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O instante 
Onde as eras, o sonho derradeiro 
De espadas com que os tártaros sonharam, 
Onde as fortes paredes que arrombaram, 
E a Árvore de Adão, e o outro Madeiro? 
O presente está só. Só a memória 
Erige o tempo. Sucessão e engano 
São rotina do relógio. O ano 
Menos vão não é do que a vã história 
Há um abismo entre o albor e o sol que desce 
De agonias, de luzes, de cuidados; 
O rosto, ao se mirar nos desgastados 
Cristais da noite, não se reconhece. 
O hoje fugaz é tênue e é eterno; 
Nem outro céu esperes, nem inferno. 

                                        Jorge Luís Borges 
 

 

 

 

O escritor contemporâneo preocupa-se antes do 
mais em apresentar a seus leitores uma imagem 
completa da condição humana. Fazendo isto, 
engaja-se.                                                 Sartre 
 
 
 



RESUMO 

O presente trabalho analisa os impactos da privatização das telecomunicações no 
sindicalismo, principalmente no que concerne aos direitos conquistados pelos 
trabalhadores através do sindicato, no período de 1994 a 2000. Focaliza a 
desestatização da TELEMIG, e os seus reflexos sobre o Sindicato dos Trabalhadores 
em Telecomunicações de Minas Gerais (SINTTEL-MG).  Este estudo propõe-se 
discutir as mudanças estruturais impostas ao SINTTEL de Minas Gerais após a 
privatização da TELEMIG no ano de 1998. Há, no período em questão, marcas 
regulatórias que condicionaram a atuação da categoria, tradicionalmente combativa 
pelo seu alto índice de filiação. O principal impacto da privatização sobre o sindicato foi 
a acentuada queda na receita da entidade.  Este aspecto está relacionado com a 
política de demissão implementada pela empresa privatizada, reduzindo o quadro de 
pessoal. Juntamente com as demissões, vieram as perdas salariais, de benefícios e de 
direitos historicamente conquistados pelo Sindicato dos Trabalhadores em 
Telecomunicações do Estado de Minas Gerais.  Os dados da pesquisa foram 
coletados a partir de entrevistas orais semi-estruturadas com quatorze sindicalistas que 
vivenciaram de perto os processos de implantação das inovações tecnológicas dentro 
da empresa, e atuaram na campanha anti-privatização. As entrevistas realizadas nos 
possibilitaram um maior entendimento das alternativas (muitas vezes especulativas), 
buscadas pelo sindicato diante da nova realidade. Além disso, foram realizadas 
consultas documentais, análises de acordos coletivos vigentes para o período de 
1999/2000. Realizamos uma cuidadosa pesquisa, que nos mostrou quais foram os 
principais direitos perdidos pelos trabalhadores depois da privatização do sistema 
Telebrás.  O referencial teórico, que permeou nosso trabalho, consta de autores que 
discutem temas referentes ao sindicalismo, às relações de trabalho dentro das 
empresas, privatizações, tais como: Neves, Boito Jr., Rodrigues, Kumar, Coriat, Hirata, 
Antunes, Alioti, Ramalho, entre outros. Pelos capítulos de revisão da literatura, 
constatamos que existem muitos estudos nesta área, porém as lacunas ainda são 
enormes, e prontas para serem exploradas.  



ABSTRACT  

The present work analysies the impacts of the telecommunication privatization in 
syndicalism mainly in what is concerned to the rights conquered by the workers through 
the syndicate in the period from 1994 to 2000. It focus on the changing of TELEMIG into 
a non state-owned company and its reflections on the Syndicate of the Workers in 
Telecommunications from Minas Gerais (Sindicato dos Trabalhadores em 
Telecomunicações de Minas Gerais - SINTTEL-MG).  This study proposes to discuss 
the structural changings imposed to SINTTEL from Minas Gerais after the TELEMIG 
privatization in year of 1998. There are regulatiores marks in this period that conditioned 
the category actions, which is traditionally a fighting one because of its high rating of 
enrollement. The main impact of the privatization on the syndicate was the accentuated 
reduction in entity takings.  That aspect is related to the policy of dismissals came the 
salaries benefits and right losses which were historically conquered by the Syndicate of 
the Workers in Telecommunication from Minas Gerais State.  The research data were 
collected  from oral semi-structured interviews with fourteen syndicalists who lived the 
implantation processes of technological innovations in the company and who acted in 
the anti-privatization campaign. The interviews enabled us a better understanding of the 
alternatives (which were speculative ones many times) sought by syndicate in the new 
reality. Besides, they accomplished documental consulations, analysis of current 
collective agreements for 1999/2000 period.  We accomplished a careful research that 
showed us which were the main rights lost by the workers after the privatization of 
Telebras System.  The theoretical reference that permeated our work consists of 
authors who discuss themes referring to syndicalism, to the working relationships in the 
companies, to privatization, such: Neves. Boito Jr., Rodrigues, Kumar, Coriat, Hirata, 
Antunes, Alioti, Ramalho, and others ones. Trough the literature review chapters we 
verified that there are many studies in this fiveld, but the lacunae are still enormous, and 
ready to be explored. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os impactos da privatização do 

Sistema Telebrás sobre o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de Minas 

Gerais (SINTTEL-MG), no que concerne aos direitos conquistados pelos trabalhadores, 

através do sindicato, na década de 80 e no início dos anos 90. Pretende, para isso, ser 

um estudo preciso, histórico e documentado. 

O SINTTEL-MG nasceu antes mesmo da Telecomunicações de Minas 

Gerais (TELEMIG), em janeiro de 1956, representando os trabalhadores da Companhia 

Telefônica Brasileira (CTB) e, logo em seguida os operários da TELEMIG, da Empresa 

Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL) e Centrais Telefônicas do Brasil Central 

(CTBC). 

Nos anos 80, ocorreu uma renovação da diretoria do sindicato, após vinte e 

três anos sem alteração. O SINTTEL-MG incorporou as práticas políticas do novo 

sindicalismo, adotando um programa combativo, mudando o perfil do sindicato, 

buscando mobilizar a categoria a partir de problemas específicos vivenciados no dia a 

dia, aproximando democraticamente o sindicato a sua base. 

Os diversos teóricos que discutem o sindicalismo pós-70 (NEVES, 1994; 

RODRIGUES, 1999; MANGABEIRA, 1993; SADER, 1988) afirmam que os sindicatos, 

de uma maneira geral, assumiram uma política de confronto com as autoridades 

patronais no interior das empresas e na sociedade. Essas demandas extrapolavam o 

cotidiano fabril, perpassando questões como moradia, condições de vida, ampliação da 

cidadania e, também, melhores condições no local de trabalho. Todavia, as 

manifestações de cunho trabalhista, como as greves e a luta pela reposição salarial, 

foram as mais visíveis. 

No final da década de 70, eclodiu uma série de movimentos grevistas sem 

precedentes no país. Essa intensa atividade sindical tornou-se catalisadora de 

importantes ganhos para a classe-que-vive-do-trabalho, como por exemplo, o direito à 

greve, a autonomia sindical e a ampliação da possibilidade de negociação e 

mobilização. 

RODRIGUES (1999) faz uma reflexão apontando os três fatores que se 

tornaram preponderantes para o ressurgimento do sindicalismo após a instauração do 

regime ditatorial militar no Brasil. O primeiro fator relaciona-se em larga medida com a 
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superexploração em que estava inserido o operário no chão da fábrica. O segundo fator 

é a “resistência operária ao processo de trabalho capitalista”, e, por último, o terceiro 

fator se relaciona com o “discurso da dignidade”, seja dentro ou fora da fábrica. 

Em Minas Gerais, o SINTTEL-MG foi um dos responsáveis pela introdução 

do novo sindicalismo no estado.  

Um aspecto importante é o pioneirismo de algumas iniciativas do SINTTEL-

MG. Entre elas destacam-se a informatização do sindicato, a criação de uma comissão 

destinada a acompanhar as inovações do setor de telecomunicações, e o empenho na 

criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Paulatinamente, tornou-se 

referência para a organização dos telefônicos em todo o país. 

As últimas décadas trouxeram consigo mudanças sofridas pelo capital 

proveniente da reestruturação produtiva e da privatização que abalaram a relação de 

emprego formal. 

Os anos 90 registraram um cenário conjuntural de flexibilização e 

reestruturação acompanhado de processos de privatização, determinando a atuação do 

SINTTEL-MG, historicamente combativo, graças ao seu alto índice de filiação. 

Dentre os acontecimentos que se impuseram pela sua contundência na 

história recente do país, está a privatização do setor de telecomunicações no ano de 

1998. Durante esse período o SINTTEL-MG, em parceira com a Federação 

Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações (FITTEL), foi protagonista de 

um movimento articulado de resistência à desestatização do Sistema Telebrás. O mote 

da campanha reafirmava as telecomunicações como serviços prioritários à nação e 

exigia a universalização da telefonia. 

A privatização da TELEMIG afetou o SINTTEL-MG, abalando sua relação 

com a categoria. A desestatização da empresa acarretou mutações no mundo do 

trabalho, dentre elas podem ser mencionadas o desemprego estrutural, a degradação 

do emprego formal, a desregulamentação dos direitos e conquistas históricas dos 

trabalhadores, a queda na taxa de filiação, as condições cada vez mais precárias de 

trabalho, a desvalorização do ser humano, a lógica voltada amiúde para a produção de 

mercadorias e a valorização do capital. Tais transformações condicionaram e abalaram 

a atuação do sindicato após a privatização. 

Ao se escolher o objeto de estudo, partiu-se de alguns pressupostos 
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referentes aos impactos da privatização nas relações de trabalho e no sindicalismo que 

marcaram o começo de uma nova e diferente fase para a entidade pesquisada. 

A hipótese central que orientou a pesquisa é a de que, na especificidade das 

telecomunicações brasileiras, as metamorfoses sucessivas ocorridas no mundo do 

trabalho em fins dos anos 80 e começo da década de 90, entre elas a privatização, 

diminuíram o poder de pressão e articulação do SINTTEL-MG, gerando perdas de 

direitos para os trabalhadores. 

Nesse sentido, observou-se ao longo da pesquisa que os impactos da 

privatização sobre o sindicato foram abrangentes. Houve uma acentuada queda na 

receita do SINTTEL-MG, devido ao alto número de demissões ocorridas logo após a 

privatização da TELEMIG. Ocorreu, também, uma redução na base de filiados do 

sindicato, sendo que o medo das demissões tornou-se um empecilho para que o 

trabalhador se associasse ao sindicato. Além do mais, a empresa privada não incentiva 

a filiação sindical. Atualmente a entidade tem sérias dificuldades na obtenção de 

conquistas trabalhistas, uma vez que sua base encontra-se fragmentada, fragilizando, 

desse modo, a representatividade dos trabalhadores.  

Outra hipótese foi a de que os processos vivenciados no mundo do trabalho 

e a nova dinâmica do capital dificultam efetivamente a consolidação sindical.  

Partindo neste caminho, construiu-se a última hipótese. Acredita-se que as 

novas formas de aproximação, mesmo que especulativas e alternativas, do SINTTEL-

MG em direção a sua base depois da privatização, não se deram de forma tranqüila, 

pelo contrário. O medo constante das demissões afastou os trabalhadores do sindicato, 

desencorajando, dessa forma, suas participações em atos e manifestações 

organizadas pelo sindicato, reverberando negativamente nas taxas de filiação. 

O objetivo central foi analisar os impactos da privatização da estatal 

TELEMIG no SINTTEL-MG, principalmente no que concerne aos direitos conquistados 

pelos trabalhadores através do sindicato. Procurou-se entender as novas formas de 

aproximação do trabalhador adotadas pelo SINTTEL-MG. Verificou-se também como o 

sindicato encarou a contradição trabalho/emprego, e, até que ponto, esse é um fator 

comprometedor para a entidade. 

Para melhor cumprirem-se os objetivos efetuou-se um recorte temporal. Foi 

analisado o período que vai do ano de 1994 até o ano de 2000. Ao se eleger esta 

divisão cronológica, objetivou-se mostrar a campanha anti-privatização capitaneada 
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pela FITTEL em parceira com o SINTTEL-MG. Porém, o escopo principal de análise 

foram o ano de 1998, ano da privatização, e o ano de 2000. A análise dos anos de 

1994 à 1998, foi baseada em CARVALHO NETO (1999) e em CARRIERI (2001), pois 

ambos pesquisaram o SINTTEL-MG no referido período. 

Os dados da pesquisa foram obtidos a partir de quatorze entrevistas semi-

estruturadas realizadas com dirigentes sindicais e ex-sindicalistas. Os sindicalistas e ex-

sindicalistas selecionados foram aqueles que vivenciaram diretamente os processos de 

reestruturação produtiva e terceirizações dentro da empresa, e que atuaram 

diretamente na campanha contra a privatização da TELEMIG. O roteiro das entrevistas 

(vide anexos), obedeceu ao seguinte critério: relação sindicato empresa estatal, e 

relação sindicato empresa privada. 

Realizou-se uma pesquisa documental nos arquivos do SINTTEL-MG. 

Coletou-se informações a partir de relatórios da FITTEL referente às telecomunicações 

no Brasil, atas de reunião, artigos anti-privatização, entre outros. O uso dessa gama de 

documentos, como fontes primárias, formuladas pelo sindicato, forneceu um amplo e 

detalhado leque de informações sobre os efeitos da privatização no sindicalismo e nos 

direitos dos trabalhadores. 

A fim de perceber realmente se houve redução dos direitos trabalhistas após 

a privatização, recorreu-se aos acordos coletivos de 1998/1999 e 1999/2000, onde se 

obteve acesso a essas informações. Os acordos coletivos de 1994 a 1998 já haviam 

sido analisados por CARVALHO NETO (1999), e, dessa forma preocupou-se apenas 

com os acordos selados depois da venda da estatal mineira. Cumpre esclarecer que o 

acordo coletivo vigente para o ano de 1998/1999 (ano da privatização) não foi 

celebrado, indo à dissídio. Esse acordo ainda corre pela via judicial. Obteve-se a partir 

dos acordos coletivos dados importantes para a pesquisa.  

A presente dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro 

capítulo compõe-se como um referencial teórico que parte da tentativa de análise das 

metamorfoses do mundo do trabalho. Assim, são apresentadas três seções de revisão 

da literatura. Na primeira parte, dedicou-se à temática do neoliberalismo. Discutiu-se 

essa doutrina política e suas críticas ao Welfare State. Num segundo momento, 

discutiu-se a privatização que se intensificou a partir da década de 80. Tentou-se 

mostrar qual é a eficiência organizacional do processo de transferência de empresas 

sobre o controle do Estado para as mãos da iniciativa privada. Na terceira parte, tratou-
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se das transformações ocorridas nas empresas devido à introdução de novas 

tecnologias e de uma produção flexível e integrada, denominada de reestruturação 

produtiva. Em cada uma destas seções discute-se os impactos sobre a classe que vive 

do trabalho. 

No segundo capítulo discute-se as respostas dos atores sindicais à crise que 

se abateu sobre o movimento sindical. Num primeiro momento, analisou-se as 

estratégias e saídas sindicais, como por exemplo, as negociações coletivas, a 

participação nos lucros e nos resultados (PLR), as fusões sindicais e as câmaras 

setoriais. Discutiu-se as alternativas apresentadas tanto no Brasil, como em outras 

partes do mundo. Na seqüência, analisou-se o SINTTEL-MG. Foi realizada uma 

digressão situando o sindicato nas práticas do novo sindicalismo em Minas Gerais. 

Analisou-se também o SINTTEL-MG inserido no contexto posterior à privatização. 

No terceiro capítulo procede-se à descrição do desenvolvimento histórico do 

setor de telecomunicações no Brasil, passando pela criação da TELEMIG até sua 

posterior privatização. São estudados, também, os impactos da privatização no 

sindicato, através da análise dos acordos coletivos. Ainda, neste capítulo, é feita a 

descrição dos resultados obtidos na pesquisa em consonância com a literatura. O 

capítulo é uma ligação entre o capítulo teórico-metodológico e o de análise das 

informações coletadas. 

O estudo descreve as respostas e as iniciativas adotadas pelo SINTTEL-

MG, frente à crise que se abateu sobre o sindicato, logo após a privatização do setor de 

telecomunicações. 
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CAPÍTULO I - PRIVATIZAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA E OS 
DESAFIOS IMPOSTOS AO MUNDO DO TRABALHO 

Na tentativa de conhecer o quadro de desafios que o momento atual coloca 

para as empresas e, em especial, para os trabalhadores que são objeto desta 

dissertação, pretende-se, no presente capítulo, analisar as metamorfoses ocorridas no 

mundo do trabalho e que serão apresentadas em três seções de revisão da literatura 

sobre o tema. O primeiro enfoca o neoliberalismo; o segundo, a privatização; e o 

terceiro diz respeito à reestruturação produtiva. Cabe ressaltar que cada seção 

constará de subseções, nas quais se propõe à discutir os impactos dessas mudanças 

sobre a classe que vive do trabalho e, também, uma discussão sobre o sindicalismo 

nos últimos anos, através da mobilização da classe e da luta sindical. 

1.1 Neoliberalismo  

Neste tópico, será abordado a doutrina política conhecida por 

neoliberalismo, que afirma que o propósito do Estado, enquanto uma associação de 

pessoas, as mais díspares possíveis, é facilitar os projetos individuais e, nunca, impor 

os seus próprios. Em outras palavras, nunca se deve destruir o espírito livre e 

empreendedor do homem em benefício do Estado. O que se deve valorizar são as 

iniciativas individuais independentes e autônomas e, não, ações burocráticas 

administrativas (BOBBIO, 1995). O Welfare State e seu parceiro doutrinário, a social 

democracia, são alvos de pesadas críticas neoliberais. Segundo a ótica neoliberal, o 

Estado de Bem-Estar Social não permite o pleno desenvolvimento da sociedade, uma 

vez que o Estado intervém deliberadamente na livre operação das forças de mercado, 

modificando-as através de serviços sociais, em especial, saúde e educação. Esses 

serviços fornecidos pelo Estado, segundo a visão neoliberal, desestimulam a 

autoconfiança e o senso de responsabilidade individual. Somente o indivíduo pode ser 

considerado responsável por suas ações. Em um Estado liberal, cada indivíduo deve 

ser um paradigma de autocriação social, política e econômica (BOTTOMORE, 1996). 

Entre os avatares do neoliberalismo, o capital experimentou uma 

reestruturação planetária, e os mercados cada vez mais competitivos se tornaram a 

retórica desse sistema (BORÒN, 1999). Assim, ocorrem transformações nas práticas 

políticas, econômicas e culturais, a partir de fins dos anos 70 e começo dos 80. Entre 

elas pode-se citar o retorno à ortodoxia de direita com a ascensão das economias 
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neoclássicas e seu ideário previamente delimitado pelo Consenso de Washington1. 

1.1.1 A gênese neoliberal 

A concepção política e ideológica do neoliberalismo rememora o fim da 

Segunda Grande Guerra (1939-1945), porém sua aplicação prática só acontece no 

começo da década de 70, principalmente em alguns países da Europa e América do 

Norte que viviam sob a égide capitalista. Foi uma reação contrária ao Estado 

intervencionista keynesiano e de bem-estar social, e um ataque que tinha como escopo 

os possíveis mecanismos de intervenção por parte do Estado no mercado. De acordo 

com a ótica neoliberal, a intervenção estatal é prejudicial à liberdade, não somente 

econômica, mas também política. 

O texto de origem, cujo título é “O Caminho da Servidão”, é uma investida de 

Friedrich Hayek aos mecanismos, segundo o autor, limitados, de intervenção do Estado 

na economia (1944). Outro alvo de Hayek era o Partido Trabalhista Inglês, que, 

inevitavelmente, venceria as eleições de 1945 naquele país. 

Mediante tudo isso, no ano de 1947, em uma pequena estação de esqui na 

Suíça, sob os auspícios de Friedrich Hayek, reuniu-se um grupo francamente 

neoliberal, totalmente contrário ao Welfare State. Entre os participantes destacam-se: 

Milton Friedman, Karl Popper, Lionel Robbins, Michael Polanyi, Salvador de Matriarga e 

Walter Eupken (ANDERSON, 1995). O objetivo desse seleto grupo era pensar as 

bases para um novo tipo de capitalismo mais competitivo, voltado para as novas 

exigências do mercado, como se pode notar no trecho abaixo: “[...] Seu propósito era 

combater o keynesianismo e o solidarismo reinantes e preparar as bases de outro tipo 

de capitalismo, duro e livre de regras para o futuro” (ANDERSON, 1995:9). 

Devido à fase áurea do capitalismo intervencionista, durante as décadas de 

50 e 60, que apresentava notáveis índices de crescimento, as propostas defendidas por 

Hayek e seus companheiros não obtiveram os efeitos desejados. Nesse sentido, 

caberia-lhes apenas alertar sobre os possíveis perigos da regulação estatal na 

economia e na sociedade, o que por sua vez era o ponto mais polêmico das críticas 

                                            
1  A palavra consenso é uma expressão de um acordo geral entre indivíduos ou grupos, não apenas em 

pensamento, mas também em sentimento e prática. O Consenso de Washington foi uma reunião 
ocorrida em novembro de 1989, com a participação de organismos financeiros internacionais, como o 
FMI, Banco Mundial e o BID. O objetivo do encontro sob o título de “Latin American Adjustament; How 
Much has happened?” era proceder a uma avaliação precisa das reformas econômicas empreendidas 
nos países latino americanos. 
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neoliberais. 

A condenação desenvolvida pelos neoliberais ao Welfare State baseava-se 

na crítica ao igualitarismo. Segundo suas concepções, tal fato se mostrava prejudicial, 

pois acabava com a liberdade individual dos cidadãos e diminuía a concorrência de 

mercado. Para uma situação próspera economicamente era necessária a junção 

desses dois fatores.  

O grupo de Hayek acreditava que a desigualdade social era positiva para o 

desenvolvimento da sociedade, como demonstra o trecho abaixo: “[...] Desafiando o 

consenso oficial da época, eles argumentavam que a desigualdade era um valor 

positivo - na realidade imprescindível em si -, pois disso precisavam todas as 

sociedades ocidentais [...]” (ANDERSON, 1995:10). 

As doutrinas neoliberais demoraram mais de vinte anos para serem 

totalmente executadas. Todavia, a hegemonia do programa articulado na estação de 

Mont Pélerin não se realizou de maneira rápida. Com a crise do petróleo no ano de 

1973, o sistema capitalista entrou numa profunda crise de recessão, somada às baixas 

taxas de crescimento e a uma inflação elevada. Esse quadro infausto contribuiu para o 

fortalecimento do neoliberalismo. 

Para os neoliberais, as raízes da crise poderiam ser localizadas no 

excessivo poder dos sindicatos e do movimento operário de uma maneira geral. As 

reivindicações trabalhistas destruiriam gradativamente os lucros das empresas, 

desencadeando, desse modo, processos inflacionários. A saída vislumbrada por parte 

desse grupo pareceria ser bastante simples à primeira vista: um Estado forte para 

romper com o poder dos sindicatos e um controle austero do dinheiro contido nos 

gastos sociais e intervenções econômicas. O objetivo principal de qualquer governo 

deveria ser, antes de qualquer coisa, a estabilidade monetária. 

A condição necessária para o bom funcionamento de tais propostas deveria 

ser a disciplina orçamentária, especificamente diminuindo os gastos em políticas de 

bem-estar e desemprego. O resultado imediato seria o aumento do exército de reserva 

industrial e a desarticulação sindical. Era necessário que houvesse uma “saudável” 

desigualdade social para dinamizar a economia. O crescimento econômico voltaria a 

partir do momento em que a estabilidade e os investimentos fossem restituídos. 
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1.1.2 Entre a teoria e a prática: a consolidação das idéias neoliberais 

Duas décadas se passaram, com reuniões internacionais a cada dois anos, 

até a implementação efetiva do programa em fins dos anos 70.  

Na Inglaterra, em 1979, foi eleito o governo da primeira ministra Thatcher, 

claramente empenhado em colocar em prática um programa neoliberal. Em 1980, 

portanto, um ano depois, Regan assume a presidência dos Estados Unidos com um 

discurso semelhante ao do governo inglês. Dois anos após, Khol se torna primeiro 

ministro alemão, derrotando o regime social liberal de Helmult Schimitd. Em seguida, a 

Dinamarca, Estado modelo do Welfare State escandinavo assume uma postura 

claramente neoliberal com o governo Schulter. Na seqüência, quase todos os governos 

dos países da Europa do Norte, com exceção da Suécia e da Áustria, assumiram a 

proposta. Contudo essa onda neoliberal no continente europeu não se sustentava 

apenas na crise econômica do período, como atesta ANDERSON “[...] A partir daí, a 

onda de direitização desses anos tinha um fundo político para além da crise econômica 

do período [...]” (1995:12). 

O ano de 1978 assiste à entrada soviética no Afeganistão e, em 

contrapartida, os Estados Unidos incrementam uma moderna frota de armas e foguetes 

nucleares estacionados na Europa Ocidental, acirrando ainda mais a Guerra Fria entre 

os Estados Unidos e a União Soviética. Assim, uma das facetas do programa neoliberal 

norte-americano foi o anticomunismo radical e intransigente, copiado pelos modelos 

inglês e alemão. Os anos 80 viram a vitória do neoliberalismo nessas regiões de 

capitalismo avançado, acarretando mutações no parque produtivo, com a redução de 

empresas estatais, a expansão do setor de serviços privados e uma nova 

reconfiguração da divisão internacional do trabalho. 

O Reino Unido que, ao mesmo tempo em que foi o pioneiro, foi o país onde 

o neoliberalismo foi considerado o mais puro, adotou uma política rigorosa de emissão 

monetária, elevando as taxas de juros e abolindo os controles sobre os fluxos 

financeiros, criando, dessa forma, níveis de desemprego elevados (THERBORN, 1995). 

A imposição de uma nova legislação anti-sindical diminuiu as negociações coletivas, 

impondo um sistema de negociação dual. CARVALHO NETO demonstra a oposição do 

thatcherismo ao Welfare State, aos sindicatos e às negociações coletivas. Segundo o 

autor:  

“No auge do governo Thatcher, o Reino Unido, o Welfare State, os sindicatos e 
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a negociação coletiva eram vistos como instituições que restringiam a liberdade 
do indivíduo, ‘fabricando regras para ele’. Para a chamada ‘Nova Direita’, a 
New Right adepta ao individualismo ‘libertário’, tudo que lembrava coletivismo 
deveria ser abolido” (CARVALHO NETO, 1999:66). 

Outra medida de impacto tomada pela primeira ministra britânica foi a 

privatização, desde a habitação pública passando pelas indústrias básicas, aço, 

eletricidade, petróleo, até gás e água. De acordo com ANDERSON: “Esse pacote de 

medidas é o mais sistemático e ambicioso de todas as experiências neoliberais em 

países de capitalismo avançado” (1995:16). 

Nos Estados Unidos, o neoliberalismo implementado pelo presidente Ronald 

Regan apresentou tonalidades diferentes. Sua proposta tinha como prioridade a 

competição militar com a União Soviética. Lançando-se numa corrida armamentista, 

envolveu-se em vultuosos gastos militares que afetaram a economia norte-americana 

ao criar um sério déficit orçamentário. Não obstante, as diretrizes das políticas externas 

tiveram conseqüências internas, como a elevação das taxas de juros e a repressão às 

greves. 

Ao contrário do Reino Unido e dos Estados Unidos, a Alemanha de Khol 

praticou uma política neoliberal um pouco mais cautelosa, sempre com vistas à 

disciplina orçamentária e às reformas fiscais. A tônica do neoliberalismo alemão, e 

aliás, amiúde do continente europeu, não se voltou para o enfrentamento com os 

sindicatos. A ênfase se deu prioritariamente nas despesas orçamentárias e nas 

reformas fiscais. Isto é, não ocorreram cortes nos gastos sociais e nos direitos 

trabalhistas, razão pela qual não houve confrontos com o movimento sindical. Mas, é 

bom frisar, não há semelhanças entre as políticas dos governos neoliberais com 

relação às políticas social democratas dos governos anteriores. 

Em suma, mais do que uma prática política, o neoliberalismo é uma 

ideologia hegemônica dos governos de direita, que elegeram a social democracia como 

o principal inimigo a ser combatido em países de capitalismo avançado. Generalizando, 

THERBORN refere-se assim ao fenômeno: “Minha primeira tese é, aliás, muito simples: 

o neoliberalismo é uma superestrutura ideológica e política que acompanha uma 

transformação do capitalismo moderno” (1995:39). 

1.1.3 Neoliberalismo à brasileira 

No caso brasileiro, a implementação do projeto neoliberal teve início com o 
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governo do presidente Fernando Collor (1989-1992). Porém, com grande oposição, 

tanto de setores populares, quanto de parte do próprio empresariado, que sempre viveu 

dependente do Estado. Além do mais, na tentativa de adotar um projeto neoliberal, o 

presidente Collor tomou algumas medidas como o corte de subsídios, a abertura 

comercial e o fim das políticas protecionistas. Para FERNANDES:  “[...] O 

neoliberalismo aqui se apresenta como o inimigo do nacionalismo, diferentemente do 

que ocorre na Europa e Estados Unidos [...]” (1995:57). 

A política neoliberal brasileira colocada em prática no ano de 1990 valorizou 

o grande capital internacional, como demonstra BOITO JR.: “[...] A política neoliberal 

posta em prática desde de 1990 manteve a hegemonia do grande capital. Ocorreram, 

contudo, algumas alterações no bloco de poder [...]” (1999-23). 

A citação acima permite inferir que, de um modo geral, a burguesia brasileira 

ganhou com a política neoliberal implementada no país. Porém, o ganho não se 

mostrou uniforme, pelo contrário. A burguesia nacional e de estado adotou uma postura 

claramente de oposição a essa política (BOITO JR. 1999). A explicação se encontra na 

abertura comercial e na desregulamentação financeira. Tanto a primeira quanto a 

segunda são características da política neoliberal. Aos olhos de setores da burguesia 

internacional, a desregulamentação financeira e a elevação das taxas de juros eram 

inevitáveis.  

Contudo, Collor não conseguiu levar a tarefa até o fim. Mesmo depois do 

Impeachment, as finanças brasileiras ainda continuavam desorganizadas e a inflação 

atingiu patamares elevados. 

Não obstante, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso 

existem posições diferentes com relação à abertura comercial e às políticas de juros. 

Segundo BOITO JR., há duas vertentes de neoliberalismo na equipe ministerial de 

FHC. A primeira, de tendência neoliberal “extremada”, bastante perceptível no 

Ministério da Fazenda, e no Banco Central. E, a segunda tendência, denominada pelo 

autor de neoliberal “moderada”, agrupa-se em torno do Ministério da Indústria e 

Comércio. Esse segundo grupo pressionado pela burguesia nacional procura de 

maneira superficial limitar a abertura comercial que é expandida em ritmo acelerado 

pela equipe econômica. Mesmo assim, essa “divergência” de postura não é um 

empecilho para a política neoliberal, muito menos uma luta de enfrentamento de 

propostas antagônicas. Esse é um conflito limitado (1999). 
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Na década 90, o desemprego nas áreas metropolitanas das grandes 

cidades brasileiras cresceu assustadoramente em decorrência de uma política de 

redução de custos e modernização tecnológica colocada em prática, principalmente no 

setor industrial (NOVAIS, 1998). O desemprego estrutural não atingiu somente os 

trabalhadores comuns, mas, também, profissionais de nível superior. Em função disso, 

observou-se a tendência de crescimento do trabalho autônomo e precário, onde a 

remuneração é incerta e baixa. POCHMANN (1998) relata: “as taxas do PIB pós-92 

pouco alteraram a situação tanto do emprego regular e regulamentado assim como das 

altas taxas de desemprego, que se mantiveram muito próximas dos patamares 

atingidos na última recessão (1990-1992) [...]” (1998:104). 

A Tabela 1 mostra a porcentagem das taxas de desemprego de seis regiões 

metropolitanas brasileiras, dos meses de janeiro a junho de 1998, ano em que ocorreu 

a privatização do Sistema Telebrás. A tabela também corrobora as proposições de 

NOVAIS (1998) e POCHMANN (1998). 

Tabela 1 - Taxa de desemprego (%) de 1998 

Regiões Metropolitanas Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 
Belo Horizonte 13,4 14,5 15,3 15,9 16,0 16,2 
Distrito Federal 18,6 19,5 19,7 19,3 19,2 19,4 
Porto Alegre 13,0 13,7 14,5 15,4 15,7 15,4 
Recife 20,1 20,9 21,7 22,2 22,7 22,4 
Salvador 22,4 23,1 24,1 24,1 25,1 Nd 
São Paulo 16,6 17,2 18,1 18,9 18,9 19,0 

Fonte: DIEESE/SEADE, ano.  

Nd: dado não disponível. 

Após o insucesso do Plano Collor e a liquidez do mercado internacional 

globalizado, a implementação do Plano Real, ao engessar o câmbio, permitiu, de certa 

forma, o controle dos preços, evitando sua subida desenfreada, e atraiu investimentos 

internacionais para o país, através da abertura da economia brasileira. Em 

contrapartida, assistiu-se à privatização de setores estratégicos, o crescimento 

generalizado do desemprego, a notória desigualdade social e a valorização do capital 

internacional e especulativo. Está aí o paradoxo da modernidade brasileira. 

Enfim, os principais atingidos pela implementação do neoliberalismo são os 

trabalhadores, devido ao desemprego estrutural, a informalização das relações de 

trabalho, a redução de salários e as terceirizações e privatizações, conseqüências 

diretas do neoliberalismo brasileiro. 
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1.2 Privatização: eficiência organizacional? 

O processo de transferência de empresas sobre o controle do Estado para 

as mãos da iniciativa privada estrangeira ou nacional intensificou-se a partir da década 

de 80. As privatizações resultaram do fortalecimento de idéias neoliberais que 

pregavam a eficiência do livre mercado e a drástica redução da participação estatal nos 

ditames econômicos. 

Numa época marcada pelo aumento do déficit público, as privatizações se 

tornaram uma estratégia de recuperação das receitas dos países de um modo geral. 

Evidentemente, não se restringiram somente a serem uma resposta ao pânico fiscal e 

econômico dos anos 80. 

Os defensores das privatizações advogam que as empresas estatais não 

são tão eficientes devido a alguns fatores, tais como:  

 não visam ao lucro; 

 estão presas às regras da administração pública; 

 são corporativas e sujeitas a influências políticas; 

 e, por fim, são morosas. 

Em contrapartida, as empresas privadas podem se destacar nesse cenário 

pelos seguintes quesitos:  

 adaptam-se com facilidade às exigências de uma economia globalizada; 

 ao contrário das estatais, são ágeis; 

 são capazes de enfrentar a concorrência desenfreada; 

 são provedoras de receitas e um importante atrativo para investimentos externos. 

Ora, fica claro que há uma incessante intervenção governamental no sentido 

de estimular e fortalecer o projeto de privatização de certos setores da economia. Nas 

palavras de IANNI: “Diante da necessidade de formular instrumentos para orientar e 

incentivar a expansão das atividades produtivas, os governantes afirmam sempre não 

só a manutenção como também o fortalecimento da iniciativa privada [...]” (1989:24). 

O incentivo governamental não se dá somente no sentido de quebrar as 

resistências das empresas estatais, implícitas em algumas economias, mas também no 

de despertar o interesse de investidores potenciais. De fato, essa atuação se propõe 

como um estímulo ao empreendimento privado. 
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Por sua vez, os críticos dos processos de privatização sustentam seu 

argumento, desenvolvendo a tese sobre o papel fundamental e imprescindível que as 

estatais tem para o desenvolvimento nacional. O discurso nacionalista defende que, ao 

se abrir mão das estatais, estaria-se abrindo mão da soberania nacional, acarretando 

seu enfraquecimento. Além do mais, estaria se concentrando o poder econômico em 

um número restrito de megaempresas e essas não possuem nenhum vínculo com o 

país. Para SANTOS:  “[...] Dir-se-á que, no mundo da competitividade, ou se é cada vez 

mais individualista, ou se desaparece. Então, a própria lógica da sobrevivência da 

empresa global sugere que funcione sem nenhum altruísmo [...]” (2000:36). 

Empresa estatal não é sinônimo de prejuízo. Muitas são rentáveis, não 

contribuindo, portanto, para o aumento do déficit público. Além disso, seria 

extremamente errôneo associar-se a privatização com a diminuição do poder dos 

sindicatos, como acreditava o Partido Conservador Inglês. A empresa privada não 

consegue diminuir o ônus social de uma greve. Em muitos casos, a empresa 

privatizada não possui tantas fontes financeiras para combater e resistir a uma greve, 

ao contrário das estatais. Como mostra CARVALHO NETO:   

“[...] Muitas vezes o governo, como proprietário, tem mais fontes de onde tirar 
recursos para resistir a uma greve que pode desencadear um ‘efeito dominó’ 
de aumentos salariais indesejados em outras empresas estatais do que 
empresários privados [...]” (1994:129). 

Não é difícil perceber que a visão comum sobre o fenômeno da privatização 

projetou-se sobre o século XX, como se fosse uma versão atualizada da ideologia 

econômica neoliberal. Isso é o que explica, de fato, a força e difusão das privatizações, 

mesmo quando refutada de forma implacável por alguns grupos políticos contrários a 

sua prática. 

A partir desse aspecto, propõe-se a discutir nas próximas subseções a onda 

privatizante que acometeu parte do mundo ocidental na década de 80, reverberando no 

Brasil tempos depois, nos anos 90. 

1.2.1 O pioneirismo inglês e o processo de privatização norte-americano  

A privatização, como um fenômeno carregado de ideologia, teve sua origem 

em 1979, ano em que a primeira ministra Margaret Thatcher assumiu o governo inglês. 

Membros do Partido Conservador Britânico prepararam uma vigorosa agenda pró-

privatização. As privatizações britânicas foram as pioneiras, em todos os sentidos, e 

ainda são referência para os programas de outros países. 
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Num primeiro momento, a privatização era uma tática do Partido 

Conservador contra a força política dos sindicatos operários britânicos, como também 

contra o Partido Trabalhista Inglês, seu adversário. 

É bom lembrar que o governo conservador britânico nas vendas das 

empresas consideradas estratégicas, como a British Petroleum, garantiu cotas 

acionárias, resguardando para si o direito de veto para que a mesma não caísse nas 

mãos das empresas estrangeiras. 

Segundo CARVALHO NETO, a política de privatizações no Reino Unido 

apresentou três faces: contratação, desregulamentação e privatização. Esta última 

seria a venda e a compra de ações das empresas (1994). 

A contratação é melhor percebida em setores básicos do serviço público, 

como coleta de lixo urbano, alimentação, construção e manutenção. Estes serviços 

passaram a ser feitos por empresas privadas contratadas pelos órgãos 

governamentais. Para o autor os efeitos imediatos da contratação foram:  

“[...] demissões de servidores públicos (37,2% na limpeza de ruas e 20% nos 
hospitais); piora na qualidade de serviços públicos oferecidos (saúde e limpeza 
urbana); ‘jogo de empurra’ entre o órgão estatal e a contratada quando há 
reclamações do público; o gerenciamento das empresas contratadas é difícil e 
em vários casos a concessionária fica a mercê da contratada [...]” (CARVALHO 
NETO, 1994:131). 

Com a desregulamentação e o fim dos empecilhos, acontece a abertura 

para a entrada de empresas privadas no mercado, outrora reservado somente às 

estatais. É o caso do serviço de ônibus urbanos e interurbanos, monopólio estatal, que 

o Partido Conservador Britânico concedeu a empresas privadas. CARVALHO NETO 

mostra os resultados da desregulamentação:  

“[...] Houve queda de 35% no número de ônibus disponíveis nos horários onde 
há menos passageiros, excesso de ônibus em áreas de alta demanda em 
prejuízo das periferias urbanas, 13% de queda no nível de emprego e 30% de 
queda nos salários dos motoristas [...]” (1994:132). 

Por último, a privatização em si aconteceu até 1990 com a venda de 

aproximadamente cinqüenta estatais, incluindo a Bristish Aiport Authority, que se 

transformou num monopólio privado regulado pelo Estado; a British Gas, também como 

monopólio privado; a British Airways, tornou-se monopólio privado regulado pelo 

Estado; e a British Petroleum (PRIVATISATION INTERNATIONAL,1997). 

O monopólio estatal dos serviços de telecomunicações foi quebrado em 

1984 pelo governo conservador, influenciando inelutavelmente os rumos das 
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privatizações no Reino Unido. Logo após a venda de 50,2% das ações da British 

Telecom o número de trabalhadores reduziu de 241.000 para 230.200, dois anos 

depois da privatização. 

O processo de privatização no Reino Unido foi rentável para três grupos: os 

acionistas que chegaram a ganhar 32% em apenas uma semana; os gerentes de alto 

nível das empresas privatizadas, que receberam 78% de aumento salarial; e as 

empresas de assessoramento financeiro e marketing, uma vez que os eventos de 

venda são organizados por essas empresas. 

Em quase dez anos de privatizações, o país recebeu US$ 60 bilhões, com a 

venda de cerca de 30% do setor estatal, onde mais de 500.000 empregos foram 

transferidos para as mãos da iniciativa privada. Desse modo, o Reino Unido se 

manteve presente no topo do ranking das principais privatizações. 

O programa americano de privatização não possuiu a mesma dimensão do 

britânico, pois nos EUA muitas empresas essenciais e de ponta já eram privadas. O 

importante é ressaltar que o processo de privatização norte-americano, influenciou 

programas de outros países. 

Nos Estados Unidos, o governo conservador do presidente Ronald Regan 

colocou as privatizações como uma política proeminente de sua administração. Não se 

pode confundir as privatizações daquele país com as de outros. Nos outros, a tônica 

principal foi a venda de parte de um abundante estoque de ativos públicos. Em outra 

direção, os Estados Unidos sempre tiveram no setor privado a maioria das atividades 

que detinham um péssimo desempenho no setor público. O exemplo mais notório foi a 

venda, em 1987, da Conrail, uma debilitada ferrovia de carga do Estado. Com o passar 

do tempo, e com injeções de recursos privados, paulatinamente restaurou-se sua 

lucratividade (DONAHUE, 1992). 

Houve também um notável aumento de empresas privadas desempenhando 

tarefas que eram destinadas a setores públicos. Simbolicamente menos chamativa, 

porém importante em termos financeiros, foi a venda de cinco bilhões de dólares em 

créditos do governo federal. No período, houve um notável aumento de empresas 

privadas, dedicadas a exercerem tarefas antes a cargo de funcionários públicos. 

Com esse intuito, criou-se nos EUA, dentro do Departamento de 

Administração e Orçamento, uma equipe destinada exclusivamente à estudar e à 

promover as privatizações. Essa comissão celebrou o tema e produziu propostas 
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específicas sobre o assunto. Um dos importantes exemplos da atuação desse grupo 

governamental de apoio à iniciativa privada foi a transferência das operações de 

transporte de massa, tanto no âmbito local, como no estadual, para empresas privadas. 

Outro exemplo que se pode destacar é o constante uso de recursos particulares no 

auxílio e na execução de alguns serviços destinados às forças armadas. 

Dada a grandeza das pretensões e esperanças depositadas nas 

privatizações, essas ficaram bem aquém das expectativas dos anos Regan  

(DONAHUE, 1992). 

2.1.2 Aspectos da privatização no continente europeu 

Em alguns países da Europa Continental as privatizações se sobressaíram 

no mesmo período, todavia com um ritmo muito mais lento que no Reino Unido. Em 

países como a França, a Itália e a Espanha, os processos de privatização se inseriram 

num contexto político mais amplo, voltados para a integração desses países ao 

Mercado Comum Europeu. 

A Itália no ano de 1997, negociou a TELECOM Itália, a Companhia de Gás e 

Petróleo (ENI) e o banco Cariplo (OCDE, 2000). Privatizou a indústria automobilística 

estatal, reestruturou o setor siderúrgico aumentando, dessa forma, o investimento em 

áreas de alta tecnologia, como eletrônica, telecomunicações e aeroespacial. 

O governo francês no início da década de 80 estatizou 90% do setor 

bancário. Ao mesmo tempo, excluiu do processo privatizante empresas prestadoras de 

serviços públicos, como concessionárias gás, luz, telecomunicações e energia nuclear. 

É bom frisar que a França somente liberou a privatização desses setores após ter 

tornado a ALCATEL a segunda indústria mundial de equipamentos em 

telecomunicações. Mesmo assim, a rapidez das privatizações em território francês foi 

surpreendente: entre os anos de 1987 e 1988, a França realizou a venda de vinte e oito 

empresas estatais. 

A crise que atingiu o mercado mundial capitalista em 1987 obrigou a 

suspensão do programa de privatização na França por exatos cinco anos. Atualmente, 

o governo francês anunciou sua retomada. 

A Espanha, por sua vez, fez do seu programa de privatização um dos mais 

abertos de toda a Europa Continental. Em 8 anos, 95% do parque industrial estatal já 

havia sido privatizado. Devido à influência das privatizações, a economia espanhola em 
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finais dos anos 80, cresceu a uma taxa média de 5,3% ao ano, superando a média 

européia de 3,3%, valorizando a moeda espanhola. 

2.1.3 A experiência latino americana: algumas reflexões 

Segundo os dados obtidos pelo Banco Mundial (2001), as privatizações nos 

países latino-americanos atingiram um total de US$ 68,1 bilhões. O Chile, a Argentina e 

o México são os países que iniciaram a desestatização na América Latina. 

O Chile foi o pioneiro. O setor de telecomunicações foi privatizado no 

começo dos anos 80, transferindo-se 20% das ações para as mãos da Telefônica de 

España, e o restante distribuído entre o Banco Santander, os fundos de pensão dos 

trabalhadores da empresa, o Banco Chase e alguns investidores menores. O ano de 

1999 registrou um crescimento no mercado das tecnologias de informação de US$ 640 

milhões no ano anterior, para US$ 1020 bilhões (COSTA, 1998). 

Na Argentina, a proposta inicial de privatização da companhia telefônica 

ENTEL remonta à administração do presidente Raul Alfonsín, na segunda metade da 

década de 80. Entretanto, o projeto foi embargado por forças políticas contrárias à 

privatização. Somente no primeiro governo de Carlos Menen o projeto foi levado 

adiante.  

A partir de 1990 foi vendida a concessão dos serviços de telecomunicações 

a empresas estrangeiras, sob a forma de consórcio. Segundo COSTA: “[...] Esta 

concesión, que tiene uma duración de siete años pero puede llegar a diez, divididó el 

país em dos áreas - la norte y la sur- que dando cada consorcio responsable por uma 

de ellas [...]” (1998:287). 

As empresas TELECOM, com 60% da antiga Empresa de 

Telecomunicações de Argentina (ENTEL), a France Telecom (França), STET (Itália), 

Perez Campana e o banco americano J.P Morgan ficaram responsáveis pela área 

norte. Já a sul ficou sob a responsabilidade da Telefônica de España, sendo 10% 

pertencentes ao grupo Techint e 57% pertencentes ao Citibank. 

Como resultado da privatização houve um considerável aumento nos preços 

das tarifas telefônicas. Antes subvencionadas, as tarifas se tornaram as mais altas da 

América Latina. Se não bastasse, o aumento foi precedido de uma reestruturação 

produtiva e demissões, aumentando a taxa de desemprego estrutural, chegando a 27% 

na capital Buenos Aires (COSTA, 1998).  
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Apesar de todos os problemas, juntamente como com o Chile, a Argentina 

possui a maior porcentagem de telefones por habitantes de toda a América Latina. Dez 

telefones para cada cem habitantes. 

O México possuía o controle de 51% das ações da TELEMEX, empresa 

responsável pelas linhas telefônicas de cidades com mais de 25.000 habitantes. As 

outras, por seu turno, eram servidas pela Teleinformática de México, empresa que 

dependia inexoravelmente da Secretária de Comunicação e Transporte, que operava 

os serviços de transmissão de dados. 

Em fins de 1991, o controle da TELEMEX se transfere para um consórcio 

privado formado pelo grupo mexicano Carso, pela France Telecom e Southwestern 

Bell. Como principal condição para a entrada de empresas estrangeiras no mercado, o 

governo mexicano estabeleceu que o controle majoritário das ações deveria pertencer 

prioritariamente a um grupo nacional. Desse modo, o Estado garantiu o monopólio das 

conexões de longas distâncias por seis anos. Findado o prazo, a TELEMEX teria que 

concorrer com as empresas estrangeiras. 

2.1.4 O processo de privatização brasileiro 

Nos últimos anos o processo de privatização cresceu rapidamente no Brasil. 

O país intensificou as privatizações no governo Fernando Henrique Cardoso, vendendo 

importantes estatais, como a mineradora Companhia Vale do Rio Doce por US$ 3,3 

bilhões no ano de 1997, e a empresa de telecomunicações, a TELEBRÁS, a segunda 

maior privatização do mundo, pelo valor de US$ 18,9 bilhões em 1998. 

O setor de telecomunicações, que abrange desde o rádio até a Internet, 

cresce a uma taxa de 7% ao ano (FITTEL, 1999:153), apresentando um crescimento 

superior em relação ao da economia global que ficou na casa dos 3,4%, segundo a 

projeção da União Internacional das Telecomunicações (ITU). O que explica esse 

elevado faturamento anual é a importância estratégica do setor, que se tornou 

indispensável para o bom funcionamento da economia globalizada, pois oferece 

suporte para as transformações econômicas, com benefícios para a sociedade de um 

modo em geral. Assim, trata-se de um setor de ponta, que gera negócios de milhões de 

dólares.  

Em função disso, essa área se tornou o escopo preferencial das 

privatizações. As empresas de telecomunicações que, nos anos 80, constituíam um 
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monopólio estatal quase inviolável, passaram para o controle da iniciativa privada. 

As diversas transformações no mundo do trabalho, em decorrência da 

Revolução tecno-científica, vêm exercendo impactos sem precedentes no setor de 

telecomunicações. Um deles é a precarização do trabalho, isto é, a destruição da 

estruturação e do padrão de emprego formal, como atesta SINGER: “[...] este processo 

tem sido chamado por muitos e por mim também de precarização do trabalho. O 

trabalho está ficando cada vez mais precário [...]” (1999:31). 

A abertura do mercado interno no Brasil promovida pelo governo Collor 

(1990-1992) refletiu de modo significativo no setor de telecomunicações, através das 

transformações tecnológicas, como a passagem do sistema analógico para o digital, a 

substituição das redes telefônicas por fibras óticas que facilitam o acesso aos sistemas 

de comunicação e a  transmissão de dados via satélite (ARAÚJO, 2000). 

A expansão dos processos aconteceu mediante uma interação social 

abrangente com práticas e organizações de trabalho bastante aprimoradas, que 

implicaram numa gama complexa de decisões administrativas, como por exemplo, 

terceirizações, inovações organizacionais, círculos de qualidade, reengenharia, 

decisões institucionais e políticas governamentais. 

A partir de 1990, ocorreu uma generalização das subcontratações e 

terceirizações no interior das empresas de telecomunicações. Essa expansão era 

considerada pelas administrações como estratégia organizacional da empresa.  

Vários setores foram totalmente terceirizados, como é o caso do pessoal de 

apoio, ou seja, ligados à manutenção, limpeza, segurança, transporte, alimentação, 

serviços de telefonia, instalação e reparação de linhas residenciais. Outros já haviam 

sido parcialmente terceirizados: engenheiros de projetos e analistas de sistemas. 

Enfim, qualquer atividade qualificada ou não, excluindo-se os diretores e gerentes, 

poderiam ser terceirizadas total ou parcialmente, por tempo determinado ou 

indeterminado. 

Em Minas Gerais, o número de trabalhadores subcontratados é superior aos 

core workers. Segundo CARVALHO NETO, os subcontratados são aproximadamente 

12.000 trabalhadores, e os core workers atingem um total de 7.666 trabalhadores 

(1998). Ou seja, o número de terceirizados é 56,53% superior. 

Via de regra, o salário pago aos subcontratados é inferior, e o sistema de 
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benefícios é praticamente inexistente. 

O processo de terceirização se realiza através de empresas que prestam 

serviços externos, bem como serviços internos. Por sua vez os trabalhadores 

temporários, tanto no interior, quanto no exterior da empresa, exercem muitas vezes as 

atividades destinadas aos core workers. As empresas terceirizadas podem variar de 

tamanho e organização. 

Devido ao aumento crescente de trabalhadores subcontratados, a 

intervenção sindical organizada se tornou bastante complexa, ainda como 

conseqüência da fragmentação dos trabalhadores ocasionada pela terceirização e 

precarização das condições de trabalho. 

O desfecho para um setor em franco desenvolvimento como o das 

telecomunicações no Brasil aconteceu com a liberação à privatização, destruindo um 

regime de monopólio do Estado que funcionava desde os anos 60. Os impactos mais 

visíveis na estrutura industrial e empresarial visando a um maior poder de 

competitividade foram: 

 redução de pessoal e níveis hierárquicos para garantir uma maior eficácia produtiva 

e gerencial. Em alguns casos combinado a processos de subcontratação. 

 maior preocupação com a qualidade do serviço prestado, técnicas de gerência mais 

novas e modernas, com a introdução de programas de qualidade total e qualificação 

dos procedimentos. 

 entrada de novos competidores externos. 

 novas parcerias de empresas nacionais com estrangeiras, com o intuito de um 

acesso mais rápido a produtos tecnologicamente mais avançados. 

A privatização e a reestruturação produtiva, pré e pós privatização, 

disseminaram a ação dos sindicatos, trazendo consigo requisitos inéditos e novas 

relações de trabalho desses com as empresas, o governo, os trabalhadores, a 

sociedade e o mercado (ARAÚJO, 2000). Esses atores sociais não acompanharam 

com estudos e propostas as inovações tecno-científicas do setor, pois definiram como 

prioridade da ação sindical a defesa do emprego e do salário e a luta contra a 

privatização das telecomunicações. 

Com a privatização das telecomunicações, que realmente se efetivou em 

1998, e sua modernização, ocorreu uma quebra do emprego formal e estruturado,  

aliado a uma certa instabilidade nas relações de trabalho entre a empresa e os 
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trabalhadores. A prática sindical nesse sentido foi a denúncia e a resistência contra a 

privatização do setor. Organizados em torno da Federação Nacional (FITTEL), os 

operários fizeram uma verdadeira mobilização articulada junto à sociedade, no sentido 

de alertar a população, através de uma farta divulgação de material anti-privatização, 

que ressaltava a importância daquela estatal. Para ARAÚJO:  

“[...] Organizados em federações, nacional e interestadual por força da 
organização do sistema telebrás, os trabalhadores sentiram-se ameaçados e 
reagiram de forma articulada através de lobbies junto aos grupos políticos e 
divulgação de material de esclarecimento à população [...]” (2000:7). 

Para a autora, o resultado mais visível de toda essa articulação política foi:  

“Esse movimento nacional do sindicalismo em defesa da situação estatal de 
funcionamento do setor levou a FITTEL - Federação Interestadual dos 
Trabalhadores em Telecomunicações- a formular uma proposta de 
manutenção das telecomunicações como um serviço público essencial [...]” 
(ARAÚJO, 2000:5). 

A venda das empresas telefônicas no Brasil, a partir do primeiro governo 

Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), submeteu o Brasil à participação de 

empresas estrangeiras no processo de privatização das telecomunicações, 

representando mais de um terço do investimento total. 

Apesar das regras impostas para garantir a livre concorrência, na prática, 

observou-se a formação de consórcios, agora privados. 

1.3 Reestruturação produtiva 

O termo reestruturação produtiva engloba as pesadas transformações 

ocorridas nas empresas devido à introdução de novas tecnologias e equipamentos, 

buscando o lucro empresarial, baseadas em uma organização de trabalho integrada e 

flexível, a partir dos anos 70, principalmente na Europa, e em final dos anos 80, no 

Brasil (NEVES, 1998). Para uma melhor compreensão dessas mudanças ocorridas no 

mundo do trabalho, faz-se necessário uma digressão para que se possa traçar algumas 

considerações sobre o avanço tecnológico e a flexibilização nas organizações de 

trabalho, que vêm se difundindo nas grandes empresas. 

Deve-se rememorar que, até os anos 70, as organizações, de um modo 

geral, caracterizavam-se por uma estrutura formal, rígida, hierarquizada e 

departamentalizada, onde todas as decisões eram centralizadas em um determinado 

órgão de produção. 
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Um dos aspectos dessa estrutura era a parcialização das tarefas e a 

utilização de uma mão-de-obra nem sempre qualificada para aquela função. Os 

padrões de produção na linha de montagem eram feitos em massa, destinados à venda 

no mercado consumidor. Para tal, era necessária uma padronização do maquinário, do 

equipamento, e também da classe trabalhadora. A organização da empresa se 

baseava na divisão do trabalho e na especialização do trabalhador. 

Não obstante, aumentava-se o controle fiscal sobre a produção, para que o 

trabalho fosse feito de acordo com normas preestabelecidas. Assim, o ritmo do trabalho 

no chão-da-fábrica passou a ser controlado pela máquina e pela organização racional 

do trabalho. 

Esse paradigma hegemônico ficou conhecido pelo binômio taylorismo / 

fordismo, que serviu de base para a administração empresarial durante um bom tempo. 

GRAMSCI ao criticar o conceito de hegemonia como sendo superestrutural, 

argumenta que nas sociedades industriais “a hegemonia nasce nas fábricas” (1968: 

100). Todavia, mais que um modelo de produção, essa díade representa uma forma de 

dominação imposta pelo capital, ao expropriar do operário seu saber específico e, ao 

mesmo tempo, desarticular sua organização política, individualizando-o no interior da 

fábrica. 

1.3.1 Taylorismo/Fordismo: a organização da produção e do “sistema de 
concepção do mundo” 

Propõe-se aqui apresentar algumas considerações referentes ao taylorismo 

e ao fordismo, enquanto modelos de organização do trabalho e da produção. Para 

ambos não há uma separação entre a organização da produção e da “concepção do 

mundo”. Ao contrário, estão ligadas. Trata-se, na realidade, de uma enorme empresa 

intelectual que demanda existências sociais distintas para a sua implementação. Com 

lucidez WERNECK VIANNA mostra essa ligação: 

“Organização da produção e organização do sistema de concepção de mundo 
não estariam mecanicamente separadas um do outro. Estão sincrônica e 
organicamente interligados. Não se trataria de uma reação de cooptação, 
como se as classes dominantes primeiro articulassem o aparato produtivo e 
depois atraíssem intelectuais para o seu projeto de dominação [...]” (1999:98). 

Conforme a referência acima, pode-se argumentar que tanto o taylorismo 

como o fordismo vão permitir um refinamento do conceito de hegemonia. 
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1.3.1.1 Taylorismo e a otimização do tempo 

É no fim do século XIX que Taylor, então “engenheiro conselheiro” nas 

fábricas de aço da Modvale Steel Company começa a delinear seu pensamento sobre 

a organização do trabalho e as remunerações. Suas idéias iriam modificar todo o 

processo de trabalho, alterando profundamente suas relações e enfraquecendo o 

sindicalismo operário: 

“[...] Revolucionário no sentido em que, simultaneamente ele vai perturbar a 
organização do processo de trabalho, quebrar apesar de sua forte resistência, 
o sindicalismo de operários qualificados baseado no ofício, transformar 
profundamente a composição técnica da classe operária impondo-lhe todos os 
seus caracteres modernos, entre os quais dominam o operário de massa 
desqualificado e o operário de cadeia” (CORIAT, 1976:84). 

A grande questão que se impunha para Taylor era como superar o que ele 

próprio denominava de “falta de zelo” do trabalhador. Segundo sua concepção, esse 

era um obstáculo inelutável pelo qual deveria passar a empresa. CORIAT designa essa 

expressão como a resistência operária ao trabalho assalariado (1976). Em muitos 

casos, essa resistência se manifestava na destruição das máquinas e no pouco 

cuidado que os operários tinham ao manuseá-la. Seu objetivo é retardar 

deliberadamente o ritmo do trabalho, no intuito de diminuir a produção. 

Para Taylor, a razão da resistência operária pode ser explicada através de 

três fatores complementares: 

 a introdução de novas e modernas máquinas que tendem a expurgar uma miríade 

de operários manufatureiros das fábricas. Ou seja, eles se tornaram os alvos das 

próprias máquinas. Daí a razão da maquinaria se tornar, em muitos casos, o alvo 

das ações dos trabalhadores. 

 a ausência do “salário indireto”, isto é, a indenização por incidentes de trabalho. 

Apenas as “caixinhas” operárias, feitas pelos próprios trabalhadores, geram uma 

proteção fraca contra doenças e acidentes. 

 e, por último, o cálculo do salário base. Taylor acreditava que o salário deveria ser 

pago pela produção, em outras palavras, pela quantidade de peças que cada 

trabalhador produzisse.  

A somatória desses três pontos é uma das causas da resistência operária e 

sindical em relação ao trabalho. Uma vez sanados, levariam o empregado a produzir 

mais intensamente em busca de uma maior remuneração pelo seu trabalho. No 

entanto, haveria uma intensificação no ritmo da produção sem que houvesse aumento 
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real de salário. Como menciona CORIAT:  

“[...] Porque, se num primeiro tempo, o salário à peça pode resultar no sentido 
de levar o operário a produzir mais, procurando uma maior remuneração da 
sua força de trabalho (...), e ao cabo, o resultado para o operário é um aumento 
da intensificação do trabalho sem que por isso (ou quase) ocorra um aumento 
do salário [...]” (1976:85). 

Se colocados em prática, esses fatores se transformariam em poderosas 

ferramentas que permitiriam aos gerentes o verdadeiro controle de todas as ações dos 

operários dentro da fábrica. 

Um dos aspectos mais acentuados do taylorismo é a expropriação do “saber 

fazer operário”, que é o resultado de uma longa acumulação do saber prático 

transmitido via oral ao longo das gerações. Tais processos de aprendizagem podem 

evoluir com o decorrer dos anos, como podem, da mesma maneira, não evoluir, por 

não serem sistematizados. Há uma ausência de uniformidade entre eles. Desde modo, 

o “saber-fazer” operário não é um conhecimento sistematizado, muito menos 

codificado. O sucesso profissional de cada trabalhador depende, segundo a visão de 

Taylor, de sua única e exclusiva iniciativa. Por isso, é preciso fazer uma “tábua rasa” do 

saber técnico operário, fragmentado-o e selecionando-o. Posteriormente, esse é 

classificado de acordo com as necessidades operatórias de cada linha de montagem. 

Caberia à gerência da empresa, a tarefa de expropriar dos operários esse 

saber transmitido ao logo dos tempos. O trabalhador apenas executaria tarefas 

previamente determinadas. Observa-se a separação entre o saber e o fazer e, mais 

ainda, em proveito exclusivo do capital, ocorre uma coisificação operária ao se instaurar 

a medição dos gestos e do tempo, com a introdução do cronômetro no chão-da-fábrica. 

“A cada gesto corresponde a um tempo”. O resultado mais visível para CORIAT:  “O 

que aqui se instaura, ao nível das massas é a separação do trabalho de concepção do 

de execução, um dos momentos privilegiados da separação do trabalho intelectual e do 

trabalho manual” (1976:88).  

ENRIQUEZ, mudando um pouco de foco, assim descreve esse complicado 

processo:  

“Em relação aos empregados, a estandartização do trabalho de escritório, a 
precisão dos procedimentos do trabalho e sua codificação rigorosa, a 
introdução do computador como meio de gestão, de parcialização das tarefas, 
tornaram cada vez mais incompreensíveis ao empregado o sentido do seu 
trabalho, acrescido dos riscos de erro, demandando uma coordenação cada 
vez mais desenvolvida [...]” (1997:69). 

Ora, é evidente que o discurso proferido pela direção da fábrica taylorista é o 
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oposto. Tenta camuflar a realidade operária, negando a todo o instante o conflito entre 

o capital e o trabalho; a relação seria pacífica e harmoniosa. A motivação perpassaria 

prioritariamente pelo salário, não se levando em consideração os aspectos físicos da 

empresa. 

O que se instaura com o taylorismo é um eficiente método de promoção da 

mais-valia relativa, forma específica que o capitalismo assume para a exploração 

operária, através da elevação do ritmo de trabalho e de sua produtividade. 

Dessa forma, o taylorismo se encontra indubitavelmente nos tênues limites 

entre o econômico e o político, por favorecer o desenvolvimento da acumulação de 

capital, reforçando, ao mesmo tempo, sua dominação sobre o processo de trabalho. 

1.3.1.2 Fordismo: catalisador do Welfare State 

Cabe à Henri Ford a racionalização da empresa e de sua tecnologia, bem 

como a organização de uma detalhada divisão do trabalho, ao colocar o trabalhador 

numa posição fixa na linha de montagem, aumentando, dessa maneira, a produtividade 

da empresa. 

No cerne do pensamento fordista estava o reconhecimento de que a 

produção encontrava-se intimamente ligada ao consumo. Assim, era necessário uma 

larga produção em massa. Residia aí, a diferença substancial entre o fordismo e o 

taylorismo: “[...] o que havia de especial em Ford (e que, em últimas análise distingue o 

fordismo do taylorismo) era sua visão, seu reconhecimento  explícito de que a produção 

em massa significava consumo em massa [...]” (HARVEY, 1989:123). 

Com efeito, o fordismo, para se estabelecer enquanto um sistema de 

produção eficiente, passou por inúmeras restrições e fatores de empecilho. HARVEY 

menciona a Grande Depressão Econômica dos anos entre guerras como um dos 

principais obstáculos à disseminação do fordismo (1989). Para o autor:  

“Isso dependeu de uma miríade de decisões individuais, corporativas, 
institucionais e estatais, muitas delas escolhas políticas feitas ao acaso ou 
respostas improvisadas às tendências de crise do capitalismo, particularmente 
em sua manifestação à Grande Depressão nos anos 30 [...]” (HARVEY, 1989: 
123). 

Além do mais, o sistema capitalista ainda não estava de todo preparado 

para o novo modelo de fábrica, com o trabalhador fixo, executando um trabalho 

repetitivo imposto pela esteira móvel. Do operário era exigido pouca habilidade manual, 
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ele não mais controlava o tempo e a organização do processo produtivo. 

Tais fatores contribuíram para reforçar a resistência operária a essa 

moderna concepção de gestão empresarial. Ao contrário dos Estados Unidos, sempre 

sequioso por novidades na cadeia produtiva, na Europa a implantação do fordismo se 

mostrou bastante incipiente antes dos anos 30. As fábricas de automóveis européias, 

com raras exceções, ainda continuavam se utilizando de um trabalho eminentemente 

artesanal e destinado à elite. Para o autor: “[...] Foi preciso uma enorme revolução das 

relações de classe (uma revolução que começou nos anos 30, mas só deu frutos nos 

anos 50) para acomodar a disseminação do fordismo na Europa” (HARVEY, 1989:123). 

Os mecanismos de intervenção do Estado na economia precisaram ser 

repensados frente ao fordismo, para uma nova demanda de consumo de seus 

produtos. Novamente recorrendo a HARVEY, e de acordo com o autor: “A segunda 

barreira importante  a ser enfrentada estava nos modos e mecanismos de intervenção 

estatal. Foi necessário conceber um novo modo de regulação para atender os 

requisitos da produção fordista [...]” (1989:24). 

Não obstante, o fordismo só se consolidou como um regime de acumulação 

intensiva e um modo de regulação monopolista, que marcou um determinado tipo de 

desenvolvimento capitalista em países centrais, no exato momento em que o Estado 

conseguiu organizar nova fase de expansão pós II Grande Guerra (1939-1945). Para 

tal, teve que assumir uma nova forma política de organização e intervenção no 

mercado. A regulação keynesiana2 na economia. O eixo fundamental desse novo 

processo vai gerar um “círculo virtuoso”, como assevera CARVALHO NETO: 

“[...] implementado no pós-guerra pelos Estados Unidos no Japão e na Europa, 
realizou-se um círculo virtuoso: investimento - expansão da produção – pleno 
emprego – aumento da produtividade – aumento real dos salários – consumo 
de massa – ganhos de escala – investimentos. Na Europa e no Japão houve 
uma acentuada intervenção estatal no tocante à política industrial e de 
investimentos [...]” (1997:29). 

A “Era de Ouro”, usando um termo cunhado por HOBSBWAM, veio tomar a 

                                            
2  Enquanto os economistas ortodoxos atribuíam o desemprego às exigência salariais dos 

trabalhadores, Keynes provou que, ao contrário, tais exigências contribuiriam para o pleno emprego: 
salários baixos acarretam insuficiência de poder aquisitivo, o que conduz à contração da demanda e, 
conseqüentemente, à baixa de preços, superprodução e desemprego. 

Mostrou que a solução para o desemprego só pode ser obtida por intervenção estatal, 
desencorajando o entesouramento em proveito de despesas produtivas. Para isso, o Estado deveria 
reduzir a taxa do lucro; incrementar os investimentos públicos; estimular o consumo por meio das 
classes menos favorecidas, e encorajar a exportação. 
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prosperidade econômica européia como certa, um fenômeno mundial, mesmo que sua 

opulência se limitasse essencialmente aos países desenvolvidos (1995). Somados a 

tudo isso, a regulação salarial e a proteção social. Essa formulação ficou conhecida 

como Welfare State. 

O Estado de Bem-Estar Social propunha uma intervenção estatal na 

economia e nas demandas políticas tendo como escopo de suas críticas o Laissez-

Faire. O Welfare State e seus idealizadores não aceitavam que somente os nexos 

monetários e de mercado fossem a verdadeira garantia da eficiência econômica 

(HOBSBWAM, 1995). 

Os sindicatos tiveram um papel extremamente importante no sistema 

fordista de regulação e no processo histórico de formação do Welfare State. As 

organizações sindicais se transformaram em importantes interlocutores dos processos 

de trabalho e das negociações coletivas. Entretanto, HARVEY (1989) não acredita que 

a acolhida dos sindicatos pelas corporações foi amistosa, ao contrário. Ele argumenta: 

“[...] Mesmo assim, as corporações aceitaram a contragosto o poder sindical, 
particularmente quando os sindicatos procuravam controlar com a 
administração em planos de aumento da produtividade em troca de ganhos de 
salário que estimulassem a demanda efetiva de maneira originalmente 
conhecida por Ford [...]” (HARVEY, 1989:129). 

Ampliações importantes nos direitos dos trabalhadores foram necessárias 

para uma maior cooptação operária, no intuito de prevenir a mobilização dos 

trabalhadores. Essas reformas conservadoras foram adotadas como estratégias 

dominantes, com o apoio de alguns sindicatos fordistas, que acreditavam numa política 

social verdadeiramente emancipadora como pré-condição para a eficiência econômica. 

A tentativa de barrar as idéias socialistas ainda assim era evidente, daí a 

pesada intervenção estatal que variava muito entre os países capitalistas 

desenvolvidos. Pois bem, o intervencionismo estatal podia ser sentido, direta ou 

indiretamente, nos acordos salariais e na produção dos trabalhadores. 

Uma vez feita essa digressão, convém ainda colocar que o fordismo não 

veio substituir o taylorismo. Ressalte-se que ambas as formas de organização e gestão 

empresarial possuíam características semelhantes, e, em muitas empresas percebia-se 

claramente a utilização tanto de uma quanto de outra forma de organização da 

produção. Entre esses princípios constitutivos que norteiam tanto um quanto outro, 

destacam-se: 
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a) a racionalização do trabalho com sua divisão, parcelamento de tarefas (horizontal), 

e a separação entre a concepção e a execução (vertical). Para WERNECK 

VIANNA: 
“a racionalização da produção e do trabalho imperativamente reclamam a 
socialização das classes subalternas em geral, conforme padrões éticos que 
favoreçam sua integração no mercado fabril [...] a fim de compatibiliza-la com a 
realidade fabril racionalizada em grau extremo” (1999:104). 

b) o desenvolvimento de maquinário e a mecanização de equipamentos. 

c) a produção em massa, de bens padronizados. 

d) salários que incorporaram ganhos reais de produtividade. 

Esse conjunto de características configura as organizações tayloristas e 

fordistas que, por muito tempo, foram o apanágio de algumas empresas capitalistas. 

1.3.2 A reestruturação produtiva e o enfraquecimento do Welfare State 

O acirramento do capitalismo internacional e a globalização da economia, a 

partir dos anos 70, trouxeram profundas mudanças para o mundo do trabalho, 

revelando a incapacidade das pesadas, morosas e rígidas estruturas tayloristas / 

fordistas, presentes em um estado interventor keynesiano, em acompanhar a dinâmica 

do sistema, contendo suas discrepâncias e suas contradições. 

Esse modelo de acumulação enfrentou agudos problemas com o sistema de 

produção de bens duráveis que impedia uma maior flexibilização da cadeia produtiva. 

Essa crise estrutural do sistema capitalista levou a um amplo processo de 

reestruturação do capital, com a clara intenção de dar uma maior dinâmica ao ciclo 

produtivo capitalista. No entanto, ANTUNES aponta que as respostas dadas à crise se 

mostraram ineficientes e superficiais (2000). Para o autor:  

“[...] Embora a crise estrutural do capital tivesse determinações mais profundas, 
a resposta capitalista a essa crise procurou enfrentá-la tão somente na 
superfície, na sua dimensão fenomênica, isto é, reestruturá-la sem transformar 
os pilares essenciais do modo de produção capitalista [...]” (ANTUNES, 
2000:23). 

Em outras palavras, ANTUNES analisa que não houve mudanças 

significativas, apenas tentou-se reestruturar o padrão produtivo que assentava-se sobre 

o binômio taylorista/fordista, tentando, desse modo, re-alinhar os patamares de 

acumulação vivenciados (2000). Assim, é na esteira dessa crise que ganha força a 

concepção que defende novas formas de organização e acumulação, agora mais 

flexibilizadas. 
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1.3.2.1 Acumulação flexível x rigidez fordista 

A acumulação flexível, que se apóia de maneira irrestrita na flexibilidade dos 

processos produtivos e de trabalho, choca-se frontalmente com a rigidez dos processos 

fordistas. A organização taylorista/fordista do trabalho, enquanto um artifício de 

dominação sobre a classe que vive do trabalho por parte do capital, deixou de ser uma 

arma eficiente nos anos 70, principalmente com a redução de suas estratégias de 

manipulação, como por exemplo, aumento da produtividade associado à elevação do 

ritmo de trabalho. A resistência operária ao trabalho mecanizado e repetitivo é outro 

agravante da crise fordista. 

A emergência de novos modelos empresariais com estruturas mais ágeis, 

enxutas e competitivas, possibilitou a redução dos custos e uma racionalização 

organizacional, com o enxugamento das estruturas empresariais fordistas, e com sua 

divisão em unidades menores e independentes de produção (CARVALHO NETO, 

1997). 

Esse novo referencial de empresa mais ágil e enxuta, voltada para o 

mercado, originando um novo padrão de acumulação e organização da produção 

recebe a denominação de pós-fordismo, toyotismo, acumulação flexível, especialização 

flexível, entre outros (HARVEY, 1989; HIRATA, 1992; KUMAR, 1997; NEVES,1998; 

SALERMO, 1992; PIORE e SABEL, 1984). 

Como se sabe, passou-se a perseguir incessantemente ganhos de 

produtividade aliados à flexibilização da produção na tentativa de acompanhar um 

mercado cada vez mais exigente e dinâmico. Para tal, adotou-se a descentralização da 

produção ou terceirização, contratando outras empresas menores, especializadas em 

determinadas tarefas de apoio à “empresa mãe”. A cooperação entre as unidades 

inseridas na cadeia produtiva é uma característica essencial e imprescindível para esse 

novo padrão. 

O toyotismo ou modelo japonês de organização do trabalho industrial foi o 

motor dessas mudanças. Ele se assenta na relação entre empresas subcontratadas e a 

“empresa mãe”, possibilitando práticas como o just-in-time, e o Controle de Qualidade 

Total. 

HIRATA oferece alguns traços constitutivos do toyotismo (1991). Para a 

autora: 
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“Longe de ser apenas uma soma de métodos e técnicas, ele se baseia num 
conjunto de relações sociais de trabalho onde há participação coletiva na 
inovação, na resolução de problemas, na gestão da produção e onde o 
processo produtivo é baseado no trabalho em grupo [...]” (HIRATA, 1991:39). 

O modelo japonês é analisado por alguns estudiosos (ANTUNES, 2000; 

CORIAT, 1992; HIRATA, 1991; SALERMO, 1991) como sendo um certo número de 

técnicas e métodos de organização do trabalho e gestão da produção. É o caso do 

Kanban. Este já existia desde 1962 nas áreas essenciais da Toyota, expandindo-se 

para as empresas subcontratadas e fornecedoras. O funcionamento do sistema 

Kanban acontece através de placas ou senhas de comando para a reposição de peças 

e estoques. 

Assim, a produção se sustenta a partir de um estoque mínimo. A reposição 

acontece logo após a venda, inspirada em modelos de funcionamento dos 

supermercados. ANTUNES chama atenção para: “[...] o fato de, em sua origem o 

Kanban estar associado ao modelo de funcionamento dos supermercados que repõem 

os produtos, nas prateleiras, depois da venda” (2000:34). 

Ao contrário do fordismo, a produção é voltada e conduzida diretamente pela 

demanda. Desse modo, é variada e diversificada, no intuito de suprir o mercado como 

aponta ANTUNES: “[...] é este quem determina o que será produzido, e não o contrário, 

como se procede na produção em série do fordismo” (2000:34). 

Para que se possa atender efetivamente às exigências do mercado em um 

tempo cada vez mais curto, é preciso que a produção seja bastante flexível, permitindo 

ao operário manipular várias máquinas. A polivalência do trabalhador japonês rompe 

com a relação de um homem operando apenas uma máquina, uma das características 

fundamentais do fordismo. 

Ao mesmo tempo, rompe-se também com o trabalho parcelar e individual do 

fordismo. No modelo japonês esse passa a ser realizado por uma equipe responsável 

pela operação de um sistema automatizado. Esses fatos supõem uma intensificação no 

ritmo de trabalho, na produção e na exploração operária, por realizarem 

simultaneamente diferentes operações. Aqui a diminuição da “porosidade” é ainda 

maior do que no fordismo. 

Não obstante, não seria exagero supor que o trabalho repetitivo, simples, 

embrutecedor, desmotivante, parece enfraquecer com o enriquecimento das tarefas 

advindas com o modelo japonês. 
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KUMAR, referindo-se à “Terceira Itália3”, nas décadas de 1970 e 1980, 

descreve o caráter de cooperação entre as empresas: 

“O caráter coletivo, cooperativo, das relações com outras [...]. O grau de 
integração vertical entre as empresas  era baixo e elas dependiam umas das 
outras para uma ampla faixa de atividades especializadas. Um sistema sólido 
de sub-empreiteiras constituía parte fundamental da economia local [...]” 
(1997:51). 

O autor chama atenção para a inelutável descentralização da produção 

industrial na “Terceira Itália”. A produção seria feita em pequenos lotes de acordo com o 

cliente. Em outras palavras, o rígido sistema produtivo de escala e massa cede lugar à 

produção flexível de escopo. Essa mudança se apresenta como uma das mais 

importantes e notáveis transformações pós-fordistas. 

A produção flexível possui como fulcro necessário a inovação tecnológica da 

informação, máquinas e ferramentas controladas por computadores que realizam 

seqüências de operação sem a interferência humana. Esse novo padrão produtivo, 

lastreado principalmente pela eletrônica e microeletrônica, torna possível mudanças 

rápidas no processo de produção em resposta às demandas cada vez mais fugazes do 

mercado. Para KUMAR: “A tecnologia flexível dá origem à especialização flexível. 

Novas idéias  podem ser de imediato transformadas em novos produtos, idéias mais 

novas em produtos ainda mais novos [...]” (1997:53). 

Pela citação acima, pode-se depreender que a produção é feita de acordo 

com as exigências do mercado e com prazos cada vez mais reduzidos. Assim, a 

produção deve ser flexível e feita em pequenos lotes, com uma inefável variedade. 

Para tal, exige-se um trabalhador diferente daquele da fábrica fordista, que não tinha 

nenhum treinamento específico. Nesse sentido, a produção just-in-time, requer um 

operário altamente especializado através de um longo treinamento. 

Na próxima seção serão analisados os impactos da reestruturação produtiva 

para a classe-que-vive-do-trabalho. 

Em suas formulações, HARVEY desenvolve uma interessante tese sobre o 

tema (1989). Para o autor, a acumulação flexível é uma forma própria do capitalismo, 

voltada prioritariamente para o crescimento de lucros, pois só assim é que há o ganho 

capitalista.  

                                            
3  Kumar define o termo “Terceira Itália” como sendo localidades dinâmicas de pequenas empresas e 

oficinas das regiões central e norte oriental do país, compreendendo: Toscana; Úmbria; Omarche; 
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O sistema capitalista utiliza-se de uma poderosa dinâmica tecnológica e 

organizacional em busca de lucros cada vez maiores e da coerção operária. A 

acumulação flexível se combina com uma das estratégias de obtenção de lucro definida 

por Marx. A mais-valia: 

“[...] A primeira, chamada de mais-valia absoluta, apoia-se na extensão da 
jornada de trabalho com relação ao salário necessário para garantir a 
reprodução da classe trabalhadora num dado padrão de vida. A passagem 
para mais horas de trabalho associadas com uma redução geral do padrão de 
vida através da erosão do salário real ou da transferência do capital corporativo 
de regiões de altos salários para regiões de baixo salário representa uma 
faceta da acumulação flexível do capital” (HARVEY, 1989:170). 

A transferência da produção fordista para regiões de baixos salários, em 

países da América Latina e Sudeste Asiático, tornou-se conhecida como fordismo 

periférico. HARVEY (1989) argumenta que essa mudança é outra faceta da busca pelo 

lucro de empresas capitalistas, como é basilar no trecho abaixo: 

“[...] Nos termos da segunda estratégia, denominada de mais-valia relativa, a 
mudança organizacional e tecnológica é posta em ação para gerar lucros 
temporários para as firmas inovadoras e lucros mais generalizados com a 
redução de custos dos bens que definem o padrão de vida do trabalhador [...]” 
(HARVEY, 1989:170). 

Essa nova configuração assumida pelo capitalismo mundial, a acumulação 

flexível, traz consigo repercussões significativas para o mundo do trabalho. 

Paralelamente, o impacto mais visível é a precarização do trabalho, que é uma 

conseqüência direta das metamorfoses do trabalho. As transformações nesse campo 

produzem o trabalho parcial, precário, terceirizado, subcontratado, informal, provocando 

a ascensão do setor de serviços, entre outras conseqüências. 

1.3.3.2 As mutações no mundo do trabalho, e os impactos para os 
trabalhadores 

De modo mais geral, a década de 1980 substituiu o padrão de produção 

taylorista/fordista por formas produtivas mais flexíveis e desregulamentadas. Foram tão 

intensas as modificações ocorridas na produção capitalista, que a classe que vive do 

trabalho enfrentou, no século XX, uma crise sem precedentes. Para ANTUNES: 

“[...] Foram tão intensas as modificações que sucederam no processo de 
trabalho e de produção capitalista, que se pode afirmar que a classe-que-vive-
do-trabalho presenciou a mais aguda crise deste século, que atingiu não só 
sua materialidade, mas teve profundas repercussões na sua subjetividade e, 

                                                                                                                                        
Emilia-Romagna; Vêneto; Fruili; Trentino-Alta e Ádige.  
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no íntimo inter-relacionamento destes níveis afetou sua forma de ser” 
(1999:71). 

A citação mostra claramente uma mudança na natureza do trabalho. O 

antigo operário de Taylor, especializado em determinada tarefa, que executava um 

pequeno número de funções repetidas à exaustão, perde lugar para o “moderno e 

versátil” trabalhador toyotista, que realiza inúmeras tarefas  devido à flexibilização da 

produção, e à rotação quase permanente dos cargos por ele ocupado. Só assim, ele 

pode realizar um maior número de atividades ligadas à produção. 

Percebe-se a emergência de novos processos de trabalho, onde o 

cronômetro, principal instrumento da empresa taylorista, é substituído pela incessante 

busca de padrões mais flexíveis de produtividade, para atender as novas e exigentes 

necessidades do mercado. A organização racional, característica intrínseca da 

produção just-in-time, vem substituir o rígido padrão taylorista/fordista, não só em 

países de capitalismo avançado, mas também nos periféricos. NEVES descreve o novo 

desenho dos processos produtivos com o advento da produção flexível: 

“Nesse novo contexto, o trabalho não se organiza mais na interface do 
operador/máquina/posto de trabalho, onde os tempos são programados e 
controlados. A necessidade do trabalho em equipe dos ‘tempos 
compartilhados’, na troca constante de informação e participação dos 
trabalhadores na gestão da mesma produção surge como imprescindível. 
Tenta-se a todo custo a eliminação dos ‘tempos mortos’ [...], buscando o 
máximo de produtividade [...]” (1998:329). 

Tais processos, representam de certa forma, uma seleção da força de 

trabalho, uma exigência do processo de produção e da acumulação capitalista. Partindo 

desse pressuposto, num grau maior de abstração, pode-se afirmar que os processos 

de qualificação atuam como um modelo de classificação da força de trabalho no chão-

da-fábrica, uma vez que se constituem em fatores de definição de cargos, salários, 

benefícios, condições de trabalho, autonomia e hierarquia no interior da empresa, 

mostrando-se uma nascente de poder, status e manutenção de certas regalias.  

Essas mudanças sociais vivenciadas nas últimas décadas acarretaram 

profundas transformações no mundo do trabalho, inclusive afetando as relações sociais 

e políticas entre determinadas categorias e seus sindicatos representativos. NEVES 

mostra: 

“a reestruturação produtiva trouxe como conseqüência a heterogeneidade e a 
fragmentação da classe trabalhadora, a diminuição dos postos de trabalho e de 
empregos no setor industrial e a diversificação crescente do setor de serviços, 
aumentando a demanda em algumas áreas, mas desempregando grande 
contingente de mão-de-obra [...]” (1998:329). 
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Esse processo não é tão simples como se apresenta, pelo contrário, suas 

implicações são múltiplas. Tem-se a precarização do trabalho industrial devido às 

mudanças ocorridas no capital. Nota-se também a edificação de novas categorias de 

trabalho, como por exemplo, o trabalho parcial e temporário, atuando em empregos 

precários, sem nenhuma representatividade sindical e com baixos salários. 

Outra tendência que marca essa fase dual do capitalismo são os empregos 

terceirizados ou subcontratados. Serviços que estão aumentando em dimensões 

inacreditáveis. O emprego estável e tradicional foi atingido, sofrendo um sério abalo.  

Nos mais variados setores industriais, as empresas estão reduzindo a força 

de trabalho contratada com carteira assinada e, em seu lugar, aumenta-se o número de 

trabalhadores terceirizados ou subcontratados. Tal movimento altera a natureza do 

trabalho. 

Segundo CARVALHO NETO, o termo terceirização é empregado para 

designar a segmentação de todo o processo de trabalho, ou seja, esse normalmente é 

realizado por terceiros, daí a origem do termo (1997). Por sua vez, o termo 

subcontratação possui um sentido mais genérico, ele pode representar todo o trabalho 

ou os serviços feitos por uma determinada empresa. 

No caso brasileiro, as empresas de telecomunicações, a partir dos anos 70, 

começam a utilizar mão-de-obra subcontratada, principalmente, nos setores de 

manutenção, como limpeza, alimentação, segurança, entre outros. A partir dos anos 

80, esse serviço se estende aos trabalhadores temporários, como telefonistas e 

recepcionistas. Nos anos 90, as subcontratações se generalizam praticamente para 

todas as funções da empresa, transformando-se em uma estratégia organizacional 

permanente, utilizada nas tentativas de combater a morosidade da admissão mediante 

concursos públicos (CARVALHO NETO,1997). 

Em Minas Gerais, os trabalhadores subcontratados em telecomunicações 

ultrapassam, em muito, os funcionários da própria empresa. Por esse motivo, criam-se 

empresas especializadas em prestação e subcontratação de serviços técnicos. 

Geralmente os salários pagos pelas empresas prestadoras de serviços são bem 

inferiores, se comparados aos pagamentos recebidos pelos funcionários da “empresa 

mãe”. As condições de trabalho das primeiras são bastantes precários e inferiores. 

O trabalho em domicílio (na sua grande maioria feito por mulheres) é outra 

forma de atuação à margem da lógica formal de emprego e da valorização do capital. 
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Esse novo panorama que vem caracterizando o mundo do trabalho é propiciado pela 

desconcentração do processo produtivo e pela descentralização/individualização do 

capital produtivo. 

De acordo com CHESNAIS, o trabalho em domicílio possibilita a economia 

da força de trabalho e do capital garantindo a redução de produtos intermediários, pela 

utilização de sistema just-in-time, encurtando assim, o prazo de entrega (1996).  

Porém, observa-se que há uma certa restrição ao trabalho em domicílio, pois 

sua abrangência não incorpora os inúmeros setores produtivos, ao contrário. Onde 

existe a disseminação desse tipo de serviços, nota-se uma verdadeira e direta 

subordinação ao sistema e ao capital. 

É mister ainda acrescentar que essas atividades exercem um papel 

extremamente importante, ao absorverem enormes contingentes de desempregados, 

recolocando-os em novos postos de trabalho. Lembrando ANTUNES: “[...] É bom não 

esquecer, também que essas atividades cumprem um papel de funcionalidade em 

relação ao sistema, que hoje não quer ter nenhuma preocupação pública e social com 

os desempregados” (2000:61). 

Pode-se constatar portanto, pelo que foi exposto até o momento, que uma 

intervenção sindical em meio às metamorfoses do mundo do trabalho tornou-se muito 

difícil e complexa. Essa nova realidade colocou o sindicalismo em uma posição 

defensiva. A estrutura sindical passou por processos incisivos e inquestionáveis de 

mudanças nos últimos anos devido à fragmentação industrial. 

Enfim, tudo isso permite constatar que o sindicalismo encontra-se numa 

crise sem proporções que atingiu países avançados em fins dos anos de 1980, 

reverberando em países de capitalismo periférico, como é o caso do Brasil. Porém, em 

consonância a esse processo, as organizações sindicais e de trabalhadores já 

começam a vislumbrar saídas para essa crise. 

Nesse caso é preciso dizer que apesar dos percalços e dos inúmeros 

desafios que se colocam para os sindicatos, eles ainda continuam a ser atores sociais 

indispensáveis para o fortalecimento da sociedade e da democracia. 
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CAPÍTULO II - O SINDICALISMO EM TEMPOS DE CRISE 

O mundo do trabalho, a partir dos anos 70 e início dos 80, vem passando 

por transformações de toda a ordem, que se acirram na década de 1990, afetando 

diretamente os processos de trabalho, sua forma de inserção na estrutura produtiva e o 

modo de regulação das economias ocidentais, devido ao advento das teses neoliberais, 

hegemônicas por mais de duas décadas (ANDERSON,1995). 

É nesse cenário tumultuado que se encontra o movimento sindical. Essas 

mudanças e transformações afetaram a ação dos sindicatos, colocando em pauta uma 

nova agenda sindical. Segundo PRADO (1998): “Nesse ambiente completamente 

adverso, o movimento sindical passou a agir principalmente na luta por melhores 

salários [...] provocada pelo esgotamento do padrão de financiamento da economia 

brasileira [...]” (1998:31). 

Sobre esse mesmo momento, ANTUNES comenta: 

“[...] os sindicatos estão aturdidos e exercitando uma prática que raramente foi 
tão defensiva. Abandonam o sindicalismo de classe dos anos 60/70, aderindo 
ao acrítico sindicalismo de participação e de negociação, que em geral aceita a 
ordem do capital e do mercado, só questionando os aspectos fenomênicos 
desta mesma ordem [...]” (1999:72). 

As citações acima demonstram a mudança abrupta de postura dos 

sindicatos. Ora, fica evidente que tanto PRADO (1998) quanto ANTUNES (1999) 

analisam o mesmo fato sobre prismas diferentes. Todavia, ambas as análises 

possuem, como ponto comum, a mudança da agenda de negociação sindical nas 

últimas décadas. 

Os sindicatos, mais ou menos organizados, sentiram o pesado impacto das 

metamorfoses em curso no mundo do trabalho, decorrentes das transformações 

neoliberais, privatização e reestruturação produtiva que afetam a classe trabalhadora. 

Qual a saída vislumbrada pelos sindicatos? Existem realmente alternativas 

para se sair dessa crise? Qual o novo perfil da classe trabalhadora? As respostas a 

esses instigantes questionamentos não são tão simples como se apresentam. Elas são 

complexas. 

2.1 As respostas dos atores sindicais 

Objetiva-se neste tópico tentar discutir as estratégias e as saídas 
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vislumbradas pelos atores sindicais para a crise em que se encontram inseridos. 

Serão analisadas as respostas da classe-que-vive-do-trabalho, frente à nova 

lógica que vigora no mundo contemporâneo, decorrente dos processos de privatização 

e reestruturação industrial, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. Assim 

sendo, os problemas enfrentados pelos sindicatos se assemelham. Na visão de 

RAMALHO: “[...] os problemas do sindicalismo, diante das novas formas de gestão da 

produção, da ‘terceirização’, e da precarização do trabalho não são muito diferentes 

daquelas que se colocam para os sindicatos em outros países [...]” (1997:9). 

Num quadro mais abrangente, o sindicalismo não conseguiria sair ileso da 

tormenta que abateu sobre si. Nos países avançados, como defendem ANTUNES 

(1999), BIHR (1991), BERNARDO (2000), houve uma vertiginosa diminuição nas taxas 

de sindicalização, levando a uma drástica redução no poder de pressão e barganha dos 

sindicatos. Como constata ANTUNES: 

“[...] Tudo isso permite constatar que o movimento sindical encontra-se numa 
crise de proporções acentuadas. Que atingiu com intensidade, nos anos 80, o 
sindicalismo nos países  avançados e que na viragem dos 80 para os 90, 
atingiu diretamente os países subordinados do terceiro mundo, especialmente 
aqueles dotados de um parque produtivo relevante, como é o caso do Brasil” 
(1999:79). 

É bom esclarecer que realmente houve uma forte redução nas taxas de 

sindicalização, porém, não se pode de forma alguma generalizar. Países como a 

Suécia e o Canadá assistiram a um acréscimo considerável nas filiações sindicais. 

Nesses dois países, a legislação garante a ação sindical. Pode estar aí uma das 

prováveis causas dessas exceções positivas. 

Uma das respostas mais pertinentes do sindicalismo a essa crise são as 

negociações coletivas. Antes de se introduzir, de fato, esse assunto vale dizer que não 

é objetivo deste estudo tecer extensas considerações sobre esse processo. 

Para CARVALHO NETO, as negociações coletivas são procedimentos 

dinâmicos e práticas para a regulação dos conflitos entre o capital e o trabalho. E ainda, 

segundo esse autor é necessário que se tenha um equilíbrio de forças entre os dois 

pólos (1999). Para tal, o pleno direito à greve tem que ser resguardado. De acordo com 

o autor: 

“[...] Por pleno direito, entendam-se garantias de emprego para os 
representantes dos trabalhadores e um ambiente onde haja barreiras à 
coerção dos grevistas (por exemplo, onde seja mais difícil demitir, como em 
vários países mais desenvolvidos da Europa Central e Escandinávia)” 
(CARVALHO NETO, 1999:55). 
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As negociações coletivas evocam múltiplos fatores: situação econômica; 

habilidade de seus negociadores; poder de decisão e organização do sindicato e forças 

políticas. 

Desse modo pode-se perceber que os sindicatos mais fortes e organizados 

possuem um poder maior de atuação, podendo desenvolver livremente sua ação, 

mesmo se corporativistas. O resultado das negociações coletivas está intimamente 

ligado às dinâmicas pelas quais são conduzidas pelos atores sociais nelas envolvidos. 

A força dos sindicatos nesses processos, para RENNER (1998), residiria no 

poder de cooptação, reforçando a participação da base, o voluntarismo e a 

independência da ação do sindicato. Para ela: “[...] A força do sindicato nas 

negociações coletivas residiria em sua capacidade de mobilizar os trabalhadores nas 

greves, no tamanho da categoria, na filiação a ramos modernos da economia e em sua 

posição estratégica [...]” (1998:70). 

Há duas formas básicas de negociação coletiva: a centralizada e a 

descentralizada. A diferença fundamental está no foco de atuação. A primeira ocorre no 

nível macro, enquanto, a segunda, no micro. Em outras palavras, a negociação coletiva 

centralizada ocorre nacionalmente, ou através de um segmento da economia. Por sua 

vez, a negociação descentralizada se dá no âmbito das empresas. 

Não obstante, as negociações coletivas centralizadas ainda continuam 

majoritárias em muitos países da Europa Central, embora haja um crescimento 

considerável das feitas por empresas. Uma crítica que se faz a esse modelo é a sua 

incapacidade de abarcar as diversidades contidas na classe-que-vive-do-trabalho, não 

conseguindo representar os diversos interesses e anseios dos trabalhadores, sejam 

eles temporários ou estáveis, contratados ou subcontratados, qualificados ou 

desqualificados. 

Ainda assim, países como a Suécia, a Alemanha, a Áustria, a Bélgica, a 

Dinamarca, a Espanha, a Holanda, e a França adotam a negociação coletiva 

centralizada nacionalmente. Já para os Estados Unidos e o Reino Unido predomina 

uma maior tendência à descentralização, aquelas feitas por empresas. Contudo, isso 

não quer dizer que houve mudanças ou avanços estruturais nesses países. 

Ao contrário dos países da Europa Continental e do Norte, onde a legislação 

garante as negociações centralizadas, nos Estados Unidos e no Reino Unido tal não 

ocorre e as negociações coletivas são realizadas por setores produtivos. Todavia é 
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preciso tomarem-se alguns cuidados ao se falar no Reino Unido. Na Inglaterra, o 

sistema de negociações coletivas é mais descentralizado. Por sua vez, a Irlanda adota 

a forma de negociação nacionalmente centralizada, através de comissões tripartites. 

No caso britânico, pode-se observar um componente cultural, advindo da 

religião anglicana de base calvinista4, aumentando o individualismo e abrindo caminho 

para o voluntarismo inglês. Pode estar aí a explicação para a opção do combativo 

sindicalismo inglês pelas negociações descentralizadas. 

Nos Estados Unidos, por sua vez, as negociações coletivas são feitas por 

empresas, mas podem acontecer por setores produtivos. É importante ressaltar que a 

forma de negociação dos sindicatos com empresa de ponta da economia norte 

americana é determinante e fundamental para o estabelecimento dos modelos de 

conversação desde o fordismo até os anos 90. 

Nos anos 80, as empresas norte-americanas assumem uma postura mais 

anti-sindical, que caracterizará a postura empresarial na década de 90. 

No Brasil, a situação é completamente diferente em relação aos países 

europeus. Aqui, os sindicatos ainda estão fortemente atrelados ao Estado, um legado 

da Era Varguista, que se confirma até hoje pelo imposto sindical, que os mantêm 

dependentes do governo brasileiro. 

Os sindicatos têm hoje quatro fontes básicas de receita: as mensalidades de 

seus associados, o imposto sindical, a contribuição assistencial e a contribuição 

confederativa. As três últimas são compulsórias. No caso do imposto sindical, o valor 

arrecadado possui a seguinte destinação: 60% para o sindicato, 15% para a federação 

correspondente, 5% para a federação e 20% para o Ministério do Trabalho. As 

contribuições confederativa e assistencial têm valores definidos em assembléias 

sindicais e incidem sobre os salários de todos os trabalhadores da categoria. 

A CUT, desde vários anos, havia se posicionado a favor de uma ampla 

liberdade sindical, tal qual fora estabelecida pela Convenção de 1987 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). É válido ressaltar que o novo sindicalismo surge se 

                                            
4  Promulgada pelo Rei Henrique VIII da Inglaterra, em 1534. O rompimento se dá em virtude do 

interesse da monarquia inglesa em não se submeter à igreja e tornar o rei autoridade suprema. O 
anglicanismo defende a tese da predestinação quanto à salvação ou condenação dos homens 
(princípios calvinistas). Torna lícitas as práticas do capitalismo: a busca do lucro por meio do trabalho 
é considerada uma forma de glorificar a Deus. 
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contrapondo à velha estrutura sindical e, portanto, a essa contribuição compulsória que 

é o cordão umbilical de ligação do sindicato ao Estado (RODRIGUES, 1997).  

No entanto, as opiniões não são convergentes sobre o tema. Existem 

setores que pregam o fim do imposto sindical a longo prazo, por acreditarem que a 

imediata extinção poderia levar ao fim de muitos sindicatos. Um outro grupo é enfático 

na extinção do imposto sindical, e há, ainda, os que advogam que os sindicatos devem 

fazer um bom uso dessa taxa compulsória, é o caso da Central Geral dos 

Trabalhadores (CGT). 

As decisões finais da Constituição Federal do Brasil de 1988, aproximaram-

se das defendidas pela CGT, perpetuando os sindicatos de “carimbo”, sem qualquer 

representatividade. 

Atualmente, o governo Fernando Henrique Cardoso defende uma profunda 

alteração na organização sindical. Uma emenda constitucional enviada ao Congresso 

em novembro de 1998 prevê o fim da unicidade sindical obrigatória, o que impede a 

existência de mais de um sindicato em uma mesma base territorial, e abriria caminho 

para a criação de vários sindicatos por categoria em uma mesma base. Propõe ainda a 

eliminação da taxa confederativa e a diminuição do poder da Justiça do Trabalho. Um 

outro projeto de lei, que tramita no Congresso desde 1997, estabelece o fim do imposto 

sindical e da contribuição assistencial e a substituição da taxa confederativa por uma 

nova, chamada de negocial, que, para ser aprovada, necessitaria de uma assembléia 

sindical com quorum de 10% dos associados. 

As negociações coletivas foram capitaneadas no Brasil, a partir de 1978, 

pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Não obstante, 

a Constituição de 1988 avançou com relação às negociações coletivas. Desde então, 

passou a ser exigida como pré-condição ao ajuizamento do dissídio, a apresentação de 

documentação que comprova a tentativa de negociação, e as causas que a 

impossibilitaram (CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. Instrução Normativa nº 4, Vid.). 

As negociações coletivas mudaram o comportamento sindical, melhorando o 

poder de pressão dos sindicatos junto à sociedade organizada, gerando, de certa 

forma, mudanças positivas nas condições de trabalho. Sua ampliação resultou no 

surgimento de “novas relações de trabalho” (ALVES, 2000:291), que são representadas 

pelos novos espaços de negociação entre os empresários e os trabalhadores. A 

conquista das “novas relações de trabalho” se deveu ao confronto direto entre o capital 
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e o trabalho, pois, ao mesmo tempo em que desenvolvia espaços maiores de 

negociação, o capital tentava enquadrar o trabalhador em um novo tipo de relação de 

cooperação, voltada para as novas exigências do mercado. Para ALVES as “novas 

relações de trabalho” são um aspecto contraditório da luta de classes (2000). Diz o 

autor: 

“Assim, as novas relações de trabalho não eram um fato perene [...], mas sim 
um aspecto contraditório da luta de classes no país, possuindo um sentido 
ambivalente, ou – diríamos melhor -, contraditório: se por um lado representava 
uma conquista operária [...], por outro representava uma nova estratégia do 
capital, ciente do poder integrador da negociação coletiva e da necessidade de 
uma classe operária participativa, tal como exigia os novos paradigmas 
industriais vigentes no mundo capitalista desenvolvido” (ALVES,  2000:291). 

No Brasil, a negociação coletiva tende a ser descentralizada, pois não existe 

uma negociação coletiva centralizada nacionalmente, como nos países mais 

desenvolvidos. Somente algumas categorias mais organizadas, como os bancários, os 

metalúrgicos e os petroquímicos utilizam-se de negociações centralizadas. 

Os bancários, após várias mobilizações e greves nos anos 80, conquistaram 

no setor privado, a partir de 1985, a negociação centralizada entre o sindicato e os 

banqueiros. 

Por outro lado, as negociações dos metalúrgicos se dividem em duas 

esferas, aquelas ligadas à CUT e aquelas ligadas à Força Sindical. Essas negociações 

ocorrem em separado. Segundo BRESCIANI: “E apesar do freqüente intercâmbio entre 

as direções sindicais, esse é seja por opção política seja pela capacidade de 

crescimento de cada sindicato, um quadro ainda diverso do que se verifica na ação das 

entidades sindicais (...)” (1997:195). 

Seguindo essa mesma lógica a representação patronal se divide em três 

pólos: Sindicato dos Fabricantes de Veículos Automotores (SINFAVEA), Sindicato dos 

Fabricantes de Autopeças (SINDIPEÇAS) e o Sindicato dos Fabricantes de Maquinário 

(SINDIMAQ) para as regiões de São Paulo e ABC (CARVALHO NETO,1999). 

Portanto, apesar de possuírem pouca tradição no Brasil, as negociações 

coletivas centralizadas provocam desdobramentos em outras categorias, como mostra 

CARVALHO NETO: 

“As negociações coletivas das categorias mais organizadas, nos setores de 
ponta da economia, como os metalúrgicos do ABC paulista, mesmo que não 
centralizadas em nível nacional, tradicionalmente provocam desdobramentos 
em inúmeras categorias, tendo um poder significativo de difusão [...]” (1999:97). 
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A difusão das conquistas dos sindicatos de trabalhadores mais organizados 

para os de outras categorias menos organizadas confere poder à negociação coletiva, 

mesmo essa não sendo centralizada nacionalmente. 

Embora bastante importantes, as negociações coletivas não são as únicas 

respostas dadas pelos sindicatos à crise que se abateu sobre o mundo do trabalho. 

Pois bem, as formulações para uma nova agenda do sindicalismo, tanto 

nacional quanto internacional, encontram-se sendo gestadas com uma certa dose de 

humildade e cautela uma vez que são elaboradas num contexto de incertezas extremas 

em relação às mudanças que ocorrem no mundo do trabalho (LARANGEIRA, 1998). 

No entanto, paralelamente, o novo desafio que se impõe aos sindicatos 

consiste numa maior abertura às categorias excluídas pelo neoliberalismo. O atual 

contexto requer uma mudança estratégica dos sindicatos no sentido de ampliar suas 

fronteiras. Em outras palavras, essa nova conjuntura exige sindicatos menos 

corporativos e burocráticos. Essa mudança de postura não é fácil, é complicada e 

dolorosa, principalmente para os dependentes e atrelados ao Estado, como é o caso do 

sindicalismo latino-americano, especificamente o brasileiro, herdeiro do varguismo, e o 

argentino, do peronismo. 

Frente a essa nova crise internacional, autores como ANTUNES (1995, 

1999), BIHR (1998), BERNARDO (2000), MANGABEIRA (2000) defendem uma 

posição mais aguerrida do sindicalismo alinhando-se como um instrumento de luta pelo 

socialismo e contra o capitalismo. 

Em outro caminho, CARVALHO NETO (1999), BRESCIANI (1994), 

LARANGEIRA (2000), NEVES (1994), RODRIGUES (1997), RODRIGUES (1990), 

pregam como alternativa para a crise um maior poder de negociação dos sindicatos, 

inclusive através de greves. Dessa forma, CARVALHO NETO aponta perspectivas para 

a nova postura dos sindicatos nos anos 90, quais sejam: 

“Organizar os trabalhadores, tanto os desempregados quantos os periféricos e 
core workers; 
Romper com o novo corporativismo do sindicalismo baseado exclusivamente 
na defesa dos interesses dos core workers, muitas vezes contrários aos dos 
periféricos [...]; 
Construir uma difícil e necessária solidariedade; 
Reverter a tendência à descentralização das negociações para o nível das 
empresas; 
Romper com o cupulismo que separa a direção das bases; 
Sair da defensiva e participar na elaboração de um modelo econômico 
alternativo” (CARVALHO NETO, 1999:81). 
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Assim, na tentativa de manutenção dos sindicatos enquanto armas 

importantes de luta pela dignidade dos trabalhadores, duas linhas propostas já se 

fazem sentir.  

A primeira seria aquela em que os sindicatos abandonariam a postura mais 

agressiva e passariam a reivindicar uma participação nos lucros e resultados (PLR) das 

empresas. As decisões organizacionais não poderiam ficar restritas somente a uma 

esfera, mas abertas a todos os funcionários (LARANGEIRA,1998). 

O atual cenário de desenvolvimento da economia internacional requer um 

maior comprometimento do trabalhador com os objetivos mercadológicos da empresa. 

Para tal, a PLR torna-se importante, uma vez que seu objetivo é unir a remuneração 

dos operários às metas de lucratividade e produtividade impostas pela empresa. 

No Brasil, a negociação da PLR sempre esbarrou em dois obstáculos: os 

próprios trabalhadores e os empresários. Com relação aos sindicatos de trabalhadores, 

a dificuldade foi ideológica, participando dos lucros, os operários estariam aceitando 

passivamente a dominação capitalista em detrimento da luta socialista. Por seu turno, 

as empresas tinham medo de que os trabalhadores conhecessem os meandros dos 

balanços econômico-financeiros, abrindo-lhes oportunidades para questionar a 

participação na gestão da empresa. 

A participação nos lucros e resultados (PLR) consta dos direitos dos 

trabalhadores desde a Constituição de 1946. Porém, só tornou-se freqüentemente 

praticada a partir de 1994, quando foi regulamentada por Medida Provisória.  

A obrigatoriedade da negociação da PLR pelas empresas se iniciou em 

1994, no governo Itamar Franco. A Medida Provisória (MP) contudo, não garantia a 

participação dos sindicatos nas negociações. Uma sentença favorável permitiu a 

participação dos mesmos nos processos, e ainda estabelecia as regras para a 

pagamento da PLR, relativas aos índices de produtividade e qualidade. Atualmente, a 

participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas é assegurado 

pela Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que convalidou a MP 1982-77/00. A 

legislação em vigor determina que a PLR seja negociada entre a empresa e seus 

empregados, através de uma comissão formada por representantes da empresa, dos 

empregados e um representante do sindicato ou com a representação direta do 

sindicato.  

A participação nos lucros e resultados (PLR) adquire importância tanto para 
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as empresas, como para os sindicatos de trabalhadores. As empresas elevam suas 

taxas de produtividade devido ao comportamento e à participação dos trabalhadores.  

Para os sindicatos, a PLR é a oportunidade de ganhos maiores, oferecendo 

ainda a possibilidade de organização dos sindicatos no interior das empresas, em 

parceria com as comissões de fábrica e as comissões responsáveis pela discussão do 

tema.  

As escolhas dos procedimentos adotados devem ser definidas pelas partes, 

em comum acordo. A lei estabelece condições mínimas, mas não impede que as 

partes ajustem outros parâmetros que não conflitem com o mínimo definido pela lei. 

A segunda diz respeito às fusões de sindicatos. Essa é uma das mais 

dramáticas estratégias dos sindicatos para tentar sobreviver às metamorfoses do 

mundo do trabalho. As fusões sindicais consistem basicamente na união de duas ou 

mais entidades, objetivando conter a diminuição de recursos advindos de uma série de 

fatores, como por exemplo, a queda na taxa de sindicalização, fechamento das 

empresas, as mudanças tecnológicas e organizacionais, a nova configuração do 

parque industrial, as crises econômicas, a instabilidade monetária, inflação elevada, a 

redução no poder de compra dos salários e as privatizações. 

Só assim é que os sindicatos pequenos e pouco organizados conseguirão 

sobreviver. Enfim, as fusões sindicais são estratégias de adaptação à nova realidade. 

Todavia, isso pode gerar uma série de conflitos, originados principalmente 

pela disputa de poder, comprometendo as fusões. 

No Brasil, houve uma experiência de fusão sindical com a união dos 

sindicatos dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Santo André. Entre os 

principais objetivos estava um novo projeto para o sindicato, transformando-o em uma 

entidade capaz de suportar e superar as mudanças e os desafios vindouros. As brigas 

internas constantes e as disputas pelo poder desses sindicatos decretaram o fim 

prematuro desse audacioso e moderno projeto. 

As fusões sindicais são estratégias de sobrevivência utilizadas pelos 

sindicatos com o intuito de se fortalecerem. Entretanto, a união de sindicatos não é uma 

solução milagrosa, ao contrário, é bastante limitada, sendo viável somente para 

entidades mais organizadas e com um número alto de filiados, como demonstra 

CARVALHO NETO: “[...] O Reino Unido tem longa tradição de fusões, e mesmo assim, 
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vários autores concluem que os sindicatos com menos de 70.000 não serão viáveis 

num futuro próximo” (1999:66). 

A prática sindical precisa ser repensada, bem como suas novas estratégias. 

As orientações para a nova agenda devem conter a autonomia do sindicalismo com 

relação ao Estado, partidos e grupos políticos; uma maior aproximação com sua base; 

atuação tanto no âmbito interno quanto no externo das empresas; maior alargamento 

de seus limites. 

As organizações podem e devem atentar para a massa crescente de 

desempregados, trabalhadores temporários, “quarterizados”, trabalhadores em 

domicílio, trabalhadores de minorias e grupos excluídos como: aposentados, 

homossexuais, mulheres e crianças, oriundos de processos de reestruturação 

produtiva, privatização, transformações econômicas e industriais e também processos 

de desindustrialização. Essas e outras tendências vêm caracterizando o mundo do 

trabalho nos anos recentes (ANTUNES, 2000). 

Uma das inúmeras conseqüências das metamorfoses do trabalho é o 

aumento do número de trabalhadores no setor informal, sem a menor infra-estrutura de 

trabalho, nem garantias ou amparos legais, aumentando ainda mais o exército industrial 

de reserva. O capitalismo moderno, na sua vertente neoliberal, de certa forma hostiliza 

esse tipo de trabalhador, rotulando-o de modo ímpio como um inapto para o trabalho 

industrial, que necessita de um trabalhador polivalente e multifuncional, ao contrário do 

legado da cultura fordista. Sendo assim, esse operário é expurgado do mercado formal. 

Num tom mais otimista, essas preocupações fazem parte da pauta de 

algumas organizações de trabalhadores em diversos países. Centrais sindicais 

européias organizaram em seu interior departamentos voltados exclusivamente para o 

atendimento aos jovens, mulheres, desempregados, imigrantes, homossexuais, entre 

outros. Apesar da criação de tais seções, os resultados ainda são bastantes modestos.  

RAMALHO cita o exemplo da renovação do sindicalismo com a organização 

dos trabalhadores em domicílio na Índia, pela Self Employed Women`s Association 

(SEWA)5, que surgiu como um braço do maior sindicato têxtil daquele país (1999).  

Outro exemplo aconteceu em El Salvador, onde mulheres apoiadas por 

organizações sindicais, religiosas, de consumidores e estudantis, criaram um sindicato 

                                            
5  Numa tradução literal: Associação própria de mulheres empregadas. 
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para lutar contra as humilhações e abusos sexuais em uma empresa de roupas 

coreanas. 

A Inglaterra vem protagonizando uma das experiências mais radicais de 

liberalização e desregulamentação da economia no mundo capitalista. Isso significou a 

declaração de guerra aos sindicatos ingleses e outras associações coletivas de 

trabalhadores (RAMALHO e RODRIGUES, 1998). Todo esse processo trouxe graves 

conseqüências para o sindicalismo inglês, produzindo mudanças importantes, como o 

enfraquecimento do movimento operário, alterando a coerência interna dos sindicatos e 

a desestabilização do poder das confederações operárias, devido às mudanças que 

geraram uma maior competição no mercado de trabalho. 

A resposta sindical britânica à introdução de novas estratégias gerenciais 

aconteceu de forma lenta e por etapas. A primeira reação do sindicalismo inglês foi de 

descrédito em relação às mudanças estruturais do parque industrial. Num segundo 

momento, o descrédito transformou-se num realismo assustador. Era preciso enfrentar 

a crise com a articulação de estratégias alternativas, no intuito de deter a fragmentação 

da classe operária.  

Alguns sindicatos começaram a adotar uma agenda que priorizava o 

indivíduo, objetivando identificar os interesses de seus filiados. Outra resposta pode ser 

pensada a partir da reestruturação sindical, baseada na própria estratégia gerencial, 

como apontam RAMALHO e RODRIGUES: “[...] Ao invés de enfatizar as estratégias 

coletivas e a negociação coletiva, a idéia era que os sindicatos passassem a direcionar 

recursos e atenção para membros individuais” (1998:145). 

A citação mostra que o sindicalismo britânico está procurando explorar 

aspectos das estratégias empresariais, buscando adaptar essas medidas aos padrões 

desejados. Muitos sindicatos estariam começando a aceitar a lógica empresarial, 

abandonando paulatinamente o coletivismo, apelando para a oferta de serviços a seus 

filiados, no sentido de ampliar sua base. Assim, a reestruturação dos sindicatos 

também estaria ocorrendo no campo político, onde o coletivismo cederia lugar ao 

individualismo. 

Em oposição à política sindical dos anos 80, na década de 90 a Inglaterra foi 

palco de ações organizadas de trabalhadores, cujo o objetivo era contrapor-se à 

implantação das novas relações industriais. Empresas como a Vauxhall Motors, 

subsidiária da General Motors, a Ellemere Part e a Luton, viram-se às voltas com 
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greves operárias (ANTUNES, 2000). Com o apoio de aproximadamente 70% do 

contingente operário, o movimento conquistou a redução na jornada semanal de 

trabalho, caindo de 39 para 38 horas, além do aumento de salário: 

“[...] Particularmente em relação à redução da jornada de trabalho, foi um 
ganho efetivo, pois a greve atacava diretamente a fraseologia do 
empresariado: este defendia o ideário das ‘novas condições’ de emprego, mas 
que na prática resultavam entretanto em aumento da intensidade do trabalho 
[...]” (ANTUNES, 2000:61). 

Além desse movimento grevista, nos anos de 1995 e 1996, eclodiram outros 

movimentos de resistência ao neoliberalismo inglês, mesmo que localizados por 

setores. Esses movimentos estavam repletos de significados simbólicos que 

expressavam a insatisfação com relação às mudanças que precarizavam ainda mais as 

condições de trabalho. 

O exemplo do sindicalismo italiano se assemelha ao inglês. O movimento 

sindical da Itália bem como de alguns outros países europeus enfrentou sérias 

dificuldades, advindas principalmente da queda de representatividade. Observa-se aí 

um paradoxo. Nas décadas de 70 e 80 há um considerável aumento das taxas de 

sindicalização, já na década de 90 ocorre uma inversão do quadro, como se pode 

comprovar pela tabela a seguir: 

Tabela 2 - Redução na taxa de sindicalização (%) 

------ 1970 1980 1990 1995 
Europa 38% 44% 38% 30% 
(Itália) 38% 49% 39% 37% 
Estados Unidos 30% 26% 18% 13% 
Resto do Mundo 37% 35% 30% 25% 

Fonte: OIT, apud ALIOTI (1998). 

Pelo que se pode observar na tabela houve uma queda na sindicalização na 

Itália a partir dos anos 80, e segundo ALIOTI: 

“Esta tendência negativa tem significado uma perda de mais ou menos 2 
milhões de trabalhadores sindicalizados, recompensados só pelo crescimento 
do número de aposentados filiados às centrais sindicais, que passaram de 2,7 
milhões no ano de 1986 até 5,2 milhões no ano de 1997” (1998:60). 

A citação mostra claramente que a base associativa dos sindicatos da Itália 

só se manteve alta devido à participação efetiva dos aposentados. Assim sendo, as 

centrais sindicais reverteram sua luta na defesa do sistema previdenciário (ALIOTI, 

1998). A redução das taxas de sindicalização pode ser explicada em parte pelo 

aumento do desemprego estrutural, somado à precariedade do trabalho. 
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Seria extremamente errôneo e simplista associar as diminuições dos postos 

de trabalho exclusivamente à evolução tecno-científica. Em muitos casos a evolução 

tecnológica auxilia o trabalhador, reduzindo seu tempo de serviço e aumentando sua 

produtividade. Então, não se pode colocar a revolução científica como a grande vilã. 

A redução do tempo de trabalho é uma das pautas prioritárias das centrais 

sindicais da Itália e da Europa de um modo geral. É nesse campo que os sindicatos têm 

conseguido suas maiores vitórias, e também suas maiores derrotas. Nesse sentido 

ALIOTI assevera: “a redução da jornada de trabalho deverá representar, portanto, 

neste final de século, o principal objetivo para um sindicalismo que queira redistribuir o 

trabalho e reafirmar direitos fundamentais de cidadania” (1998:75).  

O autor alerta que os sindicatos deverão orientar-se com bastante cautela e 

coerência, sempre buscando integrar-se, pois não é nada fácil articular saídas 

estratégicas para o desemprego estrutural. As respostas sindicais à crise não podem 

ser tradicionais. Necessita-se reorientar a dimensão da ação coletiva sindical, mudando 

o perfil das entidades de representação dos trabalhadores, partindo prioritariamente do 

local de trabalho. E, o mais importante, a luta não pode ser apenas local, mas sim 

nacional. 

Os sindicatos brasileiros estão longe da organização de seus consortes 

europeus. O impacto da crise vivida pelo sindicalismo internacional desde os anos 80 

foi muito mais visível no movimento sindical brasileiro nos anos 90. A abertura de 

mercado, a flexibilização da economia, a reestruturação produtiva e as privatizações 

foram mais amargas e avassaladoras para o sindicalismo nacional.  

Mesmo os sindicatos mais organizados, como os dos químicos, telefônicos, 

metalúrgicos e bancários encontram muitas dificuldades nessa realidade. 

As alternativas a essa crise para o movimento operário brasileiro ainda se 

mostram incipientes, desarticuladas, fragmentadas, ou foram desativadas por 

instâncias governamentais. É o caso da experiência das Câmaras Setoriais, que foram 

um bom exemplo de negociação tripartite no Brasil, envolvendo três diferentes atores 

sociais: governo, empresários e trabalhadores. As decisões eram baseadas em um 

intercâmbio de legitimação, que fortalecia as três partes da pirâmide. 

As câmaras setoriais ocorreram no governo do presidente Itamar Franco 

(1992-1994), iniciando-se primeiramente pela indústria automobilística. Conseguiram 

equacionar alguns problemas da antiga estrutura sindical, permitindo a celebração de 
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acordos mais duradouros, diminuindo as incertezas para todas as partes envolvidas. 

A meta inicial de produção não foi atingida, sendo desestimulada pelo 

governo federal e abolida no primeiro mandato do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, desfazendo o arranjo democrático das políticas tripartites estratégicas. Para 

o sindicalismo, a curta experiência das câmaras setoriais inaugurou um novo momento 

para o sindicato dos Metalúrgicos do ABC e também para a CUT, ao assumirem novas 

pautas materializadas a partir das câmaras automotivas.  

Entre os acordos celebrados no ano de 1995 pelo sindicato dos Metalúrgicos 

do ABC paulista, a flexibilização da jornada de trabalho inaugurou um novo momento 

de discussão sobre as mudanças nas relações de trabalho no país. A primeira 

montadora a aceitar a redução nas horas de trabalho foi a empresa Ford, no final de 

1995, concordando reduzir de 44 horas semanais de trabalho, sem redução de salário, 

para 42 horas a partir de janeiro de 1996, como mostra ARBIX: 

“No final de 1995, a primeira montadora a aceitar a proposta de flexibilização 
foi a Ford, que estabeleceu uma jornada semanal de 42 horas, a partir de 
janeiro de 1996, e estabeleceu uma banda de flexibilização cujo os limites 
foram fixados em 38 a 44 horas. Ou seja, de acordo com a demanda, a jornada 
de trabalho pode variar, mas os trabalhadores deverão receber por 42 horas” 
(1997:486). 

Essa importante conquista foi seguida pela empresa Volkswagen, que 

flexibilizou a jornada de trabalho entre 36 a 44 horas semanais, suspendendo por 

tempo indeterminado as demissões já previamente determinadas, podendo, segundo a 

Comissão de Fábrica, contratar aproximadamente mais 470 funcionários. 

A Scania reduziu para 40 horas, com garantias de manutenção de postos de 

emprego, pelo menos até 30 de junho de 1996 (ARBIX, 1997). A regulamentação 

desses acordos ainda continua sendo motivo de debates nas empresas. Nesse sentido, 

a ação política do Sindicato dos Metalúrgicos é de fundamental importância, como 

assevera ARBIX: 

“[...] Os encaminhamentos mais recentes que levaram a flexibilização da 
jornada de trabalho, executadas pela comissão de fábrica, basearam-se, de 
fato, em um acordo de abril de 1995, selado pelo sindicato do ABC com todas 
as montadoras da região [...]” (1997:487). 

Aquele acordo tinha o claro objetivo de reduzir progressivamente a jornada 

de trabalho, sem redução dos salários, para em média 43 horas por semana, podendo 

ser reduzida para 42 horas.  

O apoio dos sindicatos opera através do forte elo com as comissões de 
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fábrica, que vêm se mostrando como um poderoso estimulante para o movimento 

sindical. As comissões de fábrica, ao contrário dos atuais baixos níveis de 

sindicalização, aparecem como os representantes “número um” dos trabalhadores. A 

explicação se encontra no fato de que muitas já negociam diretamente os benefícios, 

os problemas internos e os atritos nas empresas. 

A minimização do conflito no cotidiano fabril pela comissão de fábrica faz 

com que as mesmas criem uma maior identificação com os trabalhadores. Muitos 

enxergam esses organismos como o próprio sindicato da categoria. Atentos a isso, 

muitos sindicatos já incentivam a criação dessas comissões, que de certa forma, estão 

na gestação de novas formas de estrutura sindical e política. Todavia elas encontram 

resistências por parte do empresariado fora do ABC, e das centrais, como a Força 

Sindical e as duas CGTs (Central Geral dos Trabalhadores), por acreditarem que as 

comissões dividem o poder dos sindicatos. Mas é bom lembrar que a ampliação 

gradativa das comissões de fábrica é uma evolução nas negociações e não a total 

extinção do conflito na relação capital/trabalho. 

Outra nova concepção começa a nortear as ações sindicais nos anos 90. 

Trata-se do chamado “sindicalismo cidadão”. Esse ultrapassa os muros das fábricas e 

se engaja em campanhas sociais, estabelecendo e fortalecendo a aliança com outros 

movimentos sociais. Essa é uma estratégia que tenta romper com o isolamento e o 

corporativismo sindical. Assim sendo, procura criar alianças com outros movimentos 

sociais, promovendo ações na comunidade e na sociedade em geral. Faz-se 

necessário salientar que o “sindicalismo cidadão” é uma forte tendência e vem 

ocorrendo em sindicatos europeus e americanos. 

As respostas dos sindicatos brasileiros ainda são bastantes pontuais e 

reduzidas. Elas partem apenas dos sindicatos mais organizados. As saídas 

vislumbradas pelos menos organizados e menores ainda permanecem uma incógnita. 

Mas uma coisa é certa, os sindicatos estão mais vivos do que nunca, 

tentando se adaptar à nova realidade. É bastante prematuro decretar o fim do 

movimento sindical. 

2.2 O SINTTEL-MG e o novo sindicalismo 

Este subcapítulo objetiva apresentar o SINTTEL-MG inserido no atual 

contexto de crise que se abateu sobre o movimento sindical e operário. A privatização 
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da empresa estatal TELEMIG em 1998, ano do segundo mandato do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, afetou substancialmente o sindicato e os trabalhadores, 

especificamente no que se refere aos direitos conquistados pela categoria nos períodos 

anteriores à venda. 

Para uma melhor visualização do SINTTEL-MG nesse complicado processo, 

será feita uma contextualização histórica situando esse sindicato nas práticas políticas 

do novo sindicalismo e seus reflexos no momento atual. A explicação para um retorno 

ao tema do novo sindicalismo, encontra-se no fato de que o SINTTEL-MG foi um dos 

grandes articuladores desse movimento em Minas Gerais. 

Segundo MANGABEIRA, o novo sindicalismo promoveu relações mais 

democráticas entre as lideranças e as bases e, ainda de acordo com a autora, esse 

movimento representou uma ruptura com a “cidadania regulada” da época getulista ao 

estender os direitos trabalhistas e colocar o trabalhador e o movimento sindical num 

lugar de destaque nacional (1993). 

O novo sindicalismo surgiu no Brasil em fins dos anos 70, rompendo as 

amarras burocráticas e clientelistas do sindicalismo populista que prevalecia antes do 

golpe militar de 1964. A literatura especializada sobre o sindicalismo pós-70, aponta 

que os sindicatos, de uma maneira geral, assumiram uma prática de confronto com as 

autoridades patronais, no interior da empresa e na sociedade. 

Essas demandas extrapolavam o cotidiano fabril, perpassando por questões 

de moradia, condições de vida e ampliação da cidadania. No entanto, as questões 

imediatamente visíveis desse movimento foram as greves e a luta pela reposição 

salarial. 

Para RODRIGUES houve outros canais de manifestação, embora a greve 

fosse um dos mais importantes (1999). Diz esse autor: 

“[...] A greve não foi o único canal de manifestação desses segmentos (os 
chamados ‘movimentos sociais´ e as campanhas das diretas já são outro 
exemplo), mas foi certamente a forma mais duradoura e talvez eficaz de 
expressão de descontentamento social e político [...]” (1999:77). 

O ápice do movimento deu-se com a campanha salarial de 1977, 

capitaneada no ABC pela Oposição Metalúrgica, que esteve à frente de um grande 

número de paralisações entre os anos de 1977 e 1978. SADER mostra que o novo 

sindicalismo se beneficiou em larga medida do período de abertura política, que se 

iniciou no governo militar de Geisel (1974-1979), e se encaminhou no governo 
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Figueiredo (1980-1985) (1988). Porém, isso não quer dizer que houve uma certa dose 

de apatia e acomodação, pelo contrário, os sindicatos exploraram as possibilidades do 

período de distensão política, transformando-se em legítimos defensores dos interesses 

específicos dos trabalhadores. Segundo SADER: “Os trabalhadores são, pela voz de 

seu sindicato, cidadãos respeitáveis que, sintonizando com as interpelações do 

governo, exigem apenas ser respeitados” (1988:187). 

É praticamente impossível pensar o novo sindicalismo sem passar pelo 

nascimento da CUT. Sua base foi gestada dentro do movimento com o intuito de ser 

uma entidade representativa dos trabalhadores brasileiros. O surgimento do novo 

sindicalismo no final dos anos 70 possibilitou que as várias correntes existentes no 

movimento sindical pudessem se aglutinar, cada qual trazendo suas experiências e 

posicionamentos políticos, contribuindo para a criação de uma central sindical de 

representação operária. 

A proposta de se organizar uma central sindical no Brasil ganhou força em 

1977, quando os empresários lançaram a Conferência Nacional das Classes Produtora 

(CONCLAP), com o claro objetivo de se unirem frente as demandas do mercado 

internacional. Interessados também em se fortalecerem, os trabalhadores promoveram 

encontros intersindicais pelo Brasil – os Encontros da Classe Trabalhadora 

(ENCLATS), visando à realização da Primeira Conferência Nacional da Classe 

Trabalhadora (1ª CONCLAT). As divergências mais contundentes no sindicalismo 

nacional tinham dois pólos expressivos. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo 

do Campo e Diadema, por um lado, e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, por 

outro. O primeiro personalizado por Lula e Jair Meneguelli (então sucessor de Lula à 

frente do Sindicato de São Bernardo do Campo), e o segundo representado por 

Joaquinzão (Joaquim dos Santos Andrade), presidente da entidade sindical da capital 

paulista. 

Em agosto de 1981 a 1ª CONCLAT realizou-se em Praia Grande, litoral de 

São Paulo, onde se aprovou a proposta de se criar uma comissão que tinha o objetivo 

de estruturar a CUT. Porém, os meses que se passaram comprovaram a 

impossibilidade de compatibilizar as duas concepções, a reformista de Joaquinzão que 

defendia um sindicalismo de resultado, e a combativa de Lula e Meneguelli, favorável à 

liberdade e à autonomia sindicais. O racha se acentuou em 1983, quando São 

Bernardo do Campo sediou o 1º Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, reunindo 

mais de cinco mil representantes de sindicatos rurais e urbanos. Ali se aprovou a 
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criação da CUT, que atualmente é referência para as massas operárias, e é 

reconhecida como tal pelas mais diversas forças políticas.  

Em 1986, o grupo de Joaquinzão fundou a CGT. Antes de mais nada, é 

necessário esclarecer que duas entidades adotaram a sigla CGT: a Confederação 

Geral dos Trabalhadores e a Central Geral dos Trabalhadores. 

Para um melhor entendimento, será apresentado um breve histórico das 

duas centrais sindicais que disputam essa sigla. As origens da Central Geral dos 

Trabalhadores remetem à primeira Conferência Nacional da Classe Trabalhadora 

(CONCLAT). Nesse congresso discutiu-se a formação da CUT e da CGT. Sendo 

assim, a ala mais à esquerda decidiu pela criação da Central Única dos Trabalhadores. 

Os mais moderados reuniram-se em novembro de 1983, daí a criação de duas centrais 

sindicais opostas que se negavam mutuamente. Em março de 1986, decidiu-se pela 

formação da Central Geral dos Trabalhadores, tendo como seu primeiro presidente 

Joaquim dos Santos Andrade, o Joaquinzão. 

No interior da CGT encontrava-se agrupado um conjunto heterogêneo de 

tendências políticas e sindicais que permanecia unido principalmente pela oposição à 

CUT. A convivência pacífica dessas correntes não durou muito tempo. As divergências 

explodiram durante um congresso em janeiro de 1988, provocando posteriormente uma 

cisão dentro dessa central sindical. O grupo pró-Joaquinzão adotou o nome de Central 

Geral dos Trabalhadores, distanciando-se da Confederação Geral dos Trabalhadores, 

de Rogério Magri e Luís Antônio de Medeiros. Em março de 1991, no Memorial da 

América Latina em São Paulo, foi criada a Central Força Sindical, oriunda da 

Confederação Geral dos Trabalhadores. Luís Antônio de Medeiros foi eleito o primeiro 

presidente dessa associação.  

Em Minas Gerais, o novo sindicalismo teve sua origem especialmente no 

Vale do Aço e nas cidades de João Monlevade, Betim, Contagem e Belo Horizonte 

(NEVES, 1999a e 1999b). O movimento foi responsável pela afirmação dos sindicatos 

e dos operários de Minas Gerais como atores sociais importantes para a construção da 

cidadania. 

Não se pode deixar de salientar esse movimento político e sindical sem 

rememorar o Sindicato dos Metalúrgicos de João Monlevade, pelo importante papel na 

organização do trabalhador e sua estreita ligação com o Sindicato dos Metalúrgicos do 

ABC paulista e outras entidades. Para NEVES: 
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“É importante salientar que fortalecia em João Monlevade a organização dos 
trabalhadores no local de trabalho e também no sindicato, com a sindicalização 
expressiva dos operários. O lugar da produção era questionado pelos 
trabalhadores e aos poucos á relação paternalista’ existente entre os gerentes 
e operários, forma bem peculiar de controle dos trabalhadores, vai dando lugar 
a interesses bem delimitados pelos operários [...]” (1999:189). 

Em Betim, no Sindicato dos Metalúrgicos, outro importante foco do novo 

sindicalismo em Minas Gerais, ocorreu uma tentativa de ruptura com a estrutura oficial, 

tutelada pelo governo ditatorial-militar. O Sindicato dos Metalúrgicos de Betim foi criado 

em 1976, antes mesmo da inauguração da Fiat Automóveis S.A. Anteriormente, 

formou-se a Associação dos Metalúrgicos de Betim que contava com o apoio do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Belo Horizonte/Contagem. Com a chegada da empresa 

e de outras montadoras, como a FMB e a Krupp (atualmente fechada), dá-se início à 

formação do pólo automobilístico betinense, que alterou o perfil da mão-de-obra 

empregada do município e região (NEVES, 1999). A partir de então o sindicato ampliou 

sua base formal, que passou a ser composta por 15.000 homens, muitos dos quais 

com uma certa trajetória de militância sindical e operária. Esses sindicalistas 

assumiriam a liderança e organização operária dentro da empresa, formando as 

comissões de trabalhadores, que contavam com o apoio da Pastoral Operária e das 

oposições sindicais da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo NEVES, 

essas comissões eram formadas por:  

“[...] uma maioria de trabalhadores qualificados, que discutiam, dentre outros 
temas, a validade da atuação em nível dos sindicatos e o processo de trabalho 
dentro das novas indústrias instaladas em Betim. Seus membros organizaram 
e lideraram as greves do pólo automotivo em 1978 e 1979” (1999:194). 

Os metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem tiveram uma experiência 

completamente diversa dos trabalhadores de João Monlevade e Betim. Em Belo 

Horizonte e Contagem tem início um movimento conhecido por Oposição Sindical. 

NEVES assim descreve esse grupo político: 

“A Oposição Sindical articulou-se na região de BH/Contagem  no final dos anos 
70, fazendo evidentemente, referência a herança das greves de 1968 na região 
[...]. Na Oposição Sindical estavam presentes vários grupos de esquerda. 
PCdoB, MR8, PCB, grupos trostkistas e membros da igreja, principalmente da 
JOC e da ACO, que tiveram um papel importante na região nos anos 60, nas 
greves de 1968” (1999:198). 

A organização da oposição sindical aconteceu por meio da formação de 

pequenos grupos políticos nas metalúrgicas situadas na região da Cidade Industrial. 

Suas reivindicações giravam em torno das questões salariais e das condições de 

trabalho. A divulgação dessas idéias ocorria através de boletins clandestinos e também 
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pela criação do Centro Cultural Operário (CCO), onde reuniam-se semanalmente 

operários para a realização de cursos profissionalizantes e de formação política. 

O SINTTEL-MG surgiu antes mesmo da TELEMIG, em janeiro de 1956, 

representando nesse primeiro momento os trabalhadores da CTB e, posteriormente, os 

trabalhadores da TELEMIG, EMBRATEL e CTBC. 

A partir de 1980, após vinte e três anos sem alteração na diretoria do 

sindicato e nas estratégias de ação da entidade, ocorreu uma renovação no SINTTEL-

MG. Ao incorporar-se ao novo sindicalismo, adotou um programa combativo, mudando, 

dessa forma, o perfil do sindicato, mobilizando o operário através dos problemas 

vivenciados no dia-a-dia de trabalho, aproximando democraticamente o sindicato de 

sua base. 

“Pioneiro em algumas iniciativas, como por exemplo, a informatização do 
sindicato, e a criação de uma comissão destinada a acompanhar as inovações 
tecnológicas no setor de telecomunicações, o SINTTEL-MG gradativamente 
torna-se referência para a organização dos telefônicos em todo o Brasil” 
(NEVES, 1999:203). 

É importante observar que o SINTTEL-MG teve um papel primordial na 

criação da CUT, chegando a sediar a regional mineira por algum tempo, contribuindo, 

desse modo, para a renovação sindical no estado nos anos de 1980. 

Nas três últimas décadas, profundas transformações sofridas pelo capital 

com a díade reestruturação produtiva/privatização abalaram a relação de emprego 

formal.  

2.3 O SINTTEL-MG e as mudanças no mundo do trabalho 

A segunda metade da década de 90 registrou um quadro conjuntural de 

flexibilização e reestruturação acompanhado de processos de privatização, 

condicionando desse modo a atuação do SINTTEL-MG, tradicionalmente combativo, 

devido ao seu alto índice de filiação. Os resultados foram imediatos, influenciando nos 

resultados das negociações coletivas dos telefônicos. 

Ora, é evidente que a privatização da TELEMIG afetou o sindicato, 

acarretando mutações no interior do mundo do trabalho. Dentre elas, podem ser 

mencionadas o desemprego estrutural, a degradação do emprego formal, a 

desregulamentação dos direitos e das conquistas históricas dos telefônicos, condições 

cada vez mais precarizadas de trabalho para os terceirizados e “quarterizados”, e, 

acima de tudo, a nova lógica voltada amiúde para a valorização do capital em 
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detrimento do trabalho humano.  

Todavia, é preciso ter claro que, antes mesmo da efetivação da venda da 

estatal, importantes transformações ocorridas nos últimos anos, devido à abertura 

comercial e a globalização dos mercados, dinamizando novos segmentos e fazendo 

uma reposição estratégica das tecnologias do setor, trouxeram conseqüências para as 

condições de trabalho. 

Em decorrência desses impactos, a empresa estatal de telecomunicações 

adotou estratégias de ajustamento e reestruturação produtiva que visavam à 

contemplar as seguintes metas: 

 redução e cortes de pessoal; 

 redução de níveis hierárquicos; 

 crescente terceirização; 

 maior preocupação com a produtividade; 

 multiplicação das parcerias nacionais e internacionais; 

 re-orientação de novas estratégias no sentido de uma exploração de segmentos 

mais dinâmicos do mercado. 

O passo final foi a privatização do setor. É óbvio que, nos desdobramentos 

desse “ajuste produtivo”, os trabalhadores e o sindicato foram profundamente atingidos. 

A categoria profissional mais afetada por estes processos foi a das telefonistas. Com a 

intensiva automatização e a introdução de centrais de comutação eletrônica, a 

categoria das telefonistas, constituída exclusivamente por mulheres, foi bastante 

afetada, reduzindo o peso relativo da categoria, de 30,5% para 25,36% (CARVALHO 

NETO, 1995). É bom ressaltar que essa categoria está exposta a uma tarefa de 

trabalho penosa, causada pela intensificação do ritmo de digitação de dados em 

terminais de computadores. O número dessas profissionais afetadas pela lesão por 

esforços repetitivos (LER), é alto, segundo um levantamento feito pelo SINTTEL-MG no 

ano de 1993.  

No processo de privatização, o SINTTEL-MG assumiu a proposta da 

FITTEL, denominada “Brasil Telecom”. Desse modo, os telefônicos e membros  da 

diretoria do sindicato contribuíram com 1% de seu salário6 para a confecção do material 

impresso na campanha contra a privatização do setor. 

                                            
6  Segundo informações obtidas pelo autor através de entrevistas orais, feitas com diretores do SINTTEL 

–MG, que atuaram na campanha pela  manutenção das estatais em telecomunicações. 
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O projeto da “Brasil Telecom” propunha dispositivos na legislação exigindo 

que os serviços de telecomunicações fossem prestados nas formas de salvaguardas 

sociais e pedia a universalização da telefonia e a construção de novas infovias que 

resgatassem a dívida social (ARAÚJO, 2000).  

A proposta foi derrotada e a privatização acabou por quebrar a influência do 

sindicato nos acordos coletivos. Prova disso é que no ano da privatização não se fez 

um acordo entre a empresa e os trabalhadores, indo para dissídio. Na tentativa de 

desarticular o sindicato, a empresa passou a negociar diretamente com o trabalhador, 

como pode comprovar o relato de um sindicalista:  

“Política de recursos humanos, praticamente não existe, hoje ela é pontual, 
setorial. Se a empresa interessar-se em determinado segmento, ou pessoa, 
negocia diretamente. Isso é um ponto desestruturante para o sindicato, por que 
quebra sua espinha dorsal [...]” (SINDICALISTA 4, entrevista realizada 
em:13/06/2001). 

A tensão no ambiente de trabalho agravou-se no pós-privatização, pela 

inexistência de reajuste salarial, instabilidade no emprego, crescente precarização nas 

relações de trabalho, e o constante temor das demissões. A hipótese é de que as 

perdas foram enormes e, talvez, inevitáveis. A fala de um dirigente sindical corrobora 

essa suspeita: 
“[...] só houve perdas. A maior é a salarial. Perdemos benefícios, o plano de 
saúde piorou [...]. As duras penas mantemos a jornada de trabalho, a hora 
extra passou de 100 para 50% [...]” (SINDICALISTA 5, entrevista realizada em 
31/06/2001). 

Já para um outro diretor do SINTTEL-MG: 

“A principal perda foi a solidariedade, noção de grupo e a força da nossa união 
[...]” (SINDICALISTA 13, entrevista realizada em 19/07/2001). 

Nesse turbilhão, o SINTTEL-MG tem experimentado uma trajetória pontuada 

por mudanças relativas a sua sobrevivência e a dos trabalhadores no pós-privatização. 

Há, entretanto, questões que têm ultrapassado a preocupação salarial, em 

conseqüência do avanço tecnológico (ARAÚJO, 2000). Essa mudança de rumo mostra 

claramente que as noções vigentes de trabalho se modificaram e tornaram-se 

determinantes para o sindicato.  

Diante do redimensionamento do trabalho/emprego e do encolhimento dos 

sindicatos em relação à alastrante informalidade e precariedade dos terceirizados, a 

sociedade passou a exigir um novo perfil sindical. Essas novas situações exigiram uma 

ampliação da ação e da representação do sindicato, e a adesão a uma nova agenda 

social alternativa. 
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Com a segmentação no interior do movimento sindical e a privatização, 

aumenta-se o desafio do SINTTEL-MG: defender os postos de trabalho, sem 

abandonar a preocupação salarial e, fora isso, enfrentar a perda de direitos dos 

trabalhadores empregados, autônomos, terceirizados e desempregados. 

Projetos interessantes de economia solidária, cooperativismo e qualificação 

de profissionais com o apoio da Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) já estão sendo 

elaborados, com o objetivo de criar empreendimentos autogestionários e postos de 

trabalho. Esses projetos, denominados de “sindicato cidadão”, têm por objetivo ampliar 

as “fronteiras” do sindicato, buscando parcerias com prefeituras municipais, ONG, 

empresas privadas, comissões de bairros e outras entidades, visando à recolocação de 

trabalhadores desempregados no mercado formal de empregos e à participação dos 

sindicatos em outras demandas sociais. 

Em suma, o SINTTEL-MG atualmente passa por uma “crise de identidade” 

decorrente das metamorfoses do mundo do trabalho. Ainda não se sabe qual será o 

futuro do sindicato, mas a entidade ainda continua viva e com esperanças renovadas. 

Contradição explicada por um sindicalista: 

“[...] estamos na UTI, fragilizados, em busca de novos caminhos, mas vamos 
sobreviver [...]. Tenho orgulho de pertencer ao sindicato e de contribuir para 
fortalecer a entidade, mantendo-a viva. Graças a entidades como esta, 
podemos pescar no final de semana, jogar uma bola, sabendo que na 
segunda-feira não seremos escravizados” (SINDICALISTA 5, entrevista 
realizada em 31/06/2001). 
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CAPÍTULO III – SINTTEL-MG: EM BUSCA DE NOVOS CAMINHOS 

O capítulo III deste trabalho objetiva apresentar uma contextualização do 

SINTTEL-MG. Assim procede-se inicialmente à descrição do setor de 

telecomunicações, sua história evolutiva e sua privatização. Posteriormente se relata 

um pouco da história da empresa TELEMIG/TELEMAR e, por fim, analisa-se o 

SINTTEL-MG. Esta parte comporta-se como um elo entre o capítulo teórico-

metodológico e o de análise das informações coletas. 

3.1 Histórico do Setor de telecomunicações no Brasil 

Certos aspectos da história do setor são absolutamente atuais e têm relação 

com a discussão que se trava neste capítulo. O marco inicial da implantação da rede 

telefônica no país situa-se por volta de 1852, em decorrência da assinatura, pelo Brasil, 

em 1850, de um tratado internacional que visava impedir o tráfico de escravos negros7. 

Para tanto, devido à extensão do litoral brasileiro, foi preciso construir um serviço 

telegráfico ao longo da costa, para que fosse possível detectar e transmitir informações 

sobre a repressão ao tráfico e ao contrabando de escravos. 

No intuito de atender a uma proposta do então Ministro da Justiça, Eusébio 

de Queiroz Matoso Câmara, o Imperador D. Pedro II (1840-1889) determinou a 

instalação telegráfica ao longo da costa brasileira. O primeiro diretor dos telégrafos foi o 

Barão de Capanema. 

Em 1865, as telecomunicações ganham um novo impulso com o início da 

Guerra do Paraguai (1865-1870). Naquele ano o imperador, a pedido do Duque de 

Caxias, estabeleceu um serviço telegráfico permanente entre o comando de guerra e a 

sede do governo. Tal fato levou à construção da primeira rota-sul, parte da rede 

telegráfica nacional. Segundo ARCHER, a rede foi inaugurada em tempo recorde 

estendo-se num total de 2.080 quilômetros (1993). 

Com a Proclamação da República (1889), a extensão da rede já atingia 11 

mil quilômetros e contava com 182 estações públicas e 13.000 funcionários. Pelos 

                                            
7  No ano de 1845, a Inglaterra cria a Lei Bill Aberdeen. Com essa atitude enérgica, a Marinha Britânica 

poderia aprisionar ou, até mesmo, afundar navios negreiros de qualquer parte do mundo. Pressionado 
pela Inglaterra, aprova-se no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz (em 4 de setembro de 1850), que proibia 
o tráfico negreiro e autorizava a expulsão de traficantes do país. Essa medida reprimiu definitivamente 
a importação de escravos para o Brasil. 
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dados pesquisados, a rede telegráfica do Brasil, naquela época, podia ser considerada 

a segunda do mundo em extensão (FITTEL, 1993). Apenas as províncias de Goiás, 

Mato Grosso e Amazonas não eram contempladas pela rede telefônica. A primeira 

constituição republicana brasileira de 1891 propunha que tanto o telégrafo como o 

telefone fossem explorados em regime de monopólio estatal. Assim, estados e 

municípios se tornaram competentes para outorgar as concessões desses serviços 

(ARCHER, 1993). 

Em 1907 foi fundado pelo grupo anglo-canadense Light e Power, a CTB, 

dotando definitivamente a Capital Federal de um serviço telefônico. Logo em seguida 

expandiu-se para Belo Horizonte, São Paulo, Vitória e outras localidades do Sudeste. 

Contudo, a CTB não atuava nos segmentos de longa distância, pois esse tipo de 

serviço era praticado pela Western and Brazilian Telegraph Co. Para DANTAS a 

história das telecomunicações brasileiras no período é marcada por um “duopólio” 

(1996).  Diz esse autor: “[...] Ela nos revela ter havido, no passado, um verdadeiro 

‘duopólio’, compartilhado pelo Estado semi-colonial e um poderoso grupo empresarial 

estrangeiro [...]” (1996:36). 

Todavia, o grande impulso das telecomunicações no Brasil acontece na 

década de 60, especificamente em 1962, durante o governo parlamentar de Tancredo 

Neves. Em seu gabinete criou-se, através do Código de 1962, o Conselho Nacional de 

Telecomunicações (CONTEL), que visava a organizar a situação caótica do setor. A 

partir daí instituiu-se o Fundo Nacional das Telecomunicações (FNT) alimentado por 

uma sobretaxa que seria cobrada nos dez anos seguintes sobre as contas telefônicas. 

Seu principal objetivo era levantar recursos necessários para investimentos. 

Determinou-se ainda a formação de uma empresa estatal responsável pela instalação e 

operação de troncos de comunicação a longa distância: a EMBRATEL. Nas palavras de 

ARCHER: 

“Essa mesma lei cria a Embratel, que realiza, a partir de sua instalação, a 
construção da primeira rede básica de comunicação via microonda, com cerca 
de 24 mil quilômetros de extensão. Totalmente construída na lógica, ela hoje já 
tem 70% de sua extensão digitalizada” (1993:36). 

Entre as principais funções da EMBRATEL no período de sua criação 

podem ser mencionadas: 

 construir um sistema nacional de telecomunicação; 

 explorar as telecomunicações, tanto em âmbito interestadual quanto em, 
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internacional; 

 viabilizar a formação de grandes redes nacionais de televisão; 

 expandir a rede nacional de telex. 

O “boom” da telefonia urbana no Brasil ocorrerá em 1972, com a criação da 

Telebrás. Essa seria uma “holding” de um sistema de empresas estaduais, as 

chamadas “teles” e a EMBRATEL também seria incorporada. A função da Telebrás 

segundo um relatório da FITTEL seria: “À Telebrás e suas teles caberia absorver a 

miríade de companhias telefônicas municipais, ao mesmo tempo que investiam na 

expansão e modernização das redes telefônicas urbanas [...]” (1999:89). 

Somente a CTBC, com sede na região do Triângulo Mineiro, não foi 

integrada à Telebrás. 

Os investimentos tinham origem em um programa de autofinanciamento 

criado e gerido pelo governo federal, através do qual o usuário do sistema adquiria 

ações da Telebrás. O programa ficou amplamente conhecido como “Planos de 

Expansão” (TELEBRÁS,1994). 

O dinheiro arrecadado seria imediatamente aplicado na preservação e 

instalação de novas linhas telefônicas. Para os “investidores” era um modo de adquirir 

uma linha telefônica, pagando-a em suaves prestações. Nos anos iniciais o programa 

se mostrou bastante eficiente e houve um considerável crescimento da telefonia no 

Brasil: 

“[...] entre 1972 e 1975, o número de linhas saltou de 1,4 milhão para 2,2 
milhões; nos três anos seguintes, chegou a 4,6 milhões. O incremento anual do 
número de linhas vinha se realizando a taxas sempre superiores a 15%, tendo 
chegado a 32% em 1976 [...]” (FITTEL, 1993:15). 

Não obstante, sugere-se que esse acelerado crescimento não tinha bases 

fixas. Desde modo os investimentos sofreram uma brusca freada: “[...] foi de 10% em 

1979 sobre 1978; 8% no ano seguinte; 5,3% em 1981” (FITTEL, 1993:15). 

Os investimentos do Sistema Telebrás na rede telefônica brasileira foram 

bastante superiores ao Produto Interno Bruto (PIB) nos primeiros anos. Já em seus 

últimos anos de existência, esse valor se reduziu. A Tabela 3 mostra esses 

investimentos em valores reais. 

Tabela 3 - Investimentos da Telebrás 

ANO Valor 
R$ 10º 

Investimentos 
PIB (%) 
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1974 3.216 0,73 
1975 4.641 0,94 
1976 5.871 1,08 
1977 5.149 0,89 
1978 4.431 0,73 
1979 4.057 0,61 
1980 2.678 0,39 
1981 3.159 0,52 
1982 3.576 0,56 
1983 2.907 0,52 
1984 2.560 0,46 
1985 2.809 0,44 
1986 3.445 0,49 
1987 3.566 0,51 
1988 4.231 0,64 
1989 4.383 0,62 
1990 2.783 0,49 
1991 3.263 0,60 
1992 4.272 0,79 
1993 4.285 0,69 
1994 4.414 0,60 
1995 4.532 0,62 
1996 6.843 ------ 
1997 7.000 ------- 

Fonte: FITTEL, 1999. 

De acordo com a tabela acima pode-se constatar que os investimentos, 

entre os anos de 1974 a 1982, aproximavam-se de R$ 4 bilhões; de 1983 a 1987 

perfaziam um total de R$ 3 bilhões; entre 1988 a 1995 atingiriam novamente um 

patamar de R$ 4 bilhões. Somente em 1996 é que os investimentos voltam a subir 

consideravelmente (FITTEL, 1999). 

A revitalização dos investimentos a partir de 1996 se dá pela tentativa de 

fortalecer a Telebrás  diante da crescente concorrência do setor. Todavia autores como 

ARCHER (1993), DANTAS (1999) e VIANNA (1993) acreditam que a recuperação das 

“teles” visava muito mais a sua futura privatização. Nas palavras de DANTAS: 
“[...] o governo resolveu recuperar quantitativa e qualitativamente as ‘teles’ e a 
Embratel, menos porque elas precisavam prestar melhores serviços à 
população e às empresas, mas para valorizá-las e elevar os possíveis preços 
de venda por ocasião de sua privatização [...]” (1999:216). 

É bom esclarecer que a privatização das “teles”, inclusive da TELEMIG, é 

um assunto a ser melhor discutido nas próximas seções do presente capítulo. 

O programa de revitalização das telecomunicações no Brasil, anunciado 
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num primeiro momento em 1995, e numa segunda versão em 1997, ficou conhecido 

como Programa de Recuperação e Ampliação do Sistema de Telecomunicações e do 

Sistema Postal. O PASTE partia do pressuposto de que a década de 1990 marcava a 

mudança para uma “sociedade de informação”. Sendo assim, a produção e o consumo 

estariam cada vez dependentes e ligados às comunicações eletrônicas, exigindo a 

formação de uma “infra-estrutura global de informação” (DANTAS, 1999:38) que 

permitiria um acesso mais amplo aos benefícios sociais, políticos e econômicos, 

viabilizando a inserção privilegiada de qualquer país num contexto internacional. 

O objetivo primaz do PASTE era, pois, construir e solidificar a infra-estrutura 

nacional de comunicações, fomentando o desenvolvimento de um mercado de 

informações eletrônicas. Para um ex-diretor da FITTEL8: 

“[...] Poder-se-ia reconhecer que o PASTE pretende dotar o Brasil de novas e 
melhores condições para inserir-se no ciclo de acumulação baseado na 
comunicação produtiva [...]” (ENTREVISTA em 14/12/2001). 

Evidentemente esse programa de revigoramento das telecomunicações no 

país fazia parte, num contexto mais amplo, das transformações que já começavam a 

ocorrer nas telecomunicações ao longo dos anos 80 (FITTEL, 1996). 

Como todo Sistema Telebrás, a TELEMIG se beneficiou com este programa. 

3.2 A história da TELEMIG 

O ano de 1973 marca a mudança de Companhia Telefônica de Minas 

Gerais para Telecomunicações de Minas Gerais (TELEMIG). Naquele ano foi-lhe 

outorgada pelo Ministério das Comunicações e pelo Sistema Telebrás a concessão por 

trinta anos dos serviços de telefonia urbana e interurbana em Minas Gerais.  

Nesse sentido, o Estado começou a participar efetivamente do capital da 

TELEMIG. Sua intenção era ampliar a telefonia para mais de trezentos municípios 

(CARRIERI, 2001). Para atingir essa meta foi necessário integrar as 220 empresas já 

existentes. Uma vez feito, a TELEMIG passou a controlar 59% dos telefones em 

atividade no estado. Um ano depois, a empresa já era responsável por 65% dos 

serviços urbanos e 80% dos serviços interurbanos. Em 1976 controlava 73% dos 

terminais instalados em Minas Gerais. Na década de 90, comandava os serviços 

telefônicos de quase todo o estado, tendo 816.000 terminais instalados. Além disso, 

                                            
8  Entrevista realizada pelo autor no dia 4/12/2001. 
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oferecia serviços tais como: datafone, datafone-VD, transtextom multidata, vídeo texto, 

PSIU, fac-símile, vídeo consulta, serviços a clientes especiais, hora programada, etc. 

(RODRIGUES, 1991). 

A área de cobertura da TELEMIG abrangia 783 municípios, perfazendo um 

total de 3.098 localidades contempladas. Esses serviços incluíam tanto telefonia fixa 

(terminais), bem como telefonia celular (acesso), num total de 1.807 milhões de 

terminais telefônicos e 428 mil acessos (RELATÓRIO ANUAL, 1997). Esses números 

colocavam a TELEMIG como quarta colocada entre trinta e uma operadoras de 

serviços de telecomunicação nacional (CARVALHO NETO, 1995). 

Nos anos 90, a empresa investiu vultuosas quantias, de acordo com um 

sindicalista entrevistado, no atendimento ao cliente e em inovações tecnológicas. 

Segundo dados obtidos em uma pesquisa popular feita no final de 1997, a TELEMIG 

teve uma aprovação de 80,8% de seus usuários, com relação aos serviços prestados 

(RELATÓRIO ANUAL, 1997).  

Tentando acompanhar a evolução do setor de telecomunicações foram 

introduzidos novos produtos e serviços, como por exemplo, videoconferência, caixa 

eletrônico de mensagens, IP Link TELEMIG, Digital Line ISDN, entre outros. Todavia a 

principal mudança aconteceria na forma de gestão da empresa, visando à flexibilização 

das relações através de processos de reestruturação produtiva, terceirizações, 

subcontratações, fatos que tinham como objetivo deixar a empresa mais atrativa para 

os investimentos da iniciativa privada. Tese compartilhada por CARRIERI: 

“O que se pôde observar quanto aos últimos anos foi uma busca dos dirigentes 
dessa estatal para tornar a empresa o mais atrativa possível para a iniciativa 
privada, com investimentos crescentes, chegando a investir, no ano de 1997, 
cerca de R$ 580 milhões na expansão de sua infra-estrutura [...]” (2001:256). 

Com a aprovação, em 1997, da Lei Geral das Telecomunicações (LGT) 

abriram-se as portas para a privatização do setor. Todas as estatais foram agrupadas 

em holdings (como mostra a Tabela 4), para facilitar a preparação para a 

desestatização:  

Tabela 4 - Formação das Holdings 

Especificação Holding 

Telefonia Fixa Tele Norte Nordeste leste 
Tele Centro Sul 
Tele São Paulo 

Telefonia Móvel Tele Sudeste Celular                Tele Norte Celular 
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TELEMIG Celular                      Tele Leste Celular 
Tele Celular Sul                         Tele Nordeste Celular 
Tele Centro Oeste Celular        Telesp Celular 

Telefonia de longas distâncias EMBRATEL 
Fonte: MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES (1999) apud CARRIERI (2001). 

Nesse modelo, a TELEMIG agrupava-se a outras quinze operadoras 

formando a TELEMAR. Passado um ano, em julho de 1998, houve a privatização do 

setor de telecomunicações, incluindo a TELEMIG. 

3.3 O fim do monopólio estatal e a privatização das telecomunicações 

A privatização de empresas brasileiras ainda é um tema bastante polêmico, 

pois envolve posições bastante contraditórias. Por isso mesmo, é um assunto que  

deve ser discutido numa esfera mais ampla. Juntamente com a privatização ocorreu a 

desnacionalização de setores estratégicos como o elétrico e o das telecomunicações. 

Ao mesmo tempo que se elimina os monopólios e oligopólios nacionais, a 

privatização abre espaço para o capital internacional, como é o caso brasileiro. 

O processo de privatização no Brasil deu-se em fases distintas. A primeira 

ocorreu na década de 80 sem a menor intenção de se fazer um programa de larga 

escala, privatizando 38 empresas, conseguindo arrecadar US$ 780 milhões, uma vez 

que tais empresas eram de pequeno porte. Entre os anos de 1990 e 1992 as 

privatizações foram aumentadas com a criação do Programa Nacional de 

Desestatização (PND): foram vendidas 68 empresas arrecadando um total de US$ 4 

bilhões. Nos anos de 1993 a 1994 arrecadou-se com a venda de 15 empresas  US$ 4,5 

bilhões. 

Em 1995, as privatizações do setor industrial já estavam praticamente 

concluídas. Esse ano marca também a criação do Conselho Nacional de 

Desestatização (CND). No biênio 95/96 outras dezenove empresas foram vendidas à 

iniciativa privada, gerando um caixa de US$ 5,1 bilhões. No segundo semestre de 1997 

ocorre uma aceleração do processo de privatização de empresas estatais sob o 

controle de seus respectivos estados, arrecadando até o final daquele ano US$ 4,3 

bilhões (DIEESE, Subseção FITTEL, 2000). 

Ora, é evidente que as mudanças e inovações que ocorreram nas 

telecomunicações mundiais nos anos 80 afetaram o Brasil e o Sistema Telebrás. Cedo 

ou tarde, o regime monopolista estatal brasileiro teria que acompanhar a tendência 

mundial à liberalização e à privatização. 
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Na América Latina, o tema liberalização e privatização (como demonstrado 

no capítulo I) já estava em voga, tornando-se sinônimo da redução dos monopólios 

públicos estatais, transformando-os em monopólios privados, controlados na maioria 

por empresas estrangeiras. O movimento teve seu início em 1987, no Chile, com a 

venda da Companhia Telefônica Chilena. Em novembro de 1991 foi a vez da Argentina 

vender a ENTEL. Um mês depois o México venderia a lucrativa TELEMEX. Novembro 

de 1991 foi marcado pela venda da CANTV Venezuelana para o consórcio Telefónico-

AteT-GTE, o mesmo que compraria a TLD de Porto Rico e a ENTEL peruana em 

19949. 

No Brasil, as telecomunicações, ao contrário de suas congêneres latino-

americanas, eram monopólio estatal consagrado na Constituição de 198810. O art. 21. 

Inc. XI da Constituição Federal reafirmava o monopólio da União nas 

telecomunicações. Reafirmava que esse monopólio deveria obrigatoriamente ser 

exercido por empresas que tivessem o controle estatal. A radiodifusão seguiria o 

caminho oposto, ou seja, seria monopólio estatal, podendo ser explorado em regime de 

concessão por empresas privadas brasileiras. 

De maneira mais geral, autores como DANTAS (1999), RAMOS (1993) e 

VIANNA (1993) argumentam que o art. 21 da Constituição brasileira de 1988, de certa 

forma, foi um obstáculo para que a privatização do setor não tivesse seu início nos 

anos 80. Fato este que pode ser confirmado na seguinte passagem: “de fato, esse 

enunciado constitucional impediu que um processo atabalhoado e incerto de 

liberalização tivesse seu início ainda em fins da década de 80 [...]” (FITTEL, 1999:180). 

Contudo, esse princípio constitucional não teve êxito em demarcar o 

território das telecomunicações brasileiras no desenvolvimento capitalista baseado no 

trabalho Informacional e na comunicação produtiva. No exato momento em que países 

de capitalismo avançado discutiam seus interesses de construir uma “sociedade de 

informação”, investindo no setor, o Brasil, nos governos dos presidentes José Sarney, 

Fernando Collor e Itamar Franco, adotou uma postura passiva em relação às 

telecomunicações, e assistiu atônito ao sucateamento de suas bases tecnológicas. Não 

cabe aqui discutir as causas desse desmonte. 

Mas não há como negar o processo acentuado de deterioração das 

                                            
9  No primeiro capítulo do presente trabalho existe um tópico que retrata enfaticamente as privatizações 

na América Latina. 
10  Princípio introduzido pelo regime ditatorial militar na Constituição de 1967. 
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telecomunicações brasileiras, principalmente nos grandes centros urbanos, como São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Os investimentos eram sempre 

insuficientes e as direções e a administração das subsidiárias estaduais tornaram-se 

“cabides” de emprego, atendendo a interesses clientelistas da base governista11. Enfim, 

não existia nenhum projeto por parte do governo que formulasse estratégias sistêmicas 

para as telecomunicações. 

Com o fim do monopólio, no governo Fernando Henrique Cardoso acontece 

a privatização do Sistema Telebrás. Esse foi divido em doze holdings, sendo três de 

telefonia fixa, uma de longa distância e oito operadoras de telefonia celular. Assim se 

configurou o cenário no Brasil após a privatização: a TELESP participações (fixa) e a 

TELESUDESTE (Rio de Janeiro e Espírito Santo) são controladas pela Telefônica de 

España; a TELECENTRO SUL (Rio Grande do Sul, Acre, Brasília, Goiás, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Santa Catarina) é controlada pela Portugal 

Telecom; e a EMBRATEL pela MCI (empresa norte-americana). A Tabela 5 mostra as 

empresas de telefonia fixa e a EMBRATEL. 

                                            
11  Vide reportagem do jornal Folha de São Paulo de 02/08/1998, que denuncia diretorias e presidências 

das subsidiárias sendo ocupadas através de indicação feitas por políticos do PSDB, PMDB, PFL, PTB. 
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Tabela 5 - Empresas de telefonia fixa e a EMBRATEL 

Empresas Composição Valor Venda 
(R$ Milhões) 

Consórcio vencedor 

Tele Norte 
Leste 

Teleamazon, Telaima, Teleampá, 
Telepará, Telepisa, Telma, 
Teleceará, Telern, Telpa, Telpe, 
Telasa, Telesergipe,Telebahia, 
Telemig, Telest  Telerj 

3.434 AndradeGuitierrez, Inepar. Marc. 
Invest. e Part., Br Veículos, Cia 
Seguros Aliança, Fundos de 
Pensão, La Fonte, BNDESPar. 

Tele Centro Sul CTMR, Teleacre, Telebrasília, 
Telegoiás, Telemat, Telems, 
Telepar, Teleron, Telesc 

2.070 Timepart Participações, Stet 
Internacional Netherlad,Techold 
Participações  

Telesp --------- 5.783 Telefônica Internac., Portelcom 
Fixa, Banco Bilbao Vizcaya, 
IberdolaInves, Teleparbs Partic. 
S.A., CTCInt, S.A, Telefônica 
Argentina (TASA)  

Embratel ---------- 2.650 MCI Internacional, TelecBrasil, 
MCI Solutions Telecom 

Total --------- 13.937 ---------- 
Fonte: ANATEL (1999), adaptação. 

Por sua vez a Tabela 6 mostra as empresas de telefonia celular da 

denominada “Banda-A”. 

Tabela 6 - Empresa de Telefonia Celular- Banda A 

Empresa Áreas Composição 
(Empresas Celulares) 

Valor Venda 
(R$ Milhões) 

Consórcio Vencedor 

Telesp Celular 1 e 2 Telesp 3.588 Portugal Telecom 
TeleSudeste 
Celular 

3 Telerj, Telest 1.360 Telefônica Int., Iberdola Invt. 
S.A, S.U.L., NTT Mobile 
Comunic. Itochu Corporation 

Telemig Celular 4 Telemig 756 TIW do Brasil Ltda, Oppottunity 
Mem S.A, Previ, Sistel, Outros 

Telecelular Sul 5e 6 CTMR, Telepar, 
Telesc 

700 UGBParticipaçõesLtda., 
BitelParticipações S.A 

Tele Centro Oeste 
Celular 

7 Teleacre, Telebrasília, 
Telegoiás, Telemat, 
Telmesm Teleron 

440 BID S.A, Splice do Brasil 

Tele Norte Celular 8 Telemazon, Telaima, 
Telepará, Teleamapá, 
Telma 

188 TIW do Brasil Ltda, Opportunity 
Mem S.A, Previ, Sistel, Outros, 

Tele Leste Celular 9 Telesergipe, Telebahia 428 Iberdola Invest. S.U.L, 
TelefónicaInternacional 

Tele Nordeste 
Celular 

10 Telepisa, Teleceará, 
Telern, Telpa Telpe, 
Teleasa 

660 UGBParticipaçõesLtda, 
Bitelparticiapações S.A 

Total ------- ------- 8.120 ------ 
Fonte: ANATEL (1999), adaptação. 

Já a Tabela 7 expõe as empresas de telefonia celular da chamada Banda B. 

Tabela 7 - Empresas de Telefonia Celular - Banda B 
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Áreas 

 
Estados 

Preço Mínimo 
(R$ Milhões) 

Valor da Venda 
(R$ Milhões) 

Consórcio Vencedor 

1 São Paulo 
(região 
metropolitana) 

600,0 2.647,0 BCP (BellSouth, Banco Safra, 
Grupo O Estado de São Paulo e 
Splice) 

2 Interior de São 
Paulo 

600,0 1.326,0 Tess (ErilineCelular, Primav, 
Telia) 

3 RJ e ES 500,0 1.508,0 Algar (Ligthel Tecnologiae Infor. 
Construtora Queiroz Galvão, 
KoreaMobile, Telecom 
Internacional) 

4 MG 400,0 520,0 Maxitel (Vicunha, Globopar, 
Bradesco e Itália Telecom) 

5 PR e SC 330,0 773,0 Global Telecom (Grupo Suzano, 
DDI, Motorola, Inepar e Nissho 
Iwai) 

6 RS 330,0 335,0 Telet (International Equity, 
Telesystem International, Bell 
Canadá e Investidores 
brasileiros) 

7 DF, GO, TO, 
MS, MT, RO e 
AC 

270,0 338,0 Americel (Telesystem 
International, Wireless Brasil 
Inc., Bekl Canadá BVI-V Ltda., 
Citibank, Banco do Brasil 
Investimentos, Opportunity, 
Grupo Jerissati, Previ, Funcef, 
Sistel, Petrosm Telosm Aeros, 
Valia, Fachesf e Fabes)  

8 AM, AP, PA, 
MA, RR 

200,0 ------- ------- 

9 BA e SE 230,0 250,0 Maxitel (Vicunha, Globopar, 
Bradesco, e Itália Telecom) 

10 PI, CE, RN, 
PB, PE e AL 

230,0 555,5 BSE (OESP Participações, 
Splice, Bomb Shell Com e Part., 
Verbier Representações e Bell 
South) 

Total ------- 3.690,0 8.253,9 ------- 
Fonte: ANATEL (1999), adaptação. 

Acredita-se que, com o fim da venda da Telebrás, a maioria das holdings 

passou a ser controlada por operadoras norte-americanas e européias, que já detinham 

o monopólio das telecomunicações em outros países. A Tabela 8 mostra o perfil das 

holdings européias e norte-americanas. 

Tabela 8 - Perfil das empresas estrangeiras 

Empresa Perfil 
Telefônica de 
Espana 

Número de Trabalhadores: 92.151 
Faturamento: em 97: US$15,7 bilhões 
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Lucro: US$1,26 bilhão 
Patrimônio Liquido: US$ 15,8 bilhões 
Principais Serviços: telefonia fixa local, celular e longa distância 
Atuação: Chile, Peru, Venezuela, Argentina, Porto Rico e El Salvador 
 

Itália Telecom Número de Trabalhadores; 133.211 
Faturamento em 96: US$23 bilhões 
Lucro: US$982 milhões. 
Patrimônio Líquido em 97: US$17,2bilhões 
Principais Serviços: telefonia fixa local, celular, longa distância e TV 
interativa 
Atuação: Chile, Argentina, Cuba  
 

MCI Número de Trabalhadores: 60.409 
Faturamento em 97: US$16,9 bilhões 
Lucro: US$20,9 milhões 
Patrimônio Líquido: US$12 bilhões 
Principal Serviço: telefonia de longa distância 
Atuação: Chile, México, Peru, Venezuela e Argentina 
 

Bell South Número de Trabalhadores: 81.000 
Faturamento em 97: US$20,5 bilhões 
Lucro: US$3,2 bilhões 
Patrimônio Líquido: US$15,6 bilhões 
Principal Serviço: telefonia fixa 
 

NTT Número de Trabalhadores: 182.482 
Faturamento em 97: US$78 bilhões 
Prejuízo em 97: US$3,5 bilhões 
Patrimônio Líquido: US$65 bilhões 
P
 

rincipal Serviço: telefonia local e interurbana. 

Fonte: DIEESE, Subseção FITTEL(1999). 

A abertura, com o fim do monopólio estatal, iniciou-se com o envio ao 

Congresso Nacional de uma proposta de Emenda Constitucional que modificava a 

redação do art. 21, inc. XI da Constituição Federal de 1988. Ao ser aprovada em agosto 

de 1995, mantinha-se o monopólio da união, porém o Estado passaria a exercer um 

papel regulamentador, podendo continuar operando diretamente os serviços ou, até 

mesmo, outorgá-los à iniciativa privada. 

Tempos depois, precisamente em novembro do mesmo ano, o governo 

federal mandou ao Congresso um projeto de lei, conhecido como “Lei Mínima”12, que 

regulamentava as concessões para a telefonia móvel e celular e de comunicações via 

satélite (FITTEL, 1999).  

Um mês depois foi enviado ao Congresso pelo governo o projeto Lei Geral 

                                            
12  Lei número 9.259, de 19 de julho de 1997. 
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das Telecomunicações (LGT), aprovado em julho de 1997. O anteprojeto foi elaborada 

pelo Ministério das Comunicações em parceria com a União Internacional das 

Telecomunicações (UIT), agência especializada da Organização das Nações Unidas 

(ONU). Sobre essa lei, diz um ex-consultor da FITTEL:  “a grande e mais importante 

mudança introduzida pela LGT no ordenamento das telecomunicações brasileiras foi 

determinar a total retirada do Estado das atividades de operação [...]” (1999:115). 

Portanto, o Estado apenas teria, através da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), a função de regulamentar e fiscalizar. As atividades de 

operação e exploração dos serviços ficariam a cargo de pessoas jurídicas de direito 

privado. 

Em resumo, a LGT é uma lei que estabelece as normas, outorgas e regras 

para a exploração das telecomunicações brasileiras. Além disso, ela divide os serviços 

prestados em dois modelos diferentes. Serviços prestados em “regime público” e 

prestados em “regime privado”. Cabe frisar que podem haver serviços públicos e 

privados prestados concomitantemente. 

O primeiro modelo de serviço caracteriza-se pela imposição ao operador de 

“obrigações de universalização e continuidade” (ANATEL, 1997:44). Nessas obrigações 

incluem-se as várias modalidades de serviço telefônico fixo, destinado ao uso público 

em geral. Seu objetivo primeiro é possibilitar o acesso de pessoas ou instituições de 

interesse público ao serviço de telecomunicações. 

Por seu turno, o “regime privado” é isento de arcar com qualquer tipo de 

prejuízo ou déficit que possa resultar nas suas “obrigações de universalização”. É papel 

dos orçamentos públicos providenciar as verbas para atender aos custos das 

operadoras privadas responsáveis pelos serviços universais. 

Desse modo, as então vinte e sete “teles” mais a EMBRATEL foram 

reagrupadas em doze novas companhias, das quais oito se originaram de 

departamentos ou divisões de telefonia celular (Banda A) das “teles” que seriam 

agrupadas em empresas regionalizadas. Somente São Paulo e Minas Gerais 

permaneceriam com uma operadora de telefonia celular de âmbito regional. Tal divisão 

poderia agrupar dois ou quatro estados diferentes.  

A Tabela 9, ao mesmo tempo que é uma complementação necessária da 

Tabela 8, mostra as holdings e suas respectivas áreas de atuação. 
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Tabela 9 - Áreas de atuação das doze holdings privatizadas 

Holding Área de Atuação 

Telefonia Fixa  
Tele Norte Leste Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Piauí, Maranhão, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro. 

Telesp São Paulo 
Tele Centro Sul Acre, Rondônia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul (região de Pelotas). 
 

Telefonia de longa distância  

Embratel Nacional 
Telefonia Celular (Banda A)  

Tele Norte Celular Amazonas, Roraima, Pará, Amapá, Maranhão. 
Tele Nordeste Celular Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas. 
Tele Leste Celular Sergipe, Bahia. 
Tele Sudeste Celular  Rio de Janeiro, Espírito Santo. 
Telesp Celular São Paulo 
Telemig Celular Minas Gerais 
Tele Centro Oeste Celular Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, 

Tocantins, Distrito Federal.  
Tele Celular Sul  Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. 

Fonte: FITTEL (1999). 

A proposta do governo federal, a médio e longo prazos, era que todas as 

áreas passassem a ser atendidas por duas ou mais operadoras de telefonia e outros 

serviços de telecomunicações. 

Em Minas Gerais, o processo de privatização não foi diferente. O caminho 

seguido foi o mesmo. 

3.4 A desestatização da TELEMIG 

No decorrer da pesquisa deparou-se a todo o momento com o binômio 

universalização/competição e também com o discurso de que, pelo déficit de 

investimentos, não se acompanharia o potencial crescimento do lucrativo mercado de 

telecomunicações. De certa forma essa era a visão dominante da administração da 

TELEMIG. Com esse pensamento, o Estado patrocina processos de reestruturação 

produtiva e reengenharia antes da privatização. Tal fato possui uma importância 
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fundamental, pois foi uma  tentativa de dar uma nova vitalidade à empresa, para que a 

nova estrutura empresarial pudesse atrair uma grande quantidade de possíveis 

investidores. 

Segundo CARRIERI, dois discursos opostos marcaram a pré-privatização da 

empresa (2001). De um lado, o proferido pelo alto comando executivo da empresa e, 

por outro, o desenvolvido pelo SINTTEL-MG.  

Para aquele autor, o primeiro grupo explorava os seguintes temas:  

“adequação à realidade da globalização; privatização; reestruturação produtiva; 
transformação da identidade; terceirização; desempenho; valorização dos 
empregados; conhecimento sobre mercado; empregabilidade; democratização 
da empresa; centralização do poder” (CARRIER, 2001:269). 

Analisando a fala do segundo grupo, CARRIERI arrola os principais pontos: 

“privatização; reestruturação; administração catraca; crescimento da exploração dos 

empregados; reposição salarial” (2001). 

As divergências discursivas de ambos os grupos não são tão claras. Pelo 

contrário, assemelham-se, mas cada grupo defende seus próprios interesses. Aqui a 

pesquisa se deterá neste primeiro momento, na privatização da empresa. Os efeitos da 

venda da estatal e a proposta do SINTTEL-MG serão discutidas no próximo tópico. 

Com a iminência da privatização uma nova forma de pensar a empresa foi 

implementada. Por essa nova cultura a TELEMIG se voltava necessariamente para a 

satisfação do mercado e para o aumento de sua rentabilidade. Meses antes de ocorrer 

a privatização, segundo um ex-coordernador geral do sindicato13, a estatal havia se 

transformado de uma empresa prestadora de serviços na área em uma empresa 

responsável por lucrativos negócios no ramo das telecomunicações. Cumpre lembrar 

que essas modificações faziam parte do processo de privatização do Sistema Telebrás. 

De acordo com as palavras do entrevistado: 

“Eu disse que a empresa neste momento se arma ideologicamente através de 
políticas de recursos humanos, adotando uma reformulação tecnológica  
massiva, e isto foi um impacto muito grande. Houve também a utilização de 
muitos sistemas integrados de computador [...]. Tudo isso não visava ao bem 
estar do trabalhador mas, para tornar a empresa mais atraente para o capital. 
Na TELEMIG isso foi muito evidente [...]” (SINDICALISTA 1, entrevista 
realizada em 30/05/2001). 

Além disso, autores como BOITO JR. (1999) e LOJKINE (1990) mostram 

                                            
13  Entrevista realizada pelo autor no dia 11/07/2001. 
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que a privatização em seus momentos iniciais acarreta mudanças estruturais nas 

organizações empresariais. Novos modelos, regras, comportamentos são colocados 

em pauta. Contudo, as mais importantes são as mudanças perceptíveis e concretas, 

como por exemplo, a redução dos custos, a diminuição do quadro de empregados, o 

aumento do ritmo de trabalho, entre outras.  

Na TELEMIG observou-se uma transformação na gestão da empresa em 

todos os setores, mas principalmente nas divisões de Recursos Humanos (RH). A partir 

de então, o relacionamento com o mercado exigiria uma maior autonomia e flexibilidade 

nos processos de contratação, pelo fim das exigências licitatórias: 

“[...] Foram terceirizados serviços que antes eram feitos pelos trabalhadores da 
TELEMIG, isso teve repercussões muito grande não só na confiança, mas 
também na saúde do trabalhador, principalmente do terceirizado [...]. A 
empresa contratante, que era estatal, não se preocupava com o trabalhador 
das empreiteiras [...]. Desse modo observa-se a deterioração dos serviços 
prestados, e também do planejamento [...]” (SINDICALISTA 1, entrevista 
realizada em 30/05/2001). 

Outra categoria dentro do ramo de prestação de serviços que sofreu com as 

modificações empresarias e tecnológicas foi a das telefonistas. O porquê reside na 

intensa automatização dos processos de ligação, com a introdução de centrais de 

comutação eletrônica: 

“[...] Então, a terceirização atingiu todos os setores da empresa, o callcenter, 
que era o telefonista, hoje, vem de uma empresa separada ,que é também do 
grupo, mas separada [...]” (SINDICALISTA 2, entrevista realizada em 
12/06/2001). 

Tornada mais atraente, a TELEMIG foi privatizada juntamente com o 

Sistema Telebrás. Todavia, houve manifestações contrárias à venda organizadas pela 

FITTEL. O grande medo das duas entidades, e que parece ter se confirmado 

posteriormente, foi o aprofundamento das desigualdades regionais e as mudanças nas 

relações de trabalho. 

3.5 O acirramento das desigualdades regionais 

Nas entrevistas orais semi-estruturadas realizadas pelo autor com dirigentes 

e ex-dirigentes sindicais ficaram evidentes as preocupações quanto à possibilidade da 

privatização das “teles” estar aprofundando ainda mais as desigualdades sociais e 

regionais do país. Essa preocupação se mostrou recorrente. Num total de quatorze 

entrevistados, mais da metade abordou esse assunto. É interessante lembrar que a 

seleção dos entrevistados ocorreu em função da história profissional e sindical. Quase 
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todos vivenciaram de perto os processos de implantação das inovações tecnológicas 

dentro da empresa e atuaram na campanha anti-privatização. As entrevistas foram 

feitas obedecendo ao critério acima e permitiram enxergar esses eventos de ângulos 

diversos: a experiência sindical em movimentos e manifestações, as vivências em 

processos de negociação coletiva pré e pós desestatização; a construção e atuação na 

FITTEL. 

Apesar das conseqüências da divisão e desestatização do Sistema Telebrás 

não serem o objeto central da pesquisa, resolveu-se melhor estudar e avaliar o 

fenômeno, uma vez que uma parcela significativa dos entrevistados se mostrou 

temerosa com relação a esse efeito. 

Como é sabido, cada uma das “teles” e seus respectivos estados 

funcionavam como estimulantes financeiros: captavam recursos e divisas para os 

municípios, promoviam a redistribuição dos recursos para o atendimento às cidades e 

regiões deficitárias. Em quase cinco mil municípios brasileiros podia-se contar com um 

serviço de posto telefônico ou de um “orelhão”, bem como, com uma rede telefônica, ou 

seja, atendimento por linhas de acesso individual (telefonia residencial e comercial), e 

de acesso coletivo (telefonia pública) (TELEBRÁS, 1997). 

Além de operar nas regiões mais ricas do Brasil, garantia a operação no 

enorme território amazônico, no interior do Nordeste e em vilarejos pobres do Sudeste 

e Centro-Oeste brasileiros. Em muitas dessas regiões, o Sistema Telebrás tinha um 

sério déficit orçamentário, que era compensado com o superávit proporcionado por 

outras localidades, como demonstra um dos entrevistados: 

“[...] em 1997, cerca de 8% dos ativos operacionais (equipamentos e 
instalações produtivas da EMBRATEL) encontravam-se na região Norte, 
incluindo-se mais de 50 estações terrestres rastreadoras de satélites de 
comunicações. Entretanto, as atividades da empresa na região lhe davam um 
prejuízo equivalente a quase 3% do seu lucro. Noutro extremo, os seus ativos 
operacionais em São Paulo correspondiam a 22% do total nacional [...], mas 
lhe permitiam obter 61% do total de seus lucros. No Nordeste, os lucros 
operacionais da EMBRATEL correspondiam a 4% de seus ativos operacionais 
[...], no Sul quase 20%. Entretanto, no Nordeste estavam mais de 18% dos 
ativos operacionais da EMBRATEL e no Sul, apenas 13% [...]” (SINDICALISTA 
3, entrevista realizada em 31/07/2001). 

Fica bastante evidente que o sistema de gerenciamento financeiro adotado 

pela EMBRATEL permitia à empresa manter os serviços em regiões de baixo retorno, 

graças aos lucrativos serviços prestados em São Paulo e outros estados brasileiros. 

A questão dos sindicalistas entrevistados perpassa pela seguinte indagação: 
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uma vez separadas a TELESP e a EMBRATEL do restante do sistema, qual será a real 

chance da holding TELE-NORTE LESTE manter-se e aumentar, principalmente 

apoiada pelo retorno financeiro da TELEMIG e da TELERJ, as redes e serviços de 

telecomunicações na Amazônia e parte do Nordeste? 

Outro ponto que não se pode esquecer é que a EMBRATEL (depois da 

privatização) poderá perder parte de seu mercado de comunicações interurbanas 

(DDD) e interurbanas (DDI) para as novas holdings regionais. Muitos clientes já podem 

optar por redes privadas. Nesse sentido, muitos analistas como DANTAS (1999), 

SAFATLE (2000), SCHILLER (1996) e VIANNA (1996) acreditam que, para se defender 

da concorrência, a EMBRATEL tende a concentrar seus negócios em regiões 

economicamente mais rentáveis do Sul e Sudeste. Com o tempo, pode mesmo abrir 

mão das operações no Norte e Nordeste, ainda que parcialmente. 

Uma parcela, dada por amostragem, dos entrevistados acredita que o 

acirramento das desigualdades sociais e regionais após a privatização virá em função 

das remessas de lucro e dividendos para fora do país, ao contrário dos lucros do 

Sistema Telebrás, que permaneciam no Brasil. Com a remessa de lucros para outros 

países, não será possível manter ao menos os serviços básicos de telefonia nas 

cidades e vilarejos mais pobres do Brasil. 

A FITTEL em sua “Proposta Alternativa para as Telecomunicações” (1996), 

contesta o discurso oficial da universalização do sistema. Nesse projeto, a entidade 

alega que o novo sistema parece reproduzir as limitações sociais do regime 

monopolista estatal (FITTEL, 1996). De acordo com o documento, o financiamento para 

a universalização da telefonia, oriundo principalmente de verbas públicas, não é 

coerente com o governo federal, que prega a melhoria e expansão, através de 

investimentos privados, de regiões que se inserem em nichos de mercado pouco 

rentáveis e tecnologicamente atrasados. Caberia, portanto, cada plano detectar as 

carências das localidades, e tentar suprí-las ou saná-las com novas operadoras. 

Contudo, a FITTEL denuncia que pelas “brechas da lei brasileira” nenhum 

investidor privado estará obrigado a prestar determinados serviços (FITTEL, 1999). 

Quando o atendimento às regiões e populações mais carentes exigir a ampliação de 

serviços deficitários, principalmente os de telefonia fixa residencial e telefonia pública, 

as operadoras privadas poderão recorrer ao Fundo de Universalização. 

Há um receio por parte da Federação Interestadual dos Trabalhadores em 
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Telecomunicações de que a expansão das linhas telefônicas obedeça a critérios 

totalmente elitistas e excludentes, como se pode perceber pelo trecho abaixo: 

“[...] Em princípio, nada impede que a expansão nominal das linhas se 
concentre nas residências de mais alta renda(duas a três linhas por 
residência), embora, estatisticamente, o resultado venha a ser a elevação do 
indicador [...]” (PROJETO de Pesquisa e Formação Sindical. CUT-FINEP, 
1999: 58). 

Pela citação acima pode-se depreender que a expansão da telefonia 

residencial e pública, enfim das telecomunicações, em cidades e regiões mais pobres, 

dependerá inelutavelmente da vontade política, ou do poder de mobilização e barganha 

de forças políticas locais. 

Após estas considerações a respeito do acirramento das desigualdades 

sociais e regionais advindas da privatização da telefonia, serão focalizados os impactos 

para a classe-que-vive-do-trabalho e para o movimento sindical. A deteriorização dos 

serviços de telefonia fixa pós-privatização pode ser explicada, em parte, pela política 

implementada de reestruturação, terceirização, demissão de pessoal qualificado e 

redução do quadro efetivo. 

3.6 A privatização e os efeitos para os telefônicos 

Cabe a este subcapítulo analisar os impactos da privatização do sistema 

Telebrás para os telefônicos e, em especial, para o SINTTEL-MG. 

Desse modo esta parte está dividido em dois tópicos que se completam 

mutuamente. Na primeira parte, será estudado a oposição sindical à privatização. Já 

num segundo momento, serão discutidos os impactos e as respostas do SINTTEL-MG 

à política de desestatização da TELEMIG. É importante salientar que, tanto o primeiro 

quanto o segundo tópicos, serão construídos a partir de análises prévias de acordos 

coletivos de 1999/200014, período imediatamente após a privatização15, análises 

documentais, bibliografias e também através das entrevistas orais semi-estruturadas16. 

3.6.1 Oposição sindical à privatização 

De um modo mais geral, pode-se argumentar que o movimento de 

                                            
14  Ver análises dos acordos coletivos de 1999/2000 na presente dissertação. 
15  No ano da privatização da TELEMIG não houve acordo coletivo (1998/1999), indo para dissídio. 
16  Ver anexos da presente dissertação. 
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resistência sindical às políticas neoliberais e à privatização foi pontual e isolado. Não 

houve de fato uma articulação por parte das centrais sindicais visando a uma maior 

união das categorias profissionais contrárias às privatizações. Muito menos não se 

logrou estabelecer acordos entre os trabalhadores com os sucessivos governos. 

Mesmo a CUT, maior e mais combativa central sindical do país, adotou uma 

postura tímida e, muitas vezes, contraditória. Com relação às privatizações, como 

demonstra BOITO JR.: “[...] A luta contra a privatização, portanto é outro exemplo das 

contradições da atuação sindical da CUT. E exemplifica também as oscilações dessa 

atuação(...)” (1999:174). 

E o autor explica o paradoxo: 

“[...] De fato, após ter combatido a privatização sob os governos Collor e 
Itamar, a CUT praticamente abandonou essa luta durante os anos de 1995 e 
1996, os dois primeiros anos do governo FHC. No entanto, a CUT reassumiu a 
luta contra a privatização da Companhia Vale do Rio Doce” (BOITO JR., 
1999:174). 

Todavia, as muitas correntes que habitam o interior da CUT uniram-se sob a 

direção de Jair Meneguelli, então presidente da entidade, contra as privatizações no 

começo da década de 90. A Central organizou e participou de protestos juntamente 

com alguns partidos políticos como PDT, PT, PSTU, PCB, PCdoB, denunciando a 

política de desestatização como uma verdadeira afronta ao patrimônio público nacional.  

A adesão dos trabalhadores às manifestações e protestos organizados pela 

central deixou a desejar, mostrando-se fraca: poucos trabalhadores aderiram. O 

exemplo mais notório da pouca participação operária nessas ocasiões ocorreu com a 

venda da Companhia Vale do Rio Doce, no ato organizado pela direção cutista na 

cidade de Belo Horizonte, quando se reuniram na praça Sete de Setembro apenas 300 

trabalhadores (FOLHA DE SÃO PAULO, 18/10/1991:10). Embora com poucos 

participantes, a manifestação foi combativa, inclusive movendo ações judiciais contra a 

privatização. 

Se nos governos Collor e Itamar houve uma parcial participação cutista na 

luta contra as desestatizações, no primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, 

observou-se o contrário, a CUT deixou de lutar contra as privatizações. 

E é justamente no governo FHC que ocorre o acirramento das privatizações. 

A proposta adotada se articulava em torno da quebra dos monopólios estatais, como o 

da exploração do petróleo, da energia elétrica, das telecomunicações. Um tímido 
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movimento começou a surgir no início de 1995 contra a quebra do monopólio estatal e 

contra a tão propalada reforma constitucional. 

No mesmo período foi organizada pela CUT uma greve geral contra as 

privatizações e a quebra dos monopólios estatais. Mas, quando tudo indicava que os 

trabalhadores estariam se organizando no intuito de unificar seus protestos, a Central 

Única dos Trabalhadores decide abandonar o movimento. Sua saída se deu pela 

abertura de negociação proposta pela direção nacional cutista com o governo federal  

referente à reforma previdenciária (BOITO JR., 1999). 

A partir daí, a CUT só voltou novamente sua atenção para a luta anti-

privatização em 1997, logo após a desestatização da Companhia Vale do Rio Doce. 

A oposição do SINTTEL-MG à privatização do setor, de certa forma, 

obedeceu aos padrões já adotados por outras categorias. Isto é, o movimento dos 

telefônicos foi isolado, pontual, sem penetração popular e sofreu sérias resistências dos 

governos estadual e federal. 

Todavia, as manifestações do SINTTEL-MG contra a política de privatização 

foram enfáticas e resultaram num trabalho amplo: 

“Fizemos várias manifestações, debates e trabalhos juntos aos deputados, 
trabalho este bastante enfático. Toda a diretoria do sindicato participou 
ativamente, mandando cartas aos filiados, fazendo manifestações públicas” 
(SINDICALISTA 4, entrevista realizada em 13/06/2001). 

Já, outro sindicalista destaca as ações junto ao Ministério Público: 

“Nós entramos com mais de cem ações em todos os níveis. Até hoje existem 
ações de todo o tipo tramitando no Ministério Público [...]” (SINDICALISTA 5, 
entrevista realizada em 31/06/2001). 

A campanha da FITTEL e dos telefônicos partia de duas premissas básicas. 

Primeira: definição dos interesses nacionais. Segunda: enunciar quais as formas 

possíveis em que o setor de telecomunicações poderia contribuir para atingir esses 

interesses. Baseado nesses dois princípios, o SINTTEL-MG em parceria com a 

FITTEL, organizou uma proposta denominada “Brasil Telecom”. Esse projeto 

reafirmava as telecomunicações como serviços essenciais para a nação e exigia a 

universalização da telefonia: 

“[...] a nossa campanha chamava-se Brasil Telecom. Pretendíamos criar uma 
empresa pública, que tivesse a participação de toda a sociedade, e exigíamos 
a universalização da telefonia. Embora a FITTEL tenha atuado junto ao 
Congresso no sentido de sensibilizar os parlamentares da importância da 
Brasil Telecom, não foi bem compreendida. O Congresso se mostrou 
totalmente avesso e insensível as questões estratégicas das 
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telecomunicações, a campanha não teve o efeito esperado. Aí, a Brasil 
Telecom não decolou” (SINDICALISTA 6, entrevista realizada em 11/07/2001). 

Vários debates promovidos pela FITTEL em parceria com os SINTTELs-MG 

foram travados  em todo o Brasil. Dentre eles podem ser destacados as palestras e as 

discussões proferidas durante o seminário “Perspectivas para o setor de 

telecomunicações”, ocorrido em outubro de 1993, no auditório da Escola de Guerra 

Naval, na cidade do Rio de Janeiro. Sobre esse seminário relata um dos entrevistados: 

“Independente de ideologia, de posição firmada com maior ou menor paixão, a 
grande vencedora do seminário foi a democracia, unanimemente reconhecida 
pelos participantes [...]” (SINDICALISTA 7, entrevista realizada em 19/06/2001).  

O evento contou com a presença de empregados, sindicalistas, 

representantes do governo e da iniciativa privada, parlamentares e jornalistas. As 

propostas apresentadas resultaram na elaboração de um relatório final que registra as 

posições dos principais interessados. Ou seja, o debate foi uma contribuição intelectual 

para os parlamentares que decidiriam a quebra ou a manutenção do monopólio estatal 

das telecomunicações na Constituição Federal. 

Outro instrumento interessante utilizado pela FITTEL foi a criação da revista 

“Leia e fique sabendo”, lançada em outubro de 1993. Com uma tiragem de 200.000 

exemplares, a revista foi o resultado de uma intensa pesquisa de dados bibliográficos 

realizados pela entidade: 

“[...] Nós organizamos uma revista que se chamava ‘Leia’. Seu principal 
objetivo era travar uma discussão em alto nível, baseada em dados, para tentar 
contrapor a tese do governo sobre a necessidade privatizar o setor de 
telecomunicações. Nós queríamos através desta revista mostrar à população a 
necessidade premente da manutenção das estatais em telecomunicações” 
(SINDICALISTA 14, entrevista realizada em 4/12/2001). 

Com um formato que lembrava a revista “Veja”17, seu objetivo era mostrar a 

importância da manutenção das telecomunicações. O slogan da revista era 

“Compromisso radical com a democracia” e trazia debates com intelectuais abalizados 

sobre o tema. O editorial da revista terminava da seguinte forma: 
“[...] o monopólio público, atendendo tanto às demandas das grandes 
empresas quanto às necessidades de toda a população [...], é o nosso 
caminho para dotarmos o Brasil com um avançado sistema de 
telecomunicações a serviço da cidadania, caminho este, aliás, já consagrado 
na nossa ‘constituição cidadã’”  (FITTEL, Revista Leia e Fique Sabendo, 
outubro 1993:9). 

                                            
17  É interessante mencionar que o conselho editorial da “Leia”, se baseou literalmente na revista “Veja”, 

propiciando um processo de plágio movido pela Editora Abril contra a  FITTEL. Posteriormente o 
processo foi arquivado. 



 93 

A demonstração mais contundente da força e prestígio político da FITTEL foi 

o envio ao Congresso de uma proposta alternativa para as telecomunicações intitulada 

“Projeto de lei geral das telecomunicações”: 
“Articulamos uma proposta alternativa e enviamos ao Congresso. A bancada 
de esquerda dessa época foi pouco sensível a nossa demanda, inclusive 
tivemos dificuldades com alguns membros da bancada do PT. Tivemos apoio 
do PCdoB, e de alguns setores da direita, como o Paulo Heslander, ex-
presidente da empresa, que nos apoiou num determinado momento 
circunstancial [...]” (SINDICALISTA 8, entrevista realizada em 20/07/2001). 

O projeto era um ataque explícito à nova forma constitucional para o setor. E 

ainda estabelecia instrumentos eficazes de garantia do serviço universal das 

telecomunicações. 

O principal objetivo do projeto foi mostrar que o futuro das telecomunicações 

não era interesse exclusivo de um grupo político, mas preocupava os mais amplos 

setores da sociedade. Baseado na experiência de outros países, o projeto alternativo 

incorporava em seu conteúdo princípios e conceitos das legislações norte-americana, 

francesa e alemã.  

O projeto buscava conciliar o ambiente competitivo das telecomunicações 

com as obrigações públicas e universais, como por exemplo, os “serviços universais” e 

“mandatários”.  

A entrada na Câmara dos Deputados em 5 de dezembro de 1996, deu-se 

pelas mãos do deputado Jacques Wagner (PT/BA) e contou com o apoio dos também 

deputados Sérgio Miranda (PCdoB/MG) e Sandra Starling (PT/MG). 

Mesmo utilizando de todo seu arsenal, a FITTEL, em parceria com os 

SINTTEL, não conseguiu segurar a privatização do Sistema Telebrás. Os trabalhadores 

e o sindicato sofreram perdas significativas com a privatização do Sistema Telebrás. 

3.6.2 Os impactos da privatização e as respostas do SINTTEL-MG 

Objetiva-se neste subcapítulo tentar analisar quais foram os impactos da 

privatização para o SINTTEL-MG, bem como, quais as respostas e saídas gestadas por 

esses atores sindicais. Assim sendo, as análises serão distribuídas em dois momentos. 

Num primeiro, será discutida a eliminação dos principais direitos históricos 

conquistados pelos telefônicos através do sindicato. As análises serão respaldadas 

pelas falas dos dirigentes sindicais entrevistados. Já num segundo momento, o foco de 

estudo se concentrará nos acordos coletivos vigentes para o período de 1999/2000. 
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3.6.2.1 Redução dos direitos historicamente conquistados pelo SINTTEL-MG 

Neste momento considera-se interessante mostrar quais foram as 

conquistas mais pertinentes do sindicato antes do processo de privatização do Sistema 

Telebrás. Os principais ganhos do SINTTEL-MG, nos últimos anos, foram diversos 

benefícios para os trabalhadores. 

Depois de vinte três anos de um sindicalismo completamente atrelado à 

antiga estrutura do Ministério do Trabalho, com atitudes assistencialistas e burocráticas, 

surgiu um movimento voltado para as práticas do novo sindicalismo. Essa nova 

diretoria implementou mudanças, principalmente no posicionamento político do 

sindicato. Juntamente com uma direção mais combativa, vieram algumas conquistas 

que se tornaram históricas para os telefônicos Entre as primeiras conquistas destaca-se 

o reajuste de 70% a 80% no salário dos trabalhadores: 

“[...] Conseguimos a reclassificação salarial de algumas categorias 
profissionais, dentro da empresa, Num total de quase duzentos trabalhadores, 
conforme o caso, chegou a ter ajuste de 70 a 80% no salário, foi uma conquista 
espetacular [...]” (SINDICALISTA 9, entrevista realizada em 15/06/2001). 

Paralela a esse reajuste salarial ocorreu uma redução na jornada de 

trabalho para 40 horas, sem que, no entanto, houvesse diminuição dos salários: 

“Outra conquista foi a redução da jornada de trabalho. Por exemplo, os 
operários da área operacional trabalhavam uma hora a mais, e o sindicato 
conseguiu tirar essa uma hora, sem redução de salário, a jornada de trabalho 
foi para 40 horas. Isso foi muito importante” (SINDICALISTA 9, entrevista 
realizada em 15/06/2001). 

A saúde do trabalhador era uma preocupação constante do SINTTEL-MG. 

Com esta perspectiva o sindicato conseguiu que a empresa assumisse a assistência 

médica e odontológica de seus empregados. O objetivo central do SINTTEL-MG era 

tentar desvencilhar-se do rótulo de assistencialista, investindo em outras frentes 

prioritárias e, ao mesmo tempo, garantir um amparo médico melhor para os 

trabalhadores:  
“[...] A partir dos anos 80, conseguimos jogar a assistência médica e 
odontológica para as empresas. É claro que houve interesse por parte das 
empresas com o experimento de recursos humanos, mas elas foram levadas a 
isso. O sindicato não queria mais fazer esse papel, desse modo paramos de 
fazer convênios, isso coube também às empresas. Então empurramos essa 
parte mais assistencialista para a empresa, que tem mais condições de fazer o 
atendimento médico e odontológico para os trabalhadores [...]. Ao mesmo 
tempo serviu para investir em outras áreas, e lutar em favor dos trabalhadores. 
O assistencialismo, como foi usado nos anos anteriores, era uma forma de 
manter o trabalhador quieto” (SINDICALISTA 10, entrevista realizada em 
14/07/2001). 



 95 

O SINTTEL-MG foi um dos pioneiros nas políticas intersindicais, mantendo 

uma relação estreita com outros sindicatos, como por exemplo os dos bancários, 

eletricitários, petroleiros e metalúrgicos. O SINTTEL-MG ajudou a organizar oposições 

sindicais no estado: 

“[...] Nós ajudamos a organizar as oposições sindicais, dos bancários e dos 
eletricitários, entre outras. Todas passaram por dentro do nosso sindicato” 
(SINDICALISTA 9, entrevista realizada em 15/06/2001). 

Sobre o mesmo tema um outro dirigente sindical relata: 

“Podemos salientar a questão do movimento intersindical. A diretoria do 
SINTTEL era atuante no movimento sindical mineiro, o melhor exemplo foi a 
organização da CONCLAT [...]” (SINDICALISTA 11, entrevista realizada em 
18/07/2001). 

Ao longo dos anos, o sindicato sempre lutou, com sucesso, por sua 

presença institucional dentro da empresa, revelando-se uma referência primordial para 

o trabalhador: 
“[...] Mas a principal conquista do sindicato é certamente a presença 
institucional dentro da empresa todos estes anos, estabelecendo referências 
para o trabalhador, seja individual ou coletivamente. Assim, ele encontra uma 
lugar, uma referência para defender os seus direitos [...]” (SINDICALISTA 13, 
entrevista realizada em 19/07/2001). 

As inovações do setor de telecomunicações sempre foram uma 

preocupação para o sindicato. Sendo assim, o sindicato organizou uma comissão que 

tinha o propósito de acompanhar as evoluções desse segmento: 

“Nós temos um departamento para acompanhar as inovações tecnológicas do 
setor bastante atuante, tivemos sempre uma intervenção muito grande no 
aspecto político-tecnológico” (SINDICALISTA 2, entrevista realizada em 
12/06/2001). 

Enfim, todas as conquistas do SINTTEL-MG, no período, foram vitórias 

quantitativas e também qualitativas, conquistando a representatividade do trabalhador e 

tornando-se referência para os trabalhadores do segmento, mesmo no período pós-

privatização: 

“Foi um sindicato que conquistou no período um grande número de vitórias, 
não só em quantidade, mas em qualidade. Conquistou principalmente a 
representatividade dos trabalhadores, e até hoje com toda essa mudança que 
ocorreu na década da privatização, continuamos sendo referência para os 
trabalhadores de telecomunicação” (SINDICALISTA 1, entrevista realizada em 
30/05/2001). 

A não ser em pequenos pontos, os trabalhadores não tiveram no período 

posterior à privatização da TELEMIG ganhos significativos, ao contrário, ocorreu uma 

redução das conquistas do sindicato ao mínimo estabelecido pela lei. 
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O primeiro impacto visível da privatização no SINTTEL-MG foi uma 

acentuada queda na receita do sindicato, como atesta um dirigente sindical: 

“O primeiro impacto da privatização foi queda de receita da entidade. Houve 
uma redução em mais de 40% [...]” (SINDICALISTA 6, entrevista realizada em 
11/07/2001). 

A diminuição de receita do SINTTEL-MG está diretamente associada à 

política de demissão implantada na empresa privatizada. O enxugamento de pessoal 

ocorreu através de planos de demissões incentivadas, que se iniciaram no ano de 

1999. Os sindicalistas denunciam que nos primeiros anos não houve demissões em 

massa: 

“[...] E elas são feitas assim, não se faz mais demissões em massa, aliás 
algumas foram, mas começa a serem feitas sistematicamente [...]” 
(SINDICALISTA 12, entrevista realizada em 16/06/2001). 

Para outro sindicalista entrevistado: 

“Em fins de 98 e começo de 1999 ocorreram algumas demissões. Eles 
lançaram o Plano de Demissão Incentivada (PDI), com isso muitos 
funcionários, principalmente aqueles de salários mais elevados saíram da 
empresa, acredito que foram mais de 1.500 pessoas [...]. E, com isso, a perda 
de nossa receita foi muito grande, e tem sido assim até hoje [...]” 
(SINDICALISTA 5, entrevista realizada em 31/06/2001). 

Juntamente com as demissões vieram as perdas salariais e de benefícios 

historicamente conquistados pelo SINTTEL-MG. Entre elas, podem ser citadas a 

eliminação do adicional de férias de 70% e a eliminação do adicional por tempo de 

serviço, como demonstrado na seguinte fala: 

“As perdas maiores que têm acontecido até agora são as salariais, quase não 
houve reajustes. Perdemos benefícios, o plano de saúde piorou, perdemos o 
adicional de 70% de férias, e o adicional por tempo de serviço [...]. De certa 
forma só tivemos pioras, as duras penas conseguimos manter a jornada de 
trabalho, mas a hora extra caiu de 100 para 50% [...]” (SINDICALISTA 10, 
entrevista realizada em 14/07/2001). 

Fora isso, depois da privatização ocorreu uma imensa precarização das 

relações de trabalho, devido ao alto número de trabalhadores terceirizados. Esses 

trabalhadores de empreiteiras contratadas não são legalmente representados pelo 

SINTTEL-MG e o sindicato encontra enormes dificuldades jurídicas para representá-los. 

Os postos de trabalho para os operários são incertos e em condições pouco 

recomendáveis: 

“Depois da privatização intensificou-se a contratação de empreiteiras. Hoje 
trabalhamos ao lado de quatro a cinco pessoas de empresas diferentes. Isso 
resulta uma maior competição entre os trabalhadores, uma vez que o emprego 
é incerto [...]. As condições de trabalho são degradantes [...]” (SINDICALISTA 
12, entrevista realizada em 16/06/2001). 

Todavia, o SINTTEL-MG tenta articular alternativas para integrar os 
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trabalhadores temporários: 

“[...] Nós estamos tentando fazer um trabalho de integração, queremos buscá-
los. Na verdade, a chapa que tomou posse chama-se Integração e Luta, e está 
ligada intimante a esta questão de integrar todos os trabalhadores, ou seja, é 
um contraponto ao processo de terceirização, que é a segmentação” 
(SINDICALISTA 4, entrevista realizada em 13/06/2001).  

Duas perdas se mostram bastante preocupantes para os dirigentes do 

SINTTEL-MG. São elas: o fim da noção de solidariedade, e a quase total desativação 

da política de recursos humanos. Uma está indissociavelmente ligada à outra e ambas 

se revelam preocupantes para o sindicato: 

“Política de recursos humanos hoje praticamente não existe. Ela é pontual, 
setorial. Se a empresa interessa por determinado segmento, ou determinada 
pessoa, negocia diretamente. Isso é um ponto desestruturante para o sindicato, 
porque você está quebrando sua espinha dorsal [...].Com isso não existe mais 
a noção de solidariedade, cria-se uma condição de disputa, e de extremo 
acirramento das condições de trabalho [...]” (SINDICALISTA 3, entrevista 
realizada em 31/07/2001). 

Enfim, depois da privatização da TELEMIG, muitas conquistas do sindicato 

foram perdidas, como poderá ser comprovado pelas análises dos acordos coletivos de 

1999/2000. Nesse momento, cabe ao SINTTEL-MG tentar estancar essas perdas: 

“Depois da privatização só tivemos perdas. Perdemos gratificação de férias, 
auxílio farmácia [...]. Nos últimos acordos coletivos estamos simplesmente 
tentando estancar e paralisar as perdas, que foram enormes [...]” 
(SINDICALISTA 8, entrevista realizada em 20/07/2001). 

3.6.2.2 Análise dos acordos coletivos do período de 1999/2000 

Analisando os dados obtidos pelos acordos coletivos entre os anos de 1994 

e 200018, é possível verificar a estrutura do mercado de trabalho antes da privatização, 

que ocorreu em 1998, e as modificações para os trabalhadores após a privatização. 

Antes mesmo de 1998, acompanhando a tendência de outros setores da 

economia, observou-se uma redução do número de trabalhadores do setor. Devido a 

processos de reestruturação produtiva e terceirizações visando à privatização o quadro 

de trabalhadores fixo se reduziu entre os anos de 1994 a 1997 de 128.515 para 

122.595, diminuindo em 4,6%, como mostra a tabela abaixo: 

Tabela 10 - Total de trabalhadores do setor 

Ano Número de Trabalhadores 

                                            
18  As análises dos acordos coletivos de 1994 a 1998 foram feitas por CARVALHO NETO (1999), em sua 

tese de doutorado. As análises deste trabalho se restringiram aos anos de 1998,1999 e 2000. 
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1994 128.515 
1995 119.537 
1996 119.544 
1997 122.595 

Fonte: FITTEL, 1999. 

A Tabela 11 mostra em detalhes a expressiva redução dos trabalhadores 

efetivos da TELEMAR, por operadoras no ano da privatização e no seguinte. 

Tabela 11 - Trabalhadores efetivos da TELEMAR, por operadora, 1998/1999 

Empresa 1998 1999 Redução (%) 
Telasa 574 418 37,32 
Telpe 1.788 1.360 31,47 
Telpa 993 732 35,66 
Telern 708 585 21,03 
Teleceará 1.944 1.431 35,85 
Telepisa 667 438 52,28 
Telaima 155 112 38,39 
Teleamapá 150 111 35,14 
Telma 859 665 29,17 
Teleamazon 913 581 57,14 
Telepará 1.389 965 43,94 
Telest 1.367 993 37,66 
Telerj 10.049 7.551 33,08 
Telebahia 3.448 2.571 34,11 
Telesergipe 547 383 42,82 
Telemig 6.889 5.449 26,43 

TOTAL 2.440 24.345 33,25 
Fonte: DIEESE, 1999, adaptação. 

A diminuição do pessoal efetivo começou a ocorrer em grande parte no ano 

de 1995, pela intensa inovação tecnológica do setor de telecomunicações. A 

substituição das centrais telefônicas analógicas pelas centrais digitalizadas ocorreu em 

paralelo com a demissão de trabalhadores. Enquanto a primeira central exigia, no 

mínimo, cerca de doze trabalhadores, a digitalizada funcionava apenas com dois 

trabalhadores19.  

Associadas às transformações tecnológicas e informacionais, a política 

governamental se voltou para a privatização do setor, exigindo um enxugamento 

interno da empresa, como se pôde observar pela fala de uma sindicalista: 

“Ocorreu uma política administrativa de enxugamento e concentração 
operacional. Muitos trabalhadores, e gerentes perderam seus postos de 
trabalho. Aqueles que não foram demitidos tiveram seus salários reduzidos” 
(SINDICALISTA 12, entrevista realizada em 16/06/2001). 

                                            
19  Segundo informações técnicas obtidas no SINTTEL-MG. 
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A partir deste momento serão analisados separadamente os acordos 

coletivos firmados entre a TELEMAR e o SINTTEL-MG. Para uma melhor 

compreensão, os acordos  foram divididos em oito blocos temáticos, que versam sobre 

remuneração, benefícios, duração de trabalho, segurança e saúde do trabalhador, 

relação sindicato/empresa, comissão de representação dos trabalhadores, gestão das 

inovações organizacionais, e finalmente, contrato de trabalho.  

Tabela 12 - Bloco Temático 1: Remuneração 

Remuneração 98/99 99/2000 
Reajuste Salarial Dissídio Coletivo 2% 

INPC/IBGE 
Aumento real de Salário Dissídio Coletivo 2,1% população ocupada, 

variação de 0,4% entre 
empregados assalariados da 
RMBH (DIEESE) 

Abonos Dissídio Coletivo 2% 
Participação nos lucros e 
resultados (PLR) 

Dissídio Coletivo ------------ 

Adicionais Dissídio Coletivo Hora Extra: segunda a sábado 
50% incorporados ao salário a 
partir de 01/11/200. Domingos 
e feriados: 100%. 

Gratificações Dissídio Coletivo Gratificação de 65% 
incorporado ao salário para 
dirigir veículos  

Fonte: ACORDOS Coletivos assinados entre a TELEMAR e o SINTTEL-MG. Seleção de 
cláusulas e construção baseados em Carvalho Neto (1999). Alterações feitas pelo autor. 
Consultas a subseções sindicais do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e 
Estudos Sócio-Econômicos) em relação a reajustes e aumentos reais. 

Pelo acordo coletivo acima, estabelecido imediatamente após a privatização, 

nota-se a diminuição dos postos de trabalhos e dos salários. Em outras palavras, 

aconteceu uma redução do piso salarial e os índices de reajuste foram concedidos 

abaixo da inflação verificada pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 

Sócio-Econômicos (DIEESE). Em suma, não houve aumento real de salário pós-

privatização.  

 As negociações com a operadora privatizada foram caracterizadas por uma 

política de abonos. Em troca de tais abonos, muitos direitos históricos conquistados 

pelos trabalhadores via sindicato foram eliminados, como o adicional de férias acima do 

mínimo legal, o adicional por tempo de serviço e a licença remunerada. Através dos 

acordos coletivos, a TELEMAR vem reduzindo as conquistas do sindicato ao mínimo 

estabelecido pela lei, como por exemplo, gratificação de 65% para dirigir veículos da 
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empresa. Com relação à participação nos lucros e resultados (PLR), é interessante 

mencionar que apesar não constar no acordo coletivo, a empresa TELEMIG Celular 

considerava todos os trabalhadores para distribuir a PLR. Segundo os critérios da 

empresa, todos têm o direito de recebê-la, mesmo aqueles afastados de suas 

respectivas funções. O valor pago em função da PLR não necessariamente deveria ser 

atrelado ao salário, podendo ser um percentual do lucro a ser distribuído, ou um 

montante. Os principais itens do acordo versam sobre os parâmetros da distribuição de 

lucros e resultados: se é participação nos lucros ou participação nos resultados; se é 

mista, ou seja, participação nos lucros e resultados. Com relação à forma de 

distribuição, se é igual para todos, proporcional ao salário ou se é mista (parte 

proporcional, parte linear). Qual é o montante a ser distribuído, a data de pagamento, e 

a forma de pagamento: em uma ou mais parcelas. Também o sistema de pontuação 

adotado, entre outras questões. É bom lembrar que a lei não define nenhum parâmetro, 

e o objetivo foi justamente discutí-los. 

Tabela 13 - Bloco Temático 2: Benefícios 

Benefícios 98/99 99/2000 
Tíckets refeição, 
alimentação, 
restaurante, 
transporte 

Dissídio 
Coletivo 

Distribuição de 27 tíckets para empregados que 
trabalham 36 horas. 26 tíckets para os demais 
empregados. O empregado participa do custeio de 
acordo com  o percentual de 5 a 35%. 

Cesta Básica de 
Alimentação 

Dissídio 
Coletivo 

Salários nominais de até R$ 1.000,00 (um mil reais)  
- Valor R$ 40,00 (Quarenta reais), com custo com-
partilhado: 85% p/ empresa e 10% p/ o empregado. 

Auxílio Creche Dissídio 
Coletivo 

Filhos menores de 6 anos: R$ 113,00 p/ criança, com 
custo compartilhado de 90% p/ empresa e 10% para 
o empregado. 

Auxílio Educação 
para filhos 
excepcionais 

Dissídio 
Coletivo 

Mesmos percentuais do auxílio Creche, ficando o 
valor limite a 3 (três) vezes o valor definido para o 
auxílio creche. 

Lanche Dissídio 
Coletivo 

Fornecimento gratuito para os trabalhadores 
classificados como artífices. 

Auxílio previdenc. 
/ Indenização 

Dissídio 
Coletivo  

--------- 

Assist. Médica 
Odontológica 

Dissídio 
Coletivo 

Igual aos anos de 94 a 98 

Auxílio 
Medicamento 

Dissídio 
Coletivo 

Limite mensal de R$ 100,00 não cumulativo de 20,40 
e 50% de participação do empregado. 

Assistência p/ 
filhos Adotivos 

Dissídio 
Coletivo 

Adoção de crianças até 6 meses- 120 dias 
6 a 12 meses - 60 dias 
12 a 24 meses - 30 dias. 

Fonte: ACORDOS Coletivos assinados entre a TELEMAR e o SINTTEL-MG. Seleção de 
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cláusulas e construção baseadas em Carvalho Neto (1999). Alterações feitas pelo autor.  

Ao se analisar os acordos coletivos em torno dos benefícios, percebe-se que 

houve pequenos avanços no período estudado. Todavia, antes do processo de 

privatização da empresa estatal TELEMIG, os trabalhadores conseguiram algumas 

vantagens significativas, como auxílio-creche, tanto para empregadas como para 

empregados. Houve avanços também no que diz respeito aos custos compartilhados 

de tickets refeições, transporte e cesta básica. Esses percentuais passaram a ser 

pagos pelos operários e pela empresa. 

Os trabalhadores de telecomunicações de Minas Gerais não tiveram 

nenhuma conquista substancial depois da venda da estatal. Apenas uma única cláusula 

foi incluída. Em matéria de benefícios foi acrescida a assistência aos filhos adotivos, 

variando conforme a idade da criança. A ampliação desta conquista é uma vitória para 

trabalhadores que não tiveram filhos, mas adotaram uma criança.  

Tabela 14 - Bloco Temático 3: Jornada de Trabalho 

Duração de Trabalho 98/99 99/2000 

Jornada de Trabalho Dissídio Coletivo Igual aos anos de 94 a 98 

Horas extras Dissídio Coletivo Valor unitário: divisas no valor de 
R$220,00 (Duzentos e vinte) reais. 

Flexibilização da jornada 
de trabalho 

Dissídio Coletivo ----------- 

Fonte: ACORDOS Coletivos assinados entre a TELEMAR e o SINTTEL-MG. Seleção de 
cláusulas e construção baseadas em Carvalho Neto (1999). Alterações feitas pelo autor. 

Antes da desestatização da TELEMIG, o sindicato lutou, desde o início dos 

anos 80, pela redução da jornada semanal de trabalho, sem que houvesse redução dos 

salários. Tal fato foi uma expressiva conquista do SINTTEL-MG.  

A diminuição do tempo trabalhado se justificava no sentido de que os 

telefônicos possuíam condições insalubres de trabalho. Muitos trabalhavam em 

situações de risco, vários trabalhadores contraíram doenças, como por exemplo Lesão 

por Esforços Repetitivos (LER).  

Nos acordos coletivos de 1999/2000, a duração do tempo de trabalho se 

manteve inalterada e os valores de hora-extra foram adequados ao mínimo legal, com 

um valor unitário de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). 
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Tabela 15 - Bloco Temático 4: Segurança e Saúde do Trabalhador 

Segurança e Saúde do Trabalhador 98/99 99/2000 

CIPA Dissídio Coletivo Igual aos anos de 94 a 98 

Assistência ao trabalhador acidentado Dissídio Coletivo Igual aos anos de 94 a 98 

Segurança Dissídio Coletivo --------- 

Insalubridade e Periculosidade Dissídio Coletivo ----------- 

Participação do sindicato na prevenção 
de acidentes  

Dissídio Coletivo Igual aos anos de 94 a 98 

Fonte: ACORDOS Coletivos assinados entre a TELMAR e o SINTTEL-MG. Seleção de 
cláusulas e construção baseadas em Carvalho Neto (1999). Alterações feitas pelo autor. 

Pelos acordos coletivos analisados por CARVALHO NETO, os trabalhadores 

de telecomunicações não conseguiram nenhuma conquista em matéria de segurança e 

saúde do trabalhador (1999). Porém, dois ganhos importantes foram a recolocação de 

trabalhadores portadores de LER e a priorização de medidas de segurança coletiva 

mais confortáveis. 

Com relação ao acordo coletivo vigente para o período de 1999/2000, há 

poucas alterações, e os ganhos foram insignificantes. Em momento algum se 

contemplou temas como insalubridade, melhorias na segurança do trabalhador e 

periculosidade.  

Tabela 16 - Bloco Temático 5: Relação Sindicato/Empresa 

Relação Sindicato/Empresa 98/99 99/2000 

Câmaras de Entendimento Dissídio Coletivo ------- 

Repasse de Mensalidade Dissídio Coletivo Mensalidade de seus 
associados descontada em 
folha de pagamento 

Presença de dirigentes 
sindicais na empresa 

Dissídio Coletivo Igual aos anos de 94 a 98 

Liberação de dirigentes 
sindicais 

Dissídio Coletivo Igual aos anos de 94 a 98 

Participação em eventos 
sindicais 

Dissídio Coletivo Igual aos anos de 94 a 98 

Fonte: ACORDOS Coletivos assinados entre a TELEMAR e o SINTTEL-MG. Seleção de 
cláusulas e acordos baseados em Carvalho Neto (1999). Alterações feitas pelo autor. 

Com relação a este bloco temático, os trabalhadores já apresentavam 
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perdas importantes no que se referia à organização sindical. Segundo as análises 

anteriores, o número de sindicalistas liberados reduziu-se de 8 para 6. Esse ponto pode 

ser interpretado como um enfraquecimento parcial do sindicato, pois se a entidade 

quiser que dois dirigentes sindicais exerçam suas atividades em tempo integral terá que 

arcar com os salários destes, implicando em mais custos. 

Analisando especificamente o acordo coletivo de 1999/2000, constata-se 

que temas como presença de dirigentes sindicais dentro da empresa, liberação de 

dirigentes, participação em eventos sindicais e câmaras de entendimento mantiveram 

as conquistas anteriores.  

Tabela 17 - Bloco Temático 6: Comissões de Representação dos Trabalhadores 

Comissões de Representação 
dos Trabalhadores 

98/99 99/2000 

CIPA (eleições, reuniões e estabilidades) Dissídio Coletivo Igual aos anos de 94 a 98  
Comissões Bipartites Dissídio Coletivo Comissão de aposentados 
Delegado Sindical Dissídio Coletivo -------- 
Comissão de Fábrica Dissídio Coletivo ------- 
Gestão de Fundações e Clubes Dissídio Coletivo Igual aos anos de 94 a 98 

Fonte: ACORDOS Coletivos assinados entre a TELEMAR e o SINTTEL-MG. Seleção de 
cláusulas e construção baseadas em Carvalho Neto (1999). Alterações feitas pelo autor. 

A negociação do SINTTEL-MG, em relação às comissões de representação 

dos trabalhadores, não obedeceu aos mesmos padrões de outros sindicatos, ou seja, 

negociou-se muito pouco sua implantação. Não existe comissão de trabalhadores 

dentro da empresa. Ao contrário de outras entidades sindicais, a negociação do 

SINTTEL-MG é permanente, através de reuniões mensais ordinárias e extraordinárias. 

Dentro do sindicato existe uma comissão responsável pela discussão e 

elaboração de projetos destinados à saúde do trabalhador na empresa. Já, com relação 

às comissões bipartites, foi firmado que a empresa se comprometeria a reunir-se 

periodicamente com uma comissão de aposentados, para debaterem assuntos 

pertinentes aos mesmos. Pode-se dizer que a aprovação dessa cláusula é 

praticamente inédita e se mostra como um verdadeiro avanço. 

Tabela 18 - Bloco Temático 7: Gestão das Inovações Organizacionais  
e do processo de trabalho 

Gestão Inov. Organiz. e 
processo de trabalho 

98/99 99/2000 

Planos de Investimentos Dissídio Coletivo ------- 
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Mudanças Organizacionais Dissídio Coletivo -------- 
Terceirização Dissídio Coletivo Igual aos anos de 94 a 98 
Mão-de-obra temporária Dissídio Coletivo --------- 
(Re) qualificação Dissídio Coletivo ---------- 
Direito de Informação Dissídio Coletivo Programa de eventos e treinamentos; 

Informação sobre implantação de 
novas tecnologias; 
Plano de trabalho da área de saúde e 
segurança  

Avaliação de desempenho Dissídio Coletivo ---------- 
Aposentadoria/Demissão 
Incentivada 

Dissídio Coletivo --------- 

Fonte: ACORDOS Coletivos assinados entre a TELEMAR e o SINTTEL-MG. Seleção de 
cláusulas e construção baseadas em Carvalho Neto (1999). Alterações feitas pelo autor. 

O setor de telecomunicações é dinâmico e está em transformação. A 

empresa TELEMIG adotou inovações tecnológicas como qualidade total, reengenharia 

e círculos de qualidade. Todavia, os trabalhadores avançaram muito pouco nas 

negociações referentes à introdução de inovações tecnológicas e organizacionais. 

Pode-se dizer que, em fins dos anos 80 e começo dos 90, o SINTTEL-MG sofreu uma 

estagnação em relação a esse bloco temático. 

Pelos acordos coletivos de 99/2000, pode-se perceber que a situação dos 

telefônicos não mudou muito. A empresa privatizada argumentou que as inovações 

tecnológicas são prerrogativas gerenciais. Não obstante, muitos sindicalistas 

entrevistados assumiram a existência de grande dificuldade do movimento sindical dos 

telefônicos em acompanhar as inovações do setor, devido à luta anti-privatização, pois 

as mobilizações dos trabalhadores e do sindicato se voltaram para esse objetivo.  

Tabela 19 - Bloco Temático 8: Contrato de Trabalho 

Contrato de Trabalho 98/99 99/2000 
Contrato de Experiência Dissídio Coletivo ------- 
Indenização nas Demissões Dissídio Coletivo -------- 
Garantias de Emprego Dissídio Coletivo -------- 
Normas e poder disciplinar da 
organização  

Dissídio Coletivo Igual aos anos de 94 a 98 

Discriminação Dissídio Coletivo ------- 
Rotatividade Dissídio Coletivo -------- 

Fonte: ACORDOS Coletivos assinados entre a TELEMAR e o SINTTEL-MG. Seleção de 
cláusulas e construção baseadas em Carvalho Neto (1999). Alterações feitas pelo autor. 

Segundo os acordos coletivos de 94/98, os trabalhadores de 

telecomunicações de Minas Gerais não obtiveram nenhuma nova conquista. 

O mesmo se repetiu para os anos de 1999/2000. Não existe nos acordos 

coletivos cláusulas que se refiram à discriminação, indenização nas demissões, à 
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rotatividade, ao contrato de experiência e às garantias de emprego.  

3.6.2.3 Considerações sobre as negociações coletivas dos trabalhadores em 

telecomunicações de Minas Gerais, de 1999 a 2000 

No que diz respeito às negociações coletivas, os trabalhadores de 

telecomunicações do estado de Minas Gerias não tiveram muitos avanços, se 

comparadas às conquistas expressivas obtidas pela categoria nos anos 80.  

Os sindicalistas encontraram muito mais dificuldades em negociar os 

acordos com a empresa depois de privatizada. A TELEMAR não é totalmente aberta à 

negociação com o sindicato: 

“Depois da privatização a negociação com a empresa tornou-se mais 
complicada. Passamos dois anos brigando num nível muito árduo, no qual 
além do antagonismo de idéias, que é normal em qualquer discussão, houve 
inclusive falta de caráter e de ética nas negociações dos acordos coletivos [...]. 
Pela primeira vez na história do sindicato ocorreu um dissídio muito bem 
montado, pela proibição de entrar em greve. No ano de 1998 só conseguimos 
conversar com a empresa através da instituição judicial” (SINDICALISTA 5, 
entrevista realizada em 31/06/2001). 

Já na opinião de outro sindicalista: 

“Num primeiro momento, no acordo de 1998/1999, a empresa tentou nos 
atropelar de todas as formas, passar por cima mesmo, vulgarmente ‘tratorar’. 
Foi extremamente aviltante para o sindicato [...]” (SINDICALISTA 3, entrevista 
realizada 31/07/2001). 

Apesar da dificuldade encontrada pelo sindicato em negociar com a 

empresa, a entidade conseguiu vitórias pontuais, como o auxílio aos filhos adotivos e o 

aumento no valor das horas extras, entre outros. 

Cumpre também lembrar que os trabalhadores não tiveram perdas salariais 

significativas, apesar da total inexistência de reajuste salarial nas negociações para a 

renovação dos acordos coletivos.  

E mais, os trabalhadores sofrem com a precarização das relações de 

trabalho e com a intensificação do ritmo de trabalho, explicado pelas constantes 

demissões nos diferentes setores da operadora. 

Aos olhos do SINTTEL-MG, muitas propostas da empresa são inaceitáveis e 

caminham pela via judicial e não pela negocial. É o caso do acordo coletivo de 

1998/1999 que foi para dissídio. O sindicato ainda possui liminares na justiça contra a 

empresa. Mesmo assim, a TELEMAR continua negando-se a realizar uma negociação 

plena com o SINTTEL-MG. 

O período posterior à privatização é considerado de adaptação do sindicato 
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à nova realidade, como explica CARRIERI: 

“[...] Trata-se de uma fase em que três empresas de telecomunicações – duas 
estatais e uma privada – formaram-se seis novas empresas privadas. O grupo 
do sindicato teria então que lidar não só com a diversidade mas, sobretudo, 
com problemas pertinentes à rentabilidade econômica, relacionadas seja com 
a mão-de-obra, seja com as empresas” (2001:251). 

Pela fala dos sindicalistas entrevistados pode se perceber que o sindicato 

ainda tenta se adequar às novas condições de negociação da empresa privada. Para 

os dirigentes sindicais existe um desrespeito enorme por parte da TELEMAR para com 

seus funcionários, pois, a todo momento, os trabalhadores são ameaçados com 

demissões. Esse fato refletiu-se negativamente para o sindicato, ocorrendo uma visível 

diminuição da sua representatividade em sua base. Traduzindo, houve uma brusca 

queda na taxa de sindicalização: 

“[...] Nós temos hoje em dia grandes dificuldades em arregimentar pessoas 
para o sindicato. As pessoas não querem se filiar [...]” (SINDICALISTA 10, 
entrevista realizada em 14/07/2001). 

O sindicato busca promover uma maior integração com os operários 

sindicalizados e não sindicalizados, através de manifestações e atos de 

questionamento em relação às atitudes da empresa, tentando mostrar o ambiente de 

medo, terror, stress, sofrimento e angústia implementados na gestão da empresa 

desde a privatização. Por seu turno, a TELEMAR defende-se mostrando o sindicato 

com sendo um “grande mal” (CARRIERI, 2001). 

Algumas novas respostas do SINTTEL-MG estão sendo elaboradas para 

que, novamente, o sindicato aumente seus espaços de representação dentro da 

empresa. Entre estas estratégias existem projetos de economia solidária, que são 

projetos de qualificação profissional com o apoio do Fundo de Amparo ao Trabalhador 

(FAT), tentativas de restauração dos benefícios historicamente conquistados, como 

jornada de trabalho de oito horas. Contudo, o maior desafio que se coloca para o 

SINTTEL de Minas Gerais é a implementação de novas estratégias de motivação, para 

que haja um aumento em sua base de filiados. Agindo nesse sentido, o sindicato tenta 

mostrar que o trabalhador ainda é um assalariado e não um colaborador. 

Enfim, ainda é muito prematuro para se arriscar a dizer qual será o futuro do 

sindicato. Mas uma coisa é certa, muitos desafios e confrontos ainda estão por vir, já 

que o conflito entre o capital e o trabalho é um dos componentes principais da 

sociedade capitalista. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A argumentação apresentada no decorrer da dissertação mostrou que as 

transformações no mundo do trabalho deram-se de forma continuada, intensificando-se 

em finais da década de 80 e começo dos anos 90. As inovações tecnológicas e 

organizacionais que produziram uma empresa mais enxuta, acirraram a diminuição de 

postos de trabalho nas duas últimas décadas. Configurou-se, portanto, um cenário de 

desemprego estrutural. 

No primeiro capítulo discutiu-se o quadro de desafios impostos aos 

trabalhadores. Foram apresentadas três seções de revisão da literatura que versaram 

sobre neoliberalismo, privatização e reestruturação produtiva. Verificou-se quais foram 

os impactos para a classe-que-vive-do-trabalho e travou-se uma discussão sobre o 

sindicalismo nos últimos anos, através da mobilização da classe e da luta sindical. 

Já, no segundo capítulo, as alternativas gestadas pelos atores sindicais em 

meio às transformações no mundo do trabalho e no chão da fábrica formam o foco da 

pesquisa. Percebeu-se que as respostas não são homogêneas, variando de acordo 

com a estrutura de cada sindicato. As entidades menores e menos representativas são 

as mais prejudicadas. Ainda, naquele capítulo, abordou-se o SINTTEL-MG, procurando 

inserí-lo no atual cenário. Para tal, procedeu-se a uma breve contextualização histórica, 

perpassando pelo novo sindicalismo, sua construção em Minas Gerais e a atuação do 

SINTTEL-MG neste sentido até a privatização da TELEMIG. 

Baseando-se em autores como ANTUNES (1999), PRADO (1998) e 

RAMALHO (1997), que estudam as transformações ocorridas no mundo do trabalho e 

os reflexos para os sindicatos e trabalhadores, observou-se nos dois primeiros capítulos 

que, de uma maneira geral, os sindicatos se fragilizam frente às mudanças ocorridas 

nas empresas e, em muitos casos, buscam alternativas realmente eficazes para essa 

crise. 

Apesar desse quadro conjuntural, pôde-se verificar nestas análises, que não 

se pode decretar o fim dos sindicatos. Esses têm um papel importante como atores 

políticos e sociais. 

O terceiro capítulo da presente dissertação foi dedicado à análise de 

resultados da pesquisa. Buscou-se também fazer uma contextualização do setor de 

telecomunicações no Brasil, de sua origem à privatização. Neste contexto discutiu-se 
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um pouco da história da empresa estatal TELEMIG e da empresa privada TELEMAR. 

Por outro lado, analisou-se o SINTTEL-MG. O capítulo serviu de ligação entre o 

capítulo teórico-metodológico e o de análise das informações coletadas. 

Os trabalhadores de telecomunicações do estado de Minas Gerais também 

foram afetados pelos processos de reestruturação produtiva, flexibilização, 

terceirizações e, claro, pela privatização do setor. No tocante às categorias 

profissionais, as telefonistas foram as que mais sofreram com tais processos. 

Observou-se que houve uma drástica redução destas profissionais. 

Constatou-se que, antes mesmo da privatização do Sistema Telebrás 

ocorrida no ano de 1998, a estatal mineira TELEMIG promoveu a abertura comercial 

visando à dinamização de novos segmentos e à reposição estratégica de tecnologias. 

Seu principal objetivo era tornar-se mais atraente para possíveis compradores. 

Segundo um sindicalista entrevistado, a empresa estatal investiu consideráveis 

quantias no atendimento ao cliente e em inovações tecnológicas. Verificou-se que, 

meses antes da privatização, a empresa transformou-se de prestadora de serviços na 

área em uma empresa responsável por lucrativos negócios em telecomunicações. 

Profundamente emblemática foi a luta do sindicato contra a privatização e a 

precarização da força de trabalho. A mobilização contou com um intenso processo de 

preparação por parte dos dirigentes sindicais, que articularam diferentes estratégias, 

aprofundando o trabalho de formação, organização e politização dos telefônicos. A 

campanha contra a privatização possuía duas premissas básicas: a definição dos 

interesses nacionais e as formas pelas quais as telecomunicações atingiriam esses 

interesses. Porém, o ponto culminante da campanha foi o envio ao Congresso Nacional 

de uma proposta alternativa para as telecomunicações denominada de “Projeto de lei 

geral das telecomunicações”. Se as manifestações não surtiram os efeitos desejados, 

tiveram um significado político enorme para os trabalhadores em telecomunicações, ao 

mostrar, para todo o país, o poder de mobilização da categoria e de sua penetração 

nos mais diversos setores da sociedade. 

Pelos acordos coletivos pesquisados, percebeu-se que a desestatização das 

telecomunicações afetou as relações de trabalho e a representatividade dos 

telefônicos. Uma das razões está na política de enxugamento de pessoal implementada 

na empresa no ano de 1999. Em consonância com as demissões ocorreram perdas 

salariais e de benefícios historicamente conquistados pelo sindicato. 
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Conforme já mencionado, houve uma redução de 40% da receita do 

SINTTEL-MG após a privatização, creditada às demissões e desfiliações. A perda da 

noção de solidariedade da categoria é outra conseqüência da privatização, provocada 

pela terceirização e precarização das condições de trabalho nos vários setores 

profissionais. 

Ainda assim, o SINTTEL-MG ensejou o momento propício para retomar as 

discussões com a empresa privada. Os resultados obtidos na pesquisa demonstram 

que, no período pesquisado, o sindicato começava a absorver e a assimilar o impacto 

da privatização, mostrando-se mais articulado. Mesmo com todas as dificuldades, o 

SINTTEL-MG conquistou vitórias pontuais, como por exemplo, auxílio aos filhos 

adotivos e o aumento no valor das horas extras. Apesar da inexistência de reajuste 

salarial, os trabalhadores não tiveram perdas salariais. Todavia os resultados são 

incipientes e as conquistas menores ainda. 

O SINTTEL-MG ainda procura aumentar seu espaço de representação junto 

aos trabalhadores, mostrando que a categoria precisa estar unida para enfrentar os 

desafios futuros. Para o caso específico do sindicato pesquisado, o que se notou foi a 

tentativa de manutenção de direitos historicamente conquistados e a criação de 

estratégias motivacionais para os trabalhadores. 

Neste quadro de profundas mudanças no mundo do trabalho, os desafios 

para o movimento sindical são inúmeros. O SINTTEL-MG, na busca de novos 

caminhos, vai precisar compreender cada vez mais essas situações e procurar 

estabelecer estratégias e ações políticas que visem ao fortalecimento de sua 

representação sindical neste novo contexto. 
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ANEXO A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS SEMI-ESTRUTURADAS 

O roteiro das entrevistas semi-estruturadas se baseou em dois momentos 

distintos. 

 Primeiro Momento: Relação Sindicato/empresa estatal. 

− Trajetória política e acadêmica. 

− Participação no SINTTEL-MG. 

− Principais conquistas do sindicato. 

− Iniciativas pioneiras do SINTTEL-MG. 

− Como o sindicato era visto pela empresa, enquanto um legítimo representante 
dos trabalhadores. 

− Processo de negociação com a TELEMIG. 

− A estatal era aberta à negociação. 

− Representatividade do sindicato junto a base. 

− Reestruturação produtiva, mudanças tecnológicas, terceirizações pré-
privatização e os impactos para os trabalhadores. 

− A privatização já ocorria por via indireta? Através das mudanças tecnológicas e 
mercado. 

− Como o sindicato via a privatização: uma realidade próxima ou distante. 

− FITTEL. 

− Fórum dos trabalhadores em estatais. 

 Segundo Momento: Relação sindicato/empresa privada 

− Medidas tomadas pelo SINTTEL-MG contra a privatização. 

− Atuação da FITTEL na tentativa de barrar a privatização. 

− Os impactos da privatização para o sindicato. 

− Impactos da privatização para os trabalhadores. 

− Reestruturação produtiva, mudanças tecnológicas, terceirizações pós-
privatização. 

− Contradição trabalho/emprego depois da desestatização. 

− Perdas mais significativas para os trabalhadores. 

− Negociação com a TELEMAR. 

− Empresa aberta à negociação. 

− Saídas vislumbradas pelo SINTTEL-MG. 

− Avaliação do Sindicato neste contexto. 
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ANEXO B – ACORDOS COLETIVOS ESTUDADOS  
POR CARVALHO NETO (1999) 
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