociedade nas decisões de 

governo, mostrou-se muito mais aberta que em qualquer outro momento da história 

do país. Não se perseguiu, explicitamente, um pacto nacional, mas ampliou-se 

expressivamente o diálogo social e, na medida em que seja praticado e aprofundado, 

poderá, no futuro, servir de base para iniciativas mais concretas e abrangentes. O 

período seguinte, de Dilma Rousseff, deu prosseguimento à política de ampliar a 

participação da sociedade nas decisões do governo.  
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Período 2011/    -   Dilma Rousseff 

 

 O Governo de Dilma Rousseff continua, a exemplo de seu antecessor, a 

privilegiar os fóruns multipartites. Já no início de sua gestão, o Plano Plurianual (PPA 

2012-2015), batizado de “Plano mais Brasil”, procurou incluir no planejamento 

governamental as sugestões e visões de vários setores da sociedade. 

 “O Governo Federal definiu que o Plano Plurianual 2012/2015 teria um amplo 

processo participativo, o qual abrange, inicialmente, sua fase de elaboração e terá 

continuidade ao longo de sua vigência por meio de sugestão, seu monitoramento e sua 

avaliação. O objetivo do diálogo com a sociedade e com os governos estaduais e 

municipais é tornar o Plano um importante instrumento de interação entre o Estado e o 

cidadão com vistas à efetividade das Políticas Públicas”.
25

 

 Na organização do Plano, foi implantado o Fórum Interconselheiros, de caráter 

consultivo, que conta com a participação dos Conselhos Nacionais (já constituídos) e 

entidades representativas da sociedade. Os eixos de discussão são: Desenvolvimento 

Econômico; Infra estrutura e PAC; Desenvolvimento social e erradicação da miséria; 

Direitos e Cidadania e Movimentos sociais. O Fórum deverá produzir relatórios com 

considerações e recomendações para avaliação e possível inclusão no PPA. 

 A introdução, dentro do planejamento do governo, de instâncias de consulta 

popular prova que a cultura do diálogo já está assimilada pela sociedade. A inclusão de 

formas mais democráticas e participativas nas discussões sobre o futuro da Nação 

criam ambiente e condições para negociações e acordos mais restritos, de problemas 

mais localizados. 

  De fato, é isso que vem ocorrendo. Na defesa da indústria nacional, entidades 

de classe, representantes de interesses não raro conflitantes, decidem lançar, 

conjuntamente, campanha no sentido de tentar reverter o processo de 

desindustrialização, que ameaça a economia do País. 

  A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP; Força Sindical; 

Central Única dos Trabalhadores – CUT; Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e 
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Sindicato dos Metalúrgicos do ABC uniram forças para combater o que eles entendem 

como desindustrialização. Na defesa da produção e do emprego, as quatro entidades, 

representantes de trabalhadores e empregadores, optaram por ações conjuntas para 

protestar e propor ações que corrijam algumas distorções que impedem o crescimento 

da indústria. 

Do ponto de vista das negociações e do acordo, é importante observar que as 

ações desenvolvidas conciliaram interesses entre organizações que, em outras 

perspectivas, disputam espaço na sociedade. De um lado, FIESP e Centrais Sindicais 

cristalizam as tradicionais diferenças e pontos de vista divergentes entre o capital e o 

trabalho, de outro, as duas centrais envolvidas – CUT e Força Sindical – também 

possuem, historicamente, divergências práticas e ideológicas na condução de suas 

ações dentro do movimento sindical.  

Nessas circunstâncias, o diálogo é possível quando se identifica um “inimigo” 

comum, neste caso, a queda da produção e a redução do emprego na indústria de 

transformação. Mesmo assim, as negociações são conduzidas com certos cuidados. O 

acordo, documento conjunto ou eventos/manifestações decorrentes do entendimento 

obedecem, sempre, uma agenda mínima, um entendimento possível. Assim, questões 

sempre presentes quando se sentam à mesa representantes de empregados e 

empregadores, como redução de jornada de trabalho, desoneração da folha de 

pagamento, organização no local de trabalho, terceirização, entre outras, foram 

excluídas do documento final, por serem áreas de atrito entre os interlocutores. 

No desenrolar das negociações, estabelecem-se os limites para o acordo. O 

amadurecimento das relações aparece justamente nessa particular situação: 

reconhecer os limites, saber que não se pode caminhar sem que se respeitem as 

dificuldades (geralmente) políticas da outra parte e esforçar-se para chegar a um 

entendimento, deixando para oportunidades mais adequadas as questões que 

apresentam arestas. “Essa dinâmica deve não apenas gerar consensos, deve, acima de 

tudo, pressupor consenso”. 

Foi possível, então, a realização de três eventos, em lugares e datas distintas, 

abordando o tema da desindustrialização e cobrando do governo ações mais efetivas 

quanto às taxas de juros e de câmbio, política industrial etc. O marco inicial foi o 
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seminário “Brasil do Diálogo, da Produção e do Emprego”, que ocupou, em São Paulo, 

um dia inteiro de discussões. Paradigmático, também, foi o evento seguinte: 

“Movimento por um Brasil com juros baixos: com mais emprego e maior produção”, 

que culminou com empregados e empregadores caminhando juntos pelas ruas da 

cidade. Fato inédito! 

A partir de negociações tripartites iniciadas no segundo semestre de 2011, o 

Governo apresentou ao País, em meados do primeiro semestre de 2012, o “Plano 

Brasil Maior”, que traz um conjunto de medidas econômicas, contemplando a política 

industrial e de comércio exterior com foco no investimento, produção e emprego. As 

questões envolvendo as relações entre capital e trabalho foram inseridas no Plano de 

maneira transversal, ou seja, perpassam todas as discussões e diagnósticos setoriais.26 

Reafirmando ainda a disposição da sociedade brasileira em buscar soluções a 

partir do diálogo social e construir uma democracia participativa, devem ser citados 

dois importantes acordos envolvendo empregados e empregadores: O “Compromisso 

Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da Construção” e a 

“Mesa de Diálogo para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-Açúcar”. 

Ambas as iniciativas tocam em problemas delicados nas relações entre o capital e o 

trabalho, cujos conflitos se localizam em áreas distantes dos centros urbanos mais 

adiantados e fiscalizados. 

As negociações tripartites, desencadeadas a partir dos embates ocorridos nos 

canteiros de obras das Usinas de Jirau e Santo Antônio, obtiveram, pelo menos num 

primeiro momento, alguma pacificação e a possibilidade de os trabalhos serem 

retomados. Sem esse encaminhamento, os custos econômicos, sociais e políticos 

seriam bem maiores: 

 “A representação do governo, da bancada dos trabalhadores e dos 

empregadores, no bojo das discussões que visam firmar um compromisso nacional 

tripartite da indústria da construção para aperfeiçoar as condições de trabalho, 

afirmam a compreensão de que a conjugação do desenvolvimento econômico com o 
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 A forma tripartite desse fórum tem caráter consultivo e está presente nos níveis de articulação, 

formulação e no nível de aconselhamento superior – Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial 

(CNDI).  
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desenvolvimento social é um objetivo que encontra no diálogo social método 

privilegiado e imprescindível para sua consecução”
27

. 

No setor sucroalcooleiro também ocorreu, de forma tripartite, acordo inédito 

que garante melhores condições de trabalho e qualidade de vida para os trabalhadores 

do setor.   

“A Mesa de Diálogo teve o duplo objetivo de debater e propor soluções para 

tornar mais humano e seguro o cultivo manual da cana-de-açúcar e também para 

promover a reinserção ocupacional dos trabalhadores desempregados pelo avanço da 

mecanização da colheita. (...) ao mesmo tempo, na importância atribuída pelo próprio 

governo e pela sociedade brasileira à sustentabilidade ambiental e social da produção 

econômica do País.” 
28

 

O sucesso ou não dessas empreitadas, das tentativas de promover um diálogo 

social responsável, será avaliado no futuro. Deve-se, no entanto, registrar o empenho 

do governo e dos setores produtivos, empresas e trabalhadores, de escolherem essa 

forma de solução de conflitos.         

     

Conclusão  

 Então, “há no Brasil um esforço por definir um pacto novo-desenvolvimentista. 

Quais as perspectivas a respeito?”.   

Parece que não existem dúvidas na sociedade quanto a importância de políticas 

voltadas para um crescimento econômico inclusivo, diferente de experiências 

passadas. Tem-se clareza que o crescimento econômico puro e simples não garante o 

bem-estar para todos. 

 Resta saber a distância que existe entre o discurso de boas intenções e a 

prática. Exemplo dessa contradição é o caso da educação, um dos pilares de qualquer 

projeto nacional de desenvolvimento. Muito se fala, todos falam, mas não se 

vislumbra, no entanto, uma política educacional consistente e integrada que resolva, 

ou pelo menos aponte para a solução do problema. O poder público, com o aval de 
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 “Compromisso Nacional – Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na Indústria da Construção”. 

Secretária Geral da Presidência da República. 
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 “Compromisso Nacional – Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-açúcar.” Secretaria Geral 

da Presidência da República. 
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toda a sociedade, deve caminhar na direção de oferecer oportunidades iguais a todos. 

Esse talvez seja o grande pacto ou, pelo menos o ponto de partida.  

 Não obstante os esforços na direção de intensificar o diálogo entre os diversos 

segmentos sociais, na busca de soluções para questões que interferem diretamente na 

vida dos cidadãos, há ainda muito que se caminhar. É possível se chegar a um 

consenso que conduza a um pacto social em uma sociedade tão desigual? Ou o pacto é 

necessário para torná-la mais igual?  

Para todos entrarem no jogo com o mesmo objetivo e disposição, alguns 

obstáculos precisam ser vencidos pelos jogadores. Parece, no entanto, que a 

diversidade de interesses e as diferenças inerentes a uma grande nação num grande 

espaço geográfico extremamente heterogêneo têm dificultado esse caminho. 

Ainda que a participação social nos diversos fóruns seja importante, ela não 

garante, em si, a transformação. É preciso instrumentalizar os atores sociais e garantir, 

de forma efetiva, esses espaços, assim como a visibilidade/transparência do processo. 

Por outro lado, o Estado deve trabalhar para não burocratizar a participação, deve, 

sobretudo, garantir que os interesses gerais da sociedade estejam contemplados nas 

propostas e na representação. 

De parte dos atores sociais, acreditamos na possibilidade de avanços 

significativos em aspectos que envolvem a aprendizagem institucional. Dessa maneira 

poderão ser superadas as vulnerabilidades e ambigüidades que a participação pode 

engendrar, pois “trata-se, evidentemente, de compartilhar poder com os atores sociais 

economicamente relevantes, que por sua vez, terão de sujeitar à negociação pública 

parte de seus interesses e prerrogativas decisórias” (Comin.1995). Essa participação 

pode consolidar uma importante esfera, que não é estatal nem privada, é pública.     
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O QUE É O CDES 
O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) foi 

 

       


