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INTRODUÇÃO 

 
 
1  TEMA DE ESTUDO 

 

 
Este estudo apresenta o tema  da constituição da Representação dos Trabalhadores 

no Local de Trabalho na região do Grande ABC e cidades abrangidas.  

 

 

2  CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

 

A história de luta da classe trabalhadora sempre foi marcada pela exploração por 

parte da classe patronal e pelas reivindicações na parte econômico-social por parte 

dos trabalhadores, segundo Ibrahim (1986). Para sobreviver, os trabalhadores 

assumem diversas formas de luta, sendo a mais organizada feita através dos 

sindicatos de trabalhadores. Os sindicatos obreiros são tão antigos quanto a história 

da exploração da mão de obra pelo capital. 

Os trabalhadores procuram unir-se a partir de seus locais de trabalho e uma forma 

de união dos trabalhadores por unidade de produção é chamada de comissão de 

fábrica. Assim como existem concepções diferentes de sindicalismo, existem 

concepções diferentes de comissão de fábrica, uma é a que tem liberdade para agir 

no ambiente da empresa de forma independente do sindicato e outra é aquela que 

mesmo atuando no ambiente da empresa deve estar atrelada ao sindicato e as seus 

ditames. 

 

Organizar-se em comissões ou  representações de empregados, significa discutir 

coletivamente os problemas, e unir-se criando uma força coletiva para buscar 

soluções ao eleger colegas de trabalho para representá -los perante o patrão. Os 

eleitos para a comissão são iguais aos eleitores e convivem com eles, não podendo 

decidir por si,  pois são executores das decisões tomadas em conjunto. 

Ainda segundo Ibrahim(1986)na maioria dos países industrializados as comissões 

são o prolongamento das direções sindicais no ambiente das empresas, ou suas 
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atribuições são limitadas às fiscalizações de acordos e à discussão de normas 

internas. 

 

A história registra alguns exemplos de organizações de trabalhadores, atuando 

como comissões ou representações no mundo ocidental: a comuna de Paris – 1871 ; 

os soviets na Rússia – 1905 ; os conselhos operários na Alemanha – 1918 ; os 

conselhos operários na Hungria – 1919 ; os conselhos operários de Turim/Itália – 

1919,1920 ; os comitês operários na Espanha – 1936,1939 ; os conselhos operários 

da Europa do leste – 1945 ; os comitês e conselhos operários na Alemanha – 1953 ; 

o conselho operário da grande Budapest/Hungria – 1956 ;o sistema de co-gestão 

nas empresas da Tchecoslovaquia – 1974 ; a comuna de Gdansk/Polônia – 1980. 

 

No Brasil no pós-guerra entre 1945-1947 surgiram os primeiros comitês de greve e 

comissões criados pelos trabalhadores, não tendo caráter permanente, atuando na 

mobilização e coordenação de movimentos junto aos sindicatos. 

Em 1946 ocorreu o Decreto 9070 que proibiu as greves e em 1947 o governo federal 

decretou uma intervenção nos sindicatos de trabalhadores, sendo que os sindicatos 

continuaram com suas lutas no interior das fábricas, através da experiência 

adquirida no processo de formação das comissões de fábrica. 

 

A década de 1950 marcou a retomada da luta sindical com um movimento de 

unificação de várias categorias profissionais e as comissões tive ram um papel 

importante na mobilização e organização das greves, porém as negociações eram 

conduzidas por dirigentes sindicais apoiados por comissões específicas de 

negociação. 

 

Nas grandes mobilizações da década de 1960 o papel do sindicato era de 

centralizador, várias greves se sucederam e as comissões foram substituídas pelo 

recurso dos piquetes, que se constituiam em verdadeiros grupos de pressão. Nesta 

época ganhou força a reivindicação do delegado sindical que representa um braço 

do sindicato no interior das empresas. 

A retomada da luta sindical no Brasil ocorreu após o golpe militar de 1964, quando 

os militares assumiram o controle do governo brasileiro, tendo como foco a 

resistência ao arrocho salarial, à luta contra o Fundo de Garantia e pela estabilidade, 
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pelo direito de greve e contra os interventores do sindicato. Nasceram neste 

processo as primeiras oposições sindicais que teriam como eixo principal o 

rompimento com a estrutura sindical oficial e a organização pela base através das 

comissões de fábrica. 

 

Na Braseixos em Osasco foi organizado um comitê de fábrica, pouco antes do golpe 

militar para trazer a luta sindical para o ambiente da fábrica e foi abortado antes 

mesmo do golpe militar. 

Em 1965 foi estabelecida oficialmente a comissão de fábrica da Cobrasma que seria 

destituída logo após em 1968, em função da ocupação da fábrica pelo exército. 

 

A primeira metade da década de 1970 caracte rizou-se por uma luta de resistência 

dentro das empresas, incluindo a formação de pequenos grupos/comissões e pelo 

chamado trabalho de pé de ouvido. 

Em 1978 o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo surpreendeu a 

nação com grandes greves e a palavra de ordem era a organização pela base 

através das comissões de fábrica. Nessa época uma facção sindical coloca a 

comissão de fábrica como um organismo de massa representativo dos trabalhadores 

com autonomia para resolver os problemas no âmbito da empresa. A outra facção 

sindical coloca a comissão de fábrica como um apêndice do sindicato, retirando sua 

autonomia e definido o sindicato como centralizador. 

 

Segundo Lobos(1985), no final de 1980 a Volkswagen do Brasil permitiu e incentivou 

os empregados a organizarem comissões de representação interna, sem a 

participação do sindicato dos trabalhadores e nesta mesma época a Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo elaborou um modelo de representação dos 

trabalhadores tomando o cuidado de deixar o sindicato de fora, assim como a 

Volkswagen. 

Em 1981 foi constituída a comissão de fábrica da Ford de São Bernardo do Campo, 

com a participação efetiva do sindicato dos trabalhadores. 

 

No ano de 1988 foi incluído o artigo 11 na Constituição da República Federativa do 

Brasil, segundo Limoeiro(1988), especificando que nas empresas com mais de 

duzentos empregados é assegurada a eleição de um representante destes, com a 
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finalidade de promover o entendimento direto com os empregadores. Não ocorreu a 

regulamentação da lei. 

 No ano de 2005 a Proposta de Emenda Constitucional-PEC nr. 369 modificou a 

redação para: é assegurada a representação dos trabalhadores nos locais de 

trabalho na forma da lei. A lei não foi regulamentada e o impacto para a sociedade é 

a não existência de uma norma legal que oriente a aplicação uniforme do assunto 

em todo o território nacional. 

 

No ano de 2004 foi concluído o relatório final do Fórum Nacional do Trabalho 

especificando que as partes concordam com a existência da representação sindical 

nos locais de trabalho e o assunto aguarda apreciação no Congresso Nacional. 

Mantido o texto pelo Congresso Nacional, está definido que a Representação no 

Local de Trabalho terá a participação dos sindicatos de trabalhadores. O texto define 

a existência da representação sindical no local de trabalho, e participaram do Fórum 

representantes do Governo, do Patronato e dos Trabalhadores que aprovaram este 

texto. 

 

O fenômeno social da representação de empregados no local de trabalho  praticado 

na região do Grande ABC é colocado em confronto com o histórico da representação 

dos trabalhadores no local de trabalho de alguns países  desenvolvidos. 

 

As  abordagens legais apresentadas, segundo entendimento do pesquisador, por si 

já caracterizam a importância do estudo da Representação no Local de Trabalho, e 

por tratar-se de um processo em aplicação na sociedade organizada brasileira, 

estando pendente de legislação que o regulamente no nosso país.  
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3  PROBLEMA A SER INVESTIGADO 

 

 

Na sociedade pós-industrial, compreender o fenômeno da relação capital/trabalho, 

quanto à  Representação dos Trabalhadores no Local de Trabalho e a quais 

interesses  está atendendo: empresas, sindicatos de trabalhadores ou 

trabalhadores. 

 

 

4  QUESTÕES DA PESQUISA 

 

 

Foi observada a prática de forma significativa da Representação no Local de 

Trabalho ? 

A constituição da Representação no Local de Trabalho ocorre através da indicação 

dos membros pelos trabalhadores, sindicatos de trabalhadores ou empresas ? 

Foi assinado algum instrumento jurídico/estatuto entre as partes para a 

implementação da RLT ? 

A Representação no Local de Trabalho atua com independência do sindicato ou 

recebe influência do mesmo ? 

Foi a implementação da RLT mais importante para a empresa do que para 

empregados/sindicatos? 

Foi a implementação da RLT mais importante para empregados/sindicato do que 

para a empresa? 

Foi a implementação da RLT mais importante para o sindicato do que para a 

empresa/empregados? 

A Representação no Local de Trabalho atua para atender interesses da empresa, do 

sindicato dos trabalhadores ou dos funcionários ? 

 

Estas questões serão analisadas do ponto de vista dos gestores de Recursos 

Humanos, dirigentes sindicais e trabalhadores. O pesquisador buscará identificar se 

a Representação no Local de Trabalho apresenta a tendência de atuar conforme 

interesses do trabalhador, interesses das empresas ou interesses dos sindicatos de 

trabalhadores. 
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5  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

5.1 Objetivo Geral 

 

Estudar e compreender o fenômeno social da Representação dos Trabalhadores no 

Local de Trabalho, através da tabulação de dados da pesquisa de campo efetuada 

por um grupo de pesquisadores do qual o autor participa, junto a empresas, 

trabalhadores e sindicatos dos trabalhadores. O estudo abrange também pesquisa 

bibliográfica de obras selecionadas  e pesquisa da primeira comissão de fábrica 

oficial implantada no Brasil. Esta representação dos trabalhadores pode assumir 

denominações diversas, como líder sindical, comissão de fábrica, diretor sindical, 

diretor de base e outras denominações semelhantes. 

 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

Estudar o fenômeno social da Representação no Local de Trabalho, com base nos 

dados pesquisados,  sob os seguintes aspectos: 

- É constatada  sua prática pelas  empresas 

- Constitui-se  a RLT através de empregados indicados pelos trabalhadores, pela 

empresa ou pelo sindicato de trabalhadores 

- Regulamenta-se a RLT através de estatuto  ou seu funcionamento não é 

regulamentado 

- Efetiva-se a participação e influência do sindicato dos trabalhadores ou não há 

interferência do mesmo na  RLT 

- A quais interesses atende a RLT, empresas, sindicatos de trabalhadores ou 

trabalhadores, com base na satisfação e importância dada ao órgão pelos três 

agentes pesquisados: gestores de Recursos Humanos,  sindicatos de 

trabalhadores e trabalhadores 

- Pratica-se este fenômeno em alguns países desenvolvidos. 

 

 

 



  
  

20 

6   MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO 

 

 

A motivação para a pesquisa sempre fez parte da vida do pesquisador e ocorre do 

fato de o mesmo atuar como profissional de Recursos Humanos durante mais de 

trinta anos, acentuadamente na região do Grande ABC, e sempre ter efetuado 

pesquisas das mais variadas, incluindo salários, benefícios, aplicação de legislação, 

entre outras. Também sempre  procurou pautar as decisões ouvindo os anseios da 

empresa e procurando ouvir também as expectativas dos trabalhadores. Nesta  

intenção pode encontrar as maiores dificuldades, pois ora os empregados tinham 

pensamentos muito diferentes entre si e ora tinham pensamentos mais homogêneos, 

porém divergiam das linhas de conduta dos sindicatos obreiros que mudavam de 

postura em função de seus objetivos, geralmente políticos, definidos em seus 

congressos periódicos. 

 

Observou o pesquisador a falta de interlocutores preparados que pudessem facilitar 

esta relação e por isso decidiu empreender este estudo, objetivando conhecer mais 

sobre a relação capital/trabalho refletida na Representação no Local de Trabalho e 

também por entender que o estudo é uma contribuição efetiva para o campo do 

conhecimento da gestão de pessoas e para o campo do conhecimento do 

comportamento organizacional. O estudo está desta forma, posicionado de acordo 

com a linha de pesquisa gestão de pessoas e organizações do mestrado em 

administração da Universidade Metodista de São Paulo. 

 

Tem-se o firme propósito de deixar uma contribuição para a sociedade, com os 

resultados dos estudos sobre a Representação no Local de Trabalho. De acordo 

com as diversas situações vivenciadas como profissional na área de Recursos 

Humanos, pensa o autor que uma aproximação entre representantes do capital e 

representantes dos trabalhadores pode tornar o ambiente de trabalho mais propício 

ao desenvolvimento de relações prósperas e duradouras para ambos os agentes, 

como observado na citação a seguir. 
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Se você tem o organismo sindical no local de trabalho, a 
tendência é buscar dar respostas cotidianas aos problemas, as 
relações entre as partes avançam muito mais. Então você tem 
empresas que não tem mau relacionamento com o sindicato, 
na época das negociações negociam, se o sindicato patronal 
tiver dificuldade, ela se dispõe a resolver, enfim, tem uma 
postura correta, só que não admitiu no processo uma 
organização interna, uma comissão de fábrica ou algo similar. 
Este é um mecanismo muito importante que também é 
resultante de negociação. Então a negociação é um processo 
altamente decisivo neste processo. Contudo, diria que 
negociação, no Brasil, ainda é muito incipiente, muito pequena, 
infelizmente, e tem a ver com o modelo de sindicato que nós 
temos( MARRAS, 2005, p.156). 
 
 
 
 

7  JUSTIFICATIVA 

 

 

Ao considerar o potencial humano e suas competências como pilares da gestão de 

pessoas, as organizações passam a desenvolver iniciativas no sentido de 

reconfigurar as condições de trabalho no contexto de novas arquiteturas, buscando 

fornecer contribuições para o campo teórico e para as práticas de gestão e suas 

implicações para o estudo do modo de produção das organizações e dos homens. 

Passados mais de cem anos de sua criação assistimos a prevalência do modelo 

Taylorista nas empresas brasileiras, segundo o pensamento e vivência profissional 

do pesquisador, e este modelo não é adequado ao contexto contemporâneo, pois 

alija o ser humano do ato de pensar, em plena era do conhecimento, conforme os 

teóricos Drucker(1993) e  Marras(2005). 

 

Relata-se a seguir estudo exploratório para localizar monografias com o tema 

Representação no Local de Trabalho.  
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7.1 Estudo sobre Monografias 

 
 

Tabela 1 – Estudo sobre monografias 
USP CAPES UMESP CONSOLIDADO 

TOTAL 111 TOTAL 450 TOTAL 56 TOTAL 617 

R.H. 
Estratégico 

6 
5% 

R.H. 
Estratégico 

56 
12% 

R.H. 
Estratégico 

30 
53% 

R.H. 
Estratégico 

92 
15% 

Distribuição  Distribuição  Distribuição  Distribuição  

Gestão 
Pessoas/ 
Alternativas 

2 Gestão 
RH/Cultura 
Organização 

11 Gestão 
RH/Cultura 
Organização 

8 Gestão 
RH/Cultura 
Organização 

21 
(a) 

    Liderança 6 Liderança 6   
(e) 

  Motivação 3 Motivação 3 Motivação 6   
(e) 

Atuação 
Social 

1 Qual. Vida 
Trabalho 

7 Qual. Vida 
Trabalho 

3 Qual. Vida 
Trabalho 

11 
(b) 

  Trein.  e 
Desenvolvim. 

2 Trein.  e 
Desenvolvim. 

3 Trein.  E 
 Desenvolvim. 

5   
(f) 

  Avaliação  
Desempenho 

4 Avaliação  
Desempenho 

1 Avaliação  
Desempenho 

5   
(f) 

  Comunicação 2 Comunicação 1 Comunicação 3   
(g) 

Gestão 
Conhecim. 

2 Gestão 
Conhecim. 

6 Gestão 
Conhecim. 

1 Gestão 
Conhecim. 

9   
(c) 

Perfis 
Comportam. 

1 Gestão 
Competências 

6 Gestão 
Competências 

1 Gestão 
Competências 

8   
(d) 

  Particip. 
Resultado 

5   Particip. 
Resultado 

5   
(f) 

  Empreend. / 
Empowerment 

3   Empreend. / 
Empowerment 

3   
(g) 

  Outros/ 
Diversos 

7 Outros/ 
Diversos 

3 Outros/ 
Diversos 

10 

Fonte - Elaborada pelo autor 

 

Relação das monografias pesquisadas, por ordem de freqüência: 

(a) Gestão RH/Cultura Organização 

(b) Qualidade de Vida no Trabalho 

(c) Gestão do Conhecimento 

(d) Gestão de Competências 

(e) Liderança/Motivação 

(f) Participação nos Resultados/Treinamento e Desenvolvimento 

(g) Comunicação / Empreendedorismo/Empowerment 
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A relação acima aponta preferência de temas de monografia por parte de estudantes 

de mestrado e doutorado. O pesquisador inicialmente discutiu com seu orientador 

qual seria uma amostragem representativa de monografias a pesquisar. Decidiram 

por pesquisar, através da internet, três instituições: 

 

A Universidade de São Paulo – USP, por ser a entidade onde ocorre a maior 

produção científica do Brasil, respondendo por cerca de 50% da produção científica 

do país. Monografias identificadas no período de janeiro de 2001 a março de 2006.  

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pela 

sua representatividade e por ser o depositário comum das melhores monografias 

produzidas em todo o país. Monografias identificadas no período de janeiro de 1990 

a março de 2006. 

 

A Universidade Metodista de São Paulo – UMESP,  pela sua representatividade a 

nível nacional e por ser a instituição que abriga o curso de mestrado em 

administração, linha de pesquisa gestão de pessoas e organizações, em curso pelo 

mestrando Luiz Vagner Raghi. Todas as monografias disponíveis no site. 

 

Desta forma, caracteriza-se uma amostragem representativa de monografias para a 

análise. 

Durante o mês de março de 2006, o pesquisador, utilizando do recurso da internet, 

pesquisou os sites das instituições indicadas e analisou individualmente as 

monografias disponíveis nos sites, nos dias das consultas. 

A conclusão foi de que, analisadas 617 monografias acessadas, apenas 92 (ou 

15%), referem-se à área de Recursos Humanos e nenhuma se refere à 

Representação de Trabalhadores no Local de Trabalho, ou tema semelhante. 
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8   RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

A expectativa de resultado com este trabalho é fornecer ao campo do conhecimento 

da gestão de pessoas, informações que possibilitem a consolidação do tema 

Representação no Local de Trabalho, neste campo de estudo. 

Os diversos objetivos deste estudo dão uma idéia da grande dimensão deste 

fenômeno social que está sendo pesquisado. Será que o direcionamento resultante 

deste estudo poderá ser contributivo para que haja mais diálogo na relação 

capital/trabalho? Como fruto deste diálogo  as pessoas ouvidas e atendidas ou 

devidamente esclarecidas, poderão atuar de forma pró-ativa, dotar a empresa de 

maior agilidade e flexibilidade para direcionar suas atividades e acompanhar o 

processo de mudança constante que ocorre no mundo globalizado. Isto será 

significativo para a empresa atingir os resultados necessários para mantê-la 

competitiva e as pessoas trabalharão dotadas de uma satisfação maior com a 

empresa. Em decorrência, haverá bem estar e melhor qualidade de vida ao ser 

humano, tornando-se um processo virtuoso. 

 

 

O patrão vê o seu trabalhador com essa necessidade de maior 
envolvimento. Então, procura tratá-lo com maior diplomacia, 
procura envolvê-lo, naquela coisa de vestir a camisa, embora o 
trabalhador fique desconfiado sabendo que o abatedouro pode 
a qualquer momento chegar, mas na prática em si, a política 
mais clara das empresas é vender essa idéia de que os 
trabalhadores são uma peça importante, ela não quer só o 
esforço físico, operacional, ela quer que o trabalhador ajude 
com o intelecto, com a sugestão de uma melhoria e com isso 
contribua com o melhor andamento da produção(MARRAS, 
2005, p.164). 

 

O processo virtuoso ocorre naturalmente na proporção em que a empresa 

reconhece no trabalhador seu principal diferencial competitivo, mantém um canal 

para ouvir suas aspirações e mantém um processo de feedback e comunicação 

constante. O trabalhador mais satisfeito aumentará seu nível de comprometimento e 

participação com a empresa e na medida em que esse processo acentua-se ocorre 

uma relação ganha-ganha entre a empresa e seus empregados. 
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O processo ou o círculo vicioso é o contrário, ou seja, a empresa vê no trabalhador 

um mal necessário, não exerce nenhum esforço para tratá-lo de forma humana e 

tampouco atua no sentido de proporcionar-lhe satisfação no ambiente de trabalho. O 

trabalhador por sua vez trabalha por obrigação, somente para sobreviver, não tem 

comprometimento com a empresa e busca minimizar o sacrifício do trabalho com o 

bom relacionamento que tem com os colegas de trabalho. 

A empresa finge que precisa e quer o trabalhador e o trabalhador finge que precisa 

da empresa e quer manter-se nela. 

 
 

A relação capital-trabalho encontra-se atualmente sob a égide 
de um sistema fortemente centrado na maximização do lucro, 
é o que afirma 80% do universo; somente 20% pensam o 
sistema como democrático, flexível e propicio ao 
desenvolvimento sociocultural, na opinião dos executivos 
pesquisados( MARRAS, 2005, p.28). 

 
 

 

9  CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS DO ESTUDO 

 

 

As tendências que forem detectadas com base no estudo da Representação no 

Local de Trabalho, práticas em fomento e práticas em desuso poderão contribuir 

para: 

As empresas que já possuem a RLT poderão aprimorar a formatação do seu modelo 

e as empresas que estão na iminência de implantar, o farão com base nas 

tendências referendadas pelo estudo. 

 

Acredita o pesquisador que se o estudo detectar a tendência de aplicação da 

Representação no Local de Trabalho por parte das empresas, poderá haverá um 

fomento no estabelecimento e implantação das representações nos locais de 

trabalho nas empresas em todo o país. 

 

Todo este estudo poderá ser encaminhado ao Congresso Nacional, para que no 

momento da discussão da legislação pertinente ao assunto, os parlamentares 

possam fazê-lo com embasamento teórico-prático, o que aprofundará discussões 
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visando à criação de uma legislação que contemple um modelo já experimentado e 

aceito pelos agentes envolvidos. 

 

Para o meio acadêmico a importância é que os resultados desses estudos poderão 

ser incorporados ou contribuir para a ampliação do campo de conhecimento de 

gestão de pessoas e também do campo de conhecimento do comportamento 

organizacional. 

 

Na economia brasileira ainda persiste um sistema de relações 
de trabalho com características autoritárias, com ausência de 
confiança e transparência entre os atores, sem organização 
por local de trabalho e predomínio do contrato individual. Nos 
países desenvolvidos, o sistema democrático de relações de 
trabalho possibilita condições mais favoráveis à geração de 
compromissos entre os atores sociais, podendo, por exemplo, 
dificultar a difusão de ocupações com baixa qualidade 
(POCHMANN, 2000, p.11). 
 
 
 
 

10  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 

Constitue-se este trabalho de uma parte introdutória, seguida de três capítulos e a 

conclusão, onde constam as seguintes abordagens: 

 

O capítulo 1 -  Revisão de Literatura  traça um histórico da comissão de fábrica e 

outras organizações semelhantes pelo mundo, aborda aspectos da administração 

participativa, depois aborda um pouco sobre o socialismo europeu e a sua 

autodeterminação. A seguir comenta alguns aspectos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas - ONU, aborda um histórico 

sobre a comissão de fábrica no Brasil, enfoca a primeira iniciativa de instalar uma 

comissão de fábrica informal, que foi destituída logo após a implantação, pouco 

antes do golpe militar ocorrido no Brasil no ano de 1964. Trata de um histórico da 

primeira comissão de fábrica instalada no Brasil de forma legal, com ampla 

abordagem obtida através de entrevista com o Sr. Ademar Feiteiro, executivo de 

Recursos Humanos da Ford do Brasil, na época da instalação da comissão de 

fábrica, cuja protagonista foi a empresa Ford do Brasil, multinacional americana. Por 
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último este capítulo trata de uma experiência do pesquisador com comissão de 

fábrica, ocorrida nove anos após a instalação da primeira comissão de fábrica do 

Brasil. 

 

O capítulo 2 -  Metodologia da pesquisa, trata de todos os aspectos referentes à 

pesquisa qualitativa e pesquisa de campo efetuada pelo pesquisador. 

A pesquisa de campo, aborda os três agentes pesquisados, a saber: empresas, 

através dos gestores de Recursos Humanos, sindicatos através dos dirigentes 

sindicais e trabalhadores indicados pelos sindicatos. Destaca-se que para efeito 

deste estudo tabulou-se as empresas do Grande ABC pelo fato do estudo abordar 

esta região.  

 

O capítulo 3 - Tabulação dos dados da pesquisa de campo, faz um estudo inicial 

comparando dados da região do Grande ABC, com dados do Brasil sobre a 

Representação no Local de Trabalho, seguido de estudos das empresas 

pesquisadas, dos sindicatos pesquisados e dos trabalhadores pesquisados. 

 

Finalizando, apresenta-se a conclusão deste trabalho, obtida com base na tabulação 

dos dados coletados através dos questionários, que foram preenchidos pelos 

agentes da pesquisa.    Considerou-se adicionalmente a entrevista concedida pelo 

Sr. Ademar Feiteiro sobre a primeira comissão de fábrica, devidamente legalizada, 

no Brasil. Para a conclusão efetuou-se entrelaçamento destes dados com a 

experiência profissional do autor. 
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CAPÍTULO 1 -  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

1  A COMISSÃO DE FÁBRICA E OUTRAS ORGANIZAÇÕES NO MUNDO 

 

 

Segundo Antunes/Nogueira(1981) a organização dos trabalhadores tem sido motivo 

para uma luta constante da classe operária desde o nascimento do capitalismo até  

os dias atuais. As formas de organização são diversas, desde os comitês de bairro 

até os sindicatos de trabalhadores, estendendo-se aos partidos políticos, porém um 

deles tem se mostrado mais importante, embora não muito praticado, que trata da 

organização dos trabalhadores no local de trabalho, também chamado de comissão 

de fábrica. 

A comissão de fábrica, seja talvez o melhor exemplo de organização dos 

trabalhadores, pois reúne em torno de si operários de uma mesma seção, 

departamento ou fábrica e possibilita aos operários unirem-se em torno de 

reivindicações diversas, desde as básicas como melhoria das condições de trabalho, 

até reivindicações mais avançadas como direção e controle da produção e 

autogestão dos trabalhadores dentro de suas empresas. 

É conhecido que a empresa capitalista moderna organiza-se de forma a dividir em 

inúmeras partes a produção industrial e procura introduzir no meio operário a 

ideologia burguesa baseada na competição entre os trabalhadores. Cria diversas 

categorias de operários com qualificações e faixas de salários diferentes e uma 

estrutura repressiva dentro das fábricas, visando preservar a autoridade capitalista. 

A comissão de fábrica é portanto um dos instrumentos eficazes e avançado que os 

trabalhadores possuem para poder enfrentar esta situação e se contrapor à 

dominação capitalista. 

As comissões de fábrica não se opõem aos sindicatos e aos partidos políticos, ao 

contrário articulam-se naturalmente. A diferença entre os papéis é que comissão de 

fábrica agrupam trabalhadores em torno de interesses comuns no ambiente das 

empresa; os sindicatos agrupam conjuntos de trabalhadores de uma mesma 

categoria ou ramo profissional; e os partidos políticos devem ser portadores de uma 

alternativa global, geralmente política, vista sob a ótica da classe operária para toda 

a sociedade. A articulação entre estes tres níveis de organização é indispensável. 
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Grande parte dos países capitalistas avançados têm na comissão de fábrica um 

elemento reformista e integrador do trabalho e capital, representando a cogestão 

dentro das empresas. Também pode seguir a comissão de fábrica um caminho 

revolucionário para romper com os limites da sociedade capitalista e abrir caminho 

para uma sociedade socialista. 

 

 

As comissões de fábrica passarão a representar, cada vez 
mais, formas de organização para a luta no interior do 
sindicato oficial. Além de elementos básicos na confrontação 
permanente com os patrões, o seu crescimento representa o 
fortalecimento  dos  instrumentos  de pressão  das  bases 
sobre as direções sindicais, sejam  estas  representativas da 
estrutura sindical vigente, sejam estas de oposição 
(ANTUNES/NOGUEIRA, 1981, p. 84). 

 

 

Segundo Ibrahim(1986) a história de luta da classe trabalhadora sempre foi marcada 

pela resistência a exploração por parte da classe patronal e pelas reivindicações 

específicas na parte econômico-social. Para sobreviver os trabalhadores assumem 

diferentes formas de luta e de organização, sendo a mais tradicional e organizada 

feita através dos sindicatos de trabalhadores. 

Com o surgimento das primeiras indústrias na Europa, iniciando pela Inglaterra, 

foram se estruturando os sindicatos de trabalhadores, o que vale dizer que os 

sindicatos obreiros são tão antigos quanto a história da exploração da mão de obra 

operária pelos agentes do capital. 

Neste sentido o sindicato de trabalhadores caracteriza-se como uma organização 

que representa os interesses da classe assalariada sendo uma organização de 

massa e de classe que surge como organismo de autodefesa, fruto da própria 

iniciativa dos trabalhadores, os quais procuram unir-se a partir de seus locais de 

trabalho, articulando-se a nível local, regional, nacional e até internacional para se 

contrapor ao poder patronal. 

Tradicionalmente a organização nos locais de trabalho, ou seja, a união dos 

trabalhadores por unidade de produção é chamada de comissão de fábrica. 
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A comissão de fábrica é o mecanismo que deve realizar a 
união dos explorados, dos assalariados, a partir do local de 
trabalho, para enfrentar os problemas comuns a todos 
(IBRAHIM,1986, p.7). 

 

 

No entanto, a organização dos trabalhadores não pode ser vista de maneira estática, 

fora do contexto social e da luta de classes. Sabemos que na sociedade existem 

vários interesses que se chocam, diversas concepções de como gerir as relações 

sociais, e vários antagonismos que movimentam as classes sociais. A vitalidade da 

dinâmica social acarreta contradições políticas e ideológicas, que interferem na luta 

dos trabalhadores e como conseqüência disso, existem concepções diferentes do 

sindicalismo, assim como maneiras diferentes de encarar o papel das comissões de 

fábrica no processo de luta e de emancipação dos trabalhadores. 

Os trabalhadores individualmente são apenas um apêndice a mais no processo de 

produção capitalista, o qual os submete a uma rígida disciplina, em que cada um 

executa apenas uma parte no processo global de produção. Este tipo de estrutura 

visa única e exclusivamente o lucro para o capitalista e é a maneira mais eficaz de 

promover a exploração do trabalho e a acumulação do capital, tendo como 

conseqüência a proliferação da miséria no mundo, com pequenas ilhas de 

excelência cultuada pelos agentes do capital. Segundo a Organização das Nações 

Unidas – O.N.U., conforme acesso no site efetuado em 25 out. 2006, anualmente em 

torno de 25 milhões de pessoas passam a viver em favelas, em condições 

subumanas. Os favelados representam cerca de um bilhão de pessoas no mundo 

todo e o crescimento destes assentamentos precários e improvisados é o fenômeno 

mais alarmante da urbanização global do século XXI. Na América Latina e Caribe os 

favelados somam 128 milhões de pessoas. 

 

Segundo Pochmann(1995), apesar de se manter as estruturas sindicais 

corporativas, ocorreu a partir de 1945, um movimento muito importante conhecido 

como renascimento sindical, após vários anos de inércia de organização da classe 

trabalhadora. O fortalecimento dos sindicatos foi, de certa forma, evidenciado pelo 

aumento da taxa de sindicalização, da quantidade de greves ocorridas, do 

surgimento de organizações sindicais paralelas, como o MUT (Movimento de 

Unificação dos Trabalhadores) e da Representação no Local de Trabalho, 



  
  

31 

representação esta não prevista pela estrutura sindical corporativa. Além disso, 

houve uma maior participação dos sindicatos no dia-a-dia  do país. 

O sindicalismo autêntico é aquele que contribui para a organização dos 

trabalhadores a partir dos locais de trabalho, no sentido de promover ações coletivas 

na luta contra o poder de quem os explora. 

A ação sindical de massa e de classe deve estender-se a todos os níveis das 

relações sociais, a todos os problemas que afetam os trabalhadores fora dos 

ambientes de trabalho, tais como transporte, alimentação, saúde, lazer, educação, 

habitação. 

Quando surge uma comissão de fábrica, que pode assumir outros nomes, como 

Representação no Local de Trabalho, desaparece a individualidade, quebra-se a 

hierarquia e a disciplina, pois este tipo de iniciativa iguala a todos, criam-se relações 

participativas e de solidariedade, estabelecendo-se um clima onde todos se 

apercebem e sentem-se vítimas da mesma situação e aí aparece a consciência do 

inimigo comum. Organizar-se em comissões ou representações, significa discutir 

coletivamente todos os problemas, significa unir-se criando uma força coletiva para 

buscar soluções, ao eleger colegas de trabalho para representá-los perante o 

patrão. 

Os eleitos para a comissão de fábrica são iguais a seus eleitores e convivem 

cotidianamente com eles, não podem decidir por si, pois são executores das 

decisões tomadas em conjunto. Estabelece-se uma relação democrática direta onde 

na verdade não há representantes, mas uma divisão de responsabilidades onde 

impera o conjunto. 

 

As comissões de fábrica são o embrião da sociedade 
autogerida pelos trabalhadores, é a partir dela que os 
trabalhadores começam a exercitar sua capacidade de 
organizar e gerir a produção, a distribuição e o 
consumo(IBRAHIM,1986, p.13). 

 

 

Segundo Ibrahim(1986) no campo político-sindical a questão é mais complexa, pois 

na maioria dos países industrializados as comissões são o prolongamento das 

direções sindicais no interior das empresas, ou suas atribuições são limitadas às 

fiscalizações de acordos e à discussão de normas internas. Desta forma a direção 

sindical se arroga o direito de ser a única autorizada a negociar em nome dos 
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assalariados, representando-os apenas parcialmente, sendo intermediária entre 

patrões e empregados. 

 

O sistema de relações de trabalho em economias avançadas é 
democrático, com organização por local de trabalho e 
sustentado pelo contrato coletivo de trabalho. No Brasil é 
autoritário, com baixa organização por local de trabalho e 
sustentado pelo contrato individual de trabalho, decrescente 
sindicalização, fragmentação das negociações coletivas de 
trabalho e permanência de forte atuação da Justiça do 
Trabalho(POCHMANN, 2000, p.118,119). 

 

 

A história registra alguns exemplos de organizações de trabalhadores pelo mundo 

ocidental, das quais apresenta-se um pequeno resumo:  

A comuna de Paris – 1871 

Composta por trabalhadores e eleita por sufrágio universal, criou comissões de 

operários que nomeavam seus diretores, seus chefes de equipe, definiam seus 

horários, seus salários e demais condições de trabalho, além de programar a própria 

produção. A comuna decretou a socialização dos meios de produção e instaurou a 

autogestão da sociedade através das comissões e dos conselhos. 

Os soviets Russia – 1905 

Soviets quer dizer conselhos e nasceram espontaneamente da luta dos 

trabalhadores contra a miséria e opressão, sendo outorgados pelo povo. Em todas 

as fábricas surgiram os comitês de greve que orientaram as ações populares, com 

objetivos puramente econômicos. Os soviets mobilizaram e organizaram o povo  a 

nível local, regional e nacional. 

Conselhos operários  Alemanha – 1918 

Os trabalhadores alemães criaram comitês operários independentes do sindicato, 

para lutar contra a miséria e fome que ocorriam em várias cidades da Alemanha, 

sendo  violentamente reprimidos pelo exército. Posteriormente o governo levou mais 

de um ano para controlar a situação. 

Conselhos operários Hungria – 1919 

A revolução Russa espalhou-se por toda a Europa, as necessidades do povo eram 

grandes, fazendo com que surgissem os conselhos de operários e no início de 1918 

em Budapeste  o poder passou às mãos dos conselhos. 
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Seguiram-se outros acontecimentos como na Itália: os conselhos operários de Turim 

1919 – 1920; Espanha: os comitês operários 1936 – 1939; Europa do leste: os 

conselhos operários 1945; Alemanha: comitês e conselhos operários 1953; Hungria: 

conselho operário da grande Budapeste 1956; Tchecoslováquia: sistema de co-

gestão nas empresas 1968; Portugal: comissões de trabalhadores 1974; Polônia : 

comuna de Gdansk 1980. 

 

Segundo Antunes(2005) está configurado no mundo contemporâneo uma nova 

morfologia do trabalho. Além dos assalariados urbanos e rurais que formam a classe 

operária industrial, rural e de serviços, a sociedade capitalista moderna vem 

ampliando o contingente de trabalhadores terceirizados, tanto homens como 

mulheres atuam como subcontratados, part-time e/ou exercem trabalhos 

temporários, entre tantas outras formas assemelhadas de informalização do 

trabalho, que proliferam em todas as partes do mundo. Das trabalhadoras de 

telemarketing aos motoboys, dos jovens trabalhadores do McDonald’s aos 

digitalizadores do setor bancário, esses verdadeiros contingentes, fazem parte das 

forças sociais de trabalho denominadas de CYBERTARIAT, configurando-se como o 

novo proletariado da era da cibernética e informática. 

 

 

2  ADMINISTRAÇÃO PARTICIPATIVA 

 

 

Segundo Robbins(2000) o envolvimento dos funcionários na administração ou 

gestão da empresa, tornou-se um termo abrangente e conveniente para 

contemplarem diversas e conhecidas técnicas, como administração participativa, 

empowerment, democratização do local de trabalho e participação acionária do 

funcionário. 

 

Definimos envolvimento do funcionário como um processo 
participativo que utiliza a competência total dos funcionários e 
se destina a encorajar o maior comprometimento com o 
sucesso da organização(ROBBINS, 2000, p.360). 
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A lógica da participação é que, ao envolver os trabalhadores nas decisões que os 

afetam e permitir-lhes maior autonomia e autocontrole sobre suas vidas 

profissionais, eles se tornarão mais motivados, mais comprometidos com a 

organização, mais produtivos e mais satisfeitos com o trabalho que realizam. 

Vários países como Alemanha, França, Holanda e países escandinavos 

estruturaram de forma definitiva o princ ípio da democracia industrial na Europa, 

através de alguma forma de participação dos trabalhadores na administração da 

empresa. Outros países, entre os quais podemos citar Japão e Israel, têm praticado 

formas de participação representativa dos empregados por algumas décadas. 

Embora tenham demorado um pouco para atravessar o oceano, atualmente é 

comum encontrarmos nas empresas programas de envolvimento do funcionário, 

enfatizando a participação na administração da empresa. Um exemplo disto são os 

Círculos de Qualidade, muito populares nos anos 1980 e que foram depois 

substituídos por estruturas de equipes mais abrangentes como partes de programas 

de TQM, a saber Total Quality Management ou gerenciamento total da qualidade. 

Ainda segundo relatos do autor Robbins(2000), apresenta-se algumas definições: 

Administração participativa : Tomada de decisão em conjunto, os subordinados 

compartilham um grau significativo de poder de tomada de decisão com seus 

superiores imediatos. 

Participação representativa:  Os trabalhadores são representados por um pequeno 

grupo de funcionários que participam da tomada de decisão nos assuntos afetos à 

organização e à própria relação capital/trabalho. Redistribui poder, colocando a mão 

de obra em pé de igualdade com os interesses da administração e dos acionistas. 

Equivale dizer que neste ambiente não existem antagonismos e que as partes 

envolvidas na relação capital/trabalho têm os mesmos interesses. 

Círculos de qualidade:  Também conhecidos no Brasil como círculos de controle de 

qualidade, constituem-se de grupos de trabalho de 8 a 10 funcionários operacionais 

e supervisores que compartilham uma área de responsabilidade e se reúnem para 

discutir periodicamente seus problemas de qualidade, investigar as causas, 

recomendar soluções e tomar medidas corretivas. 

Planos de participação acionária dos funcionários:  Planos de benefícios criados 

pela empresa, nos quais os funcionários podem adquirir ações, como parte de seus 

benefícios. 
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A maioria dos países da Europa Ocidental possui algum tipo de legislação obrigando 

que as companhias pratiquem a participação representativa, sendo a forma mais 

amplamente legislada de envolvimento dos funcionários no mundo inteiro. O objetivo 

da participação representativa é redistribuir o poder dentro de uma organização, 

colocando a força de trabalho numa posição mais eqüitativa a dos interesses da 

administração e dos acionistas. As duas formas mais comuns de praticar a 

participação representativa nas empresas são os conselhos de fábrica e os 

conselhos de representantes. 

 

 

Os conselhos de fábrica são grupos de funcionários indicados 
ou eleitos que devem ser consultados quando a administração 
toma decisões envolvendo pessoal. Eles vinculam os 
funcionários com a administração(ROBBINS, 2000, p. 232). 
 
 
 

Na Holanda, por exemplo, se uma companhia tem seu controle assumido por outra 

empresa, o conselho da companhia holandesa deve ser previamente informado. 

Caso seja contra, o conselho terá trinta dias para procurar uma instância jurídica 

para impedir a transferência do controle da empresa. 

 

 

Os conselhos de representantes são funcionários que 
representam os interesses dos funcionários da empresa junto 
ao conselho de diretores. Em certos países, grandes 
companhias podem ser legalmente obrigadas a garantir que os 
representantes dos funcionários possuam o mesmo número de 
assentos no conselho que os representantes dos 
acionistas(ROBBINS, 2000, p. 233). 

 

 

 

3  A AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS 

 

 

Ao abordarmos a questão da autodeterminação dos povos, segundo 

Luxemburg(1988),  passando em análise o socialismo internacional, o partido 

operário russo na Europa, é o único que inclui em seu programa a exigência para 
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garantir aos povos o direito à autodeterminação, e além da social democracia russa, 

também encontra-se idêntica formulação, conjuntamente com o princ ípio do 

federalismo estatal, no programa  dos socialistas revolucionários russos. 

 

 

O parágrafo pertinente da declaração política deste último 
partido diz: A mais ampla aplicação do princ ípio do federalismo 
nas relações entre as diversas nacionalidades, o 
reconhecimento de seu ilimitado direito à 
autodeterminação(LUXEMBURG, 1988, p. 13). 
 
 
 

A primeira manifestação de massa do movimento operário da Rússia ocorreu na 

memorável greve de quarenta mil operários da indústria têxtil em Petesburgo, no 

mês de maio de 1896. O congresso internacional adotou a resolução londrina que 

dizia: O congresso declara que está a favor do direito total à autodeterminação dos 

povos de todas as nações e expressa sua simpatia aos operários de todo o país que 

sofrem atualmente sob o jugo do poderio militar, nacional ou de outro gênero. O 

congresso exorta os operários de todos estes países a ingressarem nas fileiras dos 

operários conscientes de todo o mundo, a fim de lutarem juntamente com eles para 

vencer o capitalismo internacional e realizar os objetivos da social democracia 

internacional em relação à autodeterminação dos povos. 

Quando acadêmicos liberais da escola de Manchester pedem que o assalariado seja 

abandonado à própria sorte, sem apoio algum em sua luta contra o capital, 

baseando-se na liberdade dos cidadãos, o partido socialista não hesitou em 

desmascarar este cenário que encobre a mais evidente desigualdade econômica e 

diretamente exigiu o amparo legal e estatal para a classe assalariada. Para ser 

franco, quando o socialismo apregoa uma anistia geral e universal para todos os 

povos que vivem subjugados, isto soa de maneira mais agradável para a fértil 

imaginação do jovem intelectual. Tal tendência de direito à liberdade, igualdade e 

outros benefícios semelhantes a todos os povos, países, grupos, nações, enfim a 

qualquer ser humano, caracteriza a era juvenil do movimento socialista e de modo 

particular a fanfarronice fraseológica do anarquismo. 

O direito dos povos à liberdade, assim como o direito do operário à independência 

econômica é uma premissa do socialismo. Na década de quarenta a proclamação do 

“direito ao trabalho” era o postulado ternamente dos socialistas utópicos franceses e 
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desempenhava o papel de solução imediata e radical para todas as questões 

sociais. Após uma brevíssima tentativa de colocá-lo em prática em 1948, este direito 

acabou fracassando, o que parecia inevitável inclusive no caso de ter-se organizado 

melhor as famosas fábricas nacionais. 

Na época atual a social democracia entendeu que o direito ao trabalho deixará de 

ser uma frase feita, no momento em que for suprimido o regime capitalista, no qual a 

falta de trabalho crônica para uma parcela do proletariado constitui uma condição 

indispensável para a produção. A social democracia, sem proclamar nem exigir 

defesa desse direito utópico, tende muito mais no terreno prático, para a supressão 

do próprio regime capitalista, por meio da luta de classes, apontando somente como 

remédios provisórios para o desemprego, as organizações sindicais, o seguro 

desemprego e outros meios semelhantes. 

No campo das relações econômicas as classes burguesas representam os 

interesses da exploração em oposição ao prole tariado que representa os interesses 

do trabalho. Quanto às posses, para a burguesia a base é a propriedade privada 

enquanto que o proletariado defende a emancipação do homem do jugo da 

propriedade. No aspecto jurídico, para a burguesia a justiça dos satisfeitos e 

dominantes representa a justiça da classe e o proletariado defende o princípio das 

influências sociais na unidade e na clemência. Nas relações internacionais a 

burguesia representa a política de guerra, da conquista e na fase atual o sistema de 

direitos alfandegários e da guerra econômica, o proletariado por sua vez, defende a 

política de livre comércio e a paz mundial. 

O real significado do enunciado do Congresso Internacional de Londres “O direito 

das nações à autodeterminação” , deixará de ser uma atividade vazia numa 

sociedade na qual tampouco o direito ao trabalho soará vazio. Prevê o regime 

socialista uma sociedade em classes com aspirações e interesses diferentes, 

tornando realidade uma sociedade como um conjunto de unidades ligadas por 

interesses harmônicos e solidários. 

A liberdade de uma forma generalizada, compreendendo associação, expressão de 

imprensa e outras, constituem formas de existência da sociedade burguesa madura 

legalmente formulada, enquanto que o direito dos povos à autodeterminação, 

constitui tão somente a fórmula verbal, uma idéia metafísica, não realizável no seio 

da sociedade burguesa, e só possível no terreno do regime socialista. 
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O socialismo é a expressão política de relações bem definidas, ou seja de luta de 

classe do proletariado contemporâneo contra o império da burguesia e da tendência 

para estabelecer a ditadura de sua classe, a fim de suprimir as formas atuais de 

produção. O partido socialista define-se como o partido do proletariado. 

 

 

Nos tempos primitivos, quando a principal ocupação das 
pessoas era a caça das feras ou de outras criaturas 
semelhantes aos humanos, não havia senhores, nem 
escravos, não estava alterada a igualdade nas relações 
sociais. Posteriormente, todavia, quando as pessoas 
conheceram o cultivo da terra, começaram a manter seus 
prisioneiros na escravidão ao invés de matá-los e comê-los. 
Qual foi, portanto, a causa do surgimento do escravismo? 
Certamente, não foram somente os interesses materiais, mas 
também a circunstância de que o homem, pela sua própria 
natureza carnal, era um caçador e um guerreiro. E apesar de 
que o homem já tenha de há muito se convertido num animal 
industrial, continua sendo ainda um animal feroz, capaz de 
despedaçar seu próximo por mesquinhos interesses materiais. 
Eis aqui a fonte das intermináveis guerras e do domínio 
classista. Naturalmente, sobre a dominação classista, em suas 
origens, influíram também outras causas, tais como por 
exemplo, a capacidade do homem para habituar-se à 
dependência, mas não há dúvida de que se este não tivesse 
sido guerreiro, não existiria a escravidão(LUXEMBURG, 1988, 
p. 105). 
 
 
 

O capitalismo transforma as condições de vida e as relações sociais, a partir de suas 

bases materiais, até os vértices das formas espirituais, produzindo uma série de 

novos fenômenos econômicos: a grande indústria, a produção mecanizada, a 

proletarização das massas, a concentração da propriedade, as crises industriais, os 

sindicatos capitalistas, a indústria doméstica moderna, o trabalho das mulheres e 

das crianças e outros fenômenos. Em paralelo cria uma cultura espiritual nova, gera 

um novo centro de vida social, a cidade e, concomitantemente uma nova camada 

social, “a inteligência profissional” composta por um exército de profissionais 

tecnicamente capacitados e eficazes no desempenho de suas funções, como: 

engenheiros, químicos, arquitetos, eletrotécnicos e centenas de outros profissionais. 

De outro lado, Indústria e comércio capitalista requerem um contingente grande e 

diversificado de advogados, juristas, juízes e tantos outros profissionais. 
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A saúde transforma-se numa necessidade social e este segmento gera igual 

necessidade de profissionais diversificados como médicos em diversas 

especialidades, farmacêuticos, dentistas, enfermeiros, entre outros. 

A educação também é um requisito da produção capitalista, que necessita pessoal 

especialmente treinado acompanhado de uma educação pública universal para 

elevar o nível cultural da população, surge assim a necessidade dos profissionais da 

educação, a destacar professores especialistas, mestres e doutores e também 

bibliotecárias. 

A legislação protetora dos operários desenvolve-se naturalmente no seio da 

economia capitalista, como uma forma de preservação da própria sociedade. A lei é 

uma garantia necessária contra a degeneração física e moral das massas 

trabalhadoras e é por sua essência e origem um fenômeno tão internacional, quanto 

o próprio capitalismo. Um exemplo disto é  que no ano de 1866 o Congresso 

Internacional em Genebra, declarou que a jornada de trabalho de 8 horas constituía  

o objetivo das aspirações da classe proletária de todos os países. 

Conclui Luxemburg(1988) que por ter compreendido  que a libertação do domínio 

classista da burguesia só é possível por meio do mais amplo e livre desenvolvimento 

da sociedade e através de uma luta de classe persistente e quotidiana, que extraia 

todos seus instrumentos e perspectivas de vitória deste mesmo desenvolvimento, a 

social democracia de todos os países é a porta-voz mais enérgica em prol de todo o 

tipo de liberdade e de instituições democráticas burguesas. 

 

 

4  DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

Estudando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, um dos documentos 

básicos da Organização das Nações Unidas-ONU, assinada em 1948, cita-se: 

 

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, 
na carta da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, 
na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de 
direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o 
progresso social e melhores condições de vida em uma 
liberdade mais ampla (Declaração dos Direitos Humanos, 
1948, p.1).  
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Na Declaração Universal dos Direitos Humanos destaca-se os seguintes tópicos: 

Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 

liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir 

informações e idéias por quaisquer meios, inclusive associações e 

independentemente de fronteiras. 

Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. 

Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. 

Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 

justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra desemprego. 

Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória 

que lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a 

dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de 

proteção social. 

Todo ser humano tem direito à organizar sindicatos e a neles ingressar para 

proteção de seus interesses. 

Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e à sua 

família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados 

médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de 

desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios 

de subsistência em circunstâncias fora do seu controle.  

 

 

5  A COMISSÃO DE FÁBRICA NO BRASIL 

 

 

No Brasil, a partir da leitura da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho, 

entendemos que o sindicato é concebido como um organismo oficial, de colaboração 

entre os poderes públicos e destinado a garantir a paz social. Ressalta-se dois 

aspectos da tutela do estado sobre os sindicatos, o primeiro estabelece o sindicato 

único por categoria em uma determinada base territorial, ou seja, por força de lei só 

pode existir um sindicato por categoria em cada região; o segundo diz respeito às 

finanças sindicais. O imposto ou contribuição sindical consiste no desconto de um 

dia de salário de cada trabalhador, portanto a sobrevivência do sindicato não 

depende da sua representatividade ou número de associados, pois este dia de 
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salário é descontado em folha de pagamento dos trabalhadores, não importando se 

ele é sindicalizado ou não. Desta forma denomina-se nossa estrutura sindical de 

corporativista, pois é totalmente atrelada ao Estado, servindo aos objetivos do 

mesmo. 

A questão sindical no Brasil sempre foi tratada como caso de polícia, pois a CLT 

apenas disciplina os limites da ação sindical permitidos pelo Estado e passíveis de 

serem assimilados pela classe dominante. Fora disso sua história é marcada pela 

repressão e intervenção nos sindicatos. 

 

As Centrais Sindicais surgidas pouco anterior ao golpe militar brasileiro de 1964 e 

presentes no cotidiano do sindicalismo brasileiro dão respostas parciais ao desafio 

central do sindicalismo: a organização pela base, a partir dos locais de trabalho. 

Estas centrais sindicais sofrem dos mesmos vícios do sindicato-CLT, todas têm seu 

ponto de partida e organizam-se a partir dos sindicatos, portanto são enteados da 

estrutura sindical. 

 

O funcionamento autoritário dos sindicatos, conseqüência da legislação, é difícil de 

ser rompido. Para isso seria necessário abrir canais de participação em massa, 

democratizar o poder e inverter o centro das decisões, do exterior para o interior das 

empresas, isto equivale dizer que as direções devem abrir mão do poder, o que é 

muito difícil de fazer e se o fizessem seria arriscado perder o controle da situação 

em função do surgimento de novas lideranças sindicais. 

As assembléias sindicais são controladas pela direção que convoca, estabelece a 

pauta e traz propostas e soluções. São pouco representativas, pois o trabalhador é 

um mero espectador, manifestando-se aplaudindo ou vaiando e abaixando ou 

levantando a mão. Diferente seria se houvesse discussões nas fábricas, através das 

comissões ou representações de empregados e os trabalhadores fossem às 

assembléias orientados e cientes dos problemas a serem discutidos. 

 

A comissão de fábrica, segundo Marras(2001) é constituída por trabalhadores de 

uma organização eleitos pelos demais trabalhadores com acompanhamento do 

respectivo sindicato da categoria profissional. Esta comissão bastante discutida nos 

últimos anos tem sido muito recusada pelas empresas devido ao temor que com o 

passar do tempo possam caracterizar-se como uma espécie de co-gestão. 
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Os sindicatos obreiros apresentam há vários anos a reivindicação de uma cláusula 

específica nas convenções coletivas de trabalho, que obrigue as empresas a 

constituir suas comissões de fábrica. 

 

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo-FIESP tem negado esta 

concessão, sugerindo aos sindicatos que estabeleçam entendimentos diretos com 

as empresas visando à implementação das comissões de fábrica e que redijam com 

bastante critério as cláusulas que regulamentem o funcionamento destas comissões. 

A prática tem demonstrado que as empresas que por liberalidade ou por pressão 

sindical instalaram este tipo de comissão têm passado por experiências pouco 

animadoras, alegam inclusive que os elementos destas comissões visam muito mais 

interesses pessoais ou do sindicato que aos dos demais trabalhadores das 

empresas. 

 
 
A importância do trabalhador, não somente formando uma 
comissão que facilite as comunicações entre a administração e 
a base da pirâmide, mas nos rumos da organização, foi de há 
muito tempo reconhecida pela Alemanha, por exemplo, ao 
adotar oficialmente o sistema de autogestão, onde o 
trabalhador tem assento à mesa principal das discussões dos 
assuntos estratégicos da empresa(MARRAS,2001, p.77). 

 

 

Segundo Ibrahim(1986) no pós-guerra entre 1945-1947, devido aos ventos da 

democracia que sopravam em função da vitória dos aliados contra o nazi-fascismo, 

surgiram os primeiros comitês de greves e comissões criados pelos trabalhadores 

em claro questionamento das estruturas sindicais. Eles não tinham caráter 

permanente,  funcionavam como mecanismos de coordenação e mobilização junto 

com os sindicatos. Em poucos casos funcionaram como comitês de negociação 

assumindo o papel outorgado ao sindicato pela legislação. Nesta época os 

movimentos grevistas surgiam espontaneamente, só no ano de 1946 foram 

registradas cerca de 40 greves, com vários sindicatos sendo retomados pelos 

trabalhadores ao elegerem direções mais comprometidas com a causa operária. 

Ocorreu o decreto 9070 que proibiu as greves e em 1947 o governo decretou a 

intervenção nos sindicatos de trabalhadores. 
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Os sindicatos continuaram com suas lutas no interior das fábricas, contando com a 

disposição de luta dos trabalhadores e com a experiência acumulada no processo 

de formação das comissões de fábrica. 

 

A formação de um grupo de fábrica é um processo lento, em 
que inicialmente predominam as relações de confiança 
pessoal. A partir daí, é necessário identificar os problemas que 
são mais sentidos, e isto ocorre dentro de cada seção onde 
existam companheiros do grupo(IBRAHIM,1986, p.84). 

 

 

A década de 50 marcou a retomada da luta sindical, através de um movimento que 

unificou várias categorias profissionais, sendo chamado a greve dos 300 mil com a 

participação de têxteis, metalúrgicos, vidreiros, gráficos e marceneiros. As 

comissões tiveram um papel importante neste movimento, pois atuaram na 

mobilização e organização das greves, sem contudo participar de negociações com 

os patrões, que eram conduzidas pelos dirigentes sindicais em conjunto com outras 

comissões, chamadas comissões de negociação, compostas por trabalhadores 

eleitos nas assembléias gerais das categorias. As duas comissões: de organização e 

de negociação tiveram papéis importantes, mas não tinham caráter permanente e se 

dissolviam após os movimentos. 

 

Nas grandes mobilizações da década de 60 o papel do sindicato era de 

centralizador, de onde emanavam todas as orientações para a massa. Várias greves 

se sucederam, inclusive a greve dos 700 mil em São Paulo em 1963 e o recurso dos 

piquetes, verdadeiro grupo de pressão, substituía a organização interna das 

empresas e a reivindicação do delegado sindical passou a ganhar força, para 

estender os tentáculos da estrutura verticalista até o interior das empresas. Os 

piquetes eram organizados por ativistas sindicais e os delegados sindicais eram 

pessoas de confiança da direção sindical que os indicavam para representar o 

sindicato ao nível das empresas. A conjuntura política da época favorecia a atividade 

sindical, mas a capacidade de mobilização sindical contrastava com sua organização 

no seio das empresas e isto ficou evidenciado no golpe militar de 1964, quando não 

houve reação operária,  apesar de o golpe ser contra os trabalhadores e as forças 

progressistas. 
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É verdade que os organismos sindicais dessa época apesar de 
representativos, descuidaram-se da questão da organização 
de comissões a nível das fábricas. Isso sem dúvida foi um dos 
fatores explicativos da falta de resistência operária ao golpe 
militar de 1964, que imediatamente reprimiu e interveio na 
maioria das organizações sindicais e políticas dos 
trabalhadores (Antunes,1981, Apud IBRAHIM,1986, p.48). 

 

 

Segundo Ibrahim(1986)a retomada da luta sindical ocorreu em torno da resistência 

ao arrocho salarial, a luta contra o Fundo de Garantia e pela estabilidade, pelo 

direito de greve e contra os interventores do sindicato. A responsabilidade por este 

movimento recaiu sobre os militantes de base, ativistas e aqueles que vivenciaram 

as experiências das assembléias sindicais, das greves e dos piquetes. Nasceram 

neste processo as primeiras oposições sindicais, como agentes da construção de 

um novo sindicalismo que teria como eixo central o rompimento com a estrutura 

sindical oficial e a organização pela base através das comissões de fábrica. 

 

O movimento dos trabalhadores de Osasco culminando com a greve de 1968, foi a 

primeira grande manifestação operária de resistência à ditadura militar e 

historicamente tornou-se um marco no processo de construção do novo 

sindicalismo. Na fábrica da Braseixos, antes do golpe militar de 1964, um grupo de 

dissidentes do PCB organizou um comitê de fábrica,  para trazer a luta sindical para 

o interior da empresa. Mantinha discussões com os trabalhadores da Braseixos e 

articulava-se com militantes de outras fábricas na tentativa de expandir os comitês. 

Esta experiência foi abortada antes do golpe militar pelo fato de ter sido condenada 

pela cúpula do Partido Comunista Brasileiro que a taxou de divisionista, na medida 

em que os patrões poderiam reconhecer os comitês e não mais o sindicato. Foi 

também liquidada pelos patrões que estavam empenhados em limpar suas fábricas 

de agitadores. 

 

Segundo relatos de Ibrahim(1986) a comissão de fábrica da Cobrasma foi motivada 

pela experiência da Braseixos, ocorrendo a institucionalização da comissão dos dez, 

de origem católica e fundo humanista cuja prioridade era negociar diretamente com 

os patrões, que segundo a comissão não conhecia a realidade do chão de fábrica. 

Ocorreu a formação de um outro grupo de esquerda que agia cautelosamente, 
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quase que clandestinamente, procurando mobilizar a fábrica e quando a 

repercussão de alguma atitude era grande, diretores do sindicato jogavam a culpa 

na comissão dos dez, cujas intenções eram abertas e de conhecimento da empresa. 

O sindicato estava sob intervenção e os militantes da comissão dos dez passaram a 

articular-se com a interventora para as eleições sindicais de 1965, que foi realizada 

com a composição de uma chapa única formada por membros da junta interventora, 

da comissão dos dez e alguns trabalhadores de outras fábricas. Neste momento a 

empresa decidiu negociar a questão da representação interna dos empregados, 

tendo como interlocutores oficiais o grupo dos dez que depois aglutinou um membro 

do grupo de esquerda para estabelecer os estatutos e organizar a eleição interna da 

representação, que ocorreu no ano de 1965; assim foi estabelecida oficialmente a 

comissão de fábrica da Cobrasma. Em pouco tempo a comissão de fábrica da 

Cobrasma tornou-se a principal referencia sindical em Osasco e passou a aglutinar 

todos os setores mais combativos das demais fábricas da base territorial do 

sindicato, chegando a disputar e ganhar a direção do sindicato, através de eleições 

em 1967, tornando-se um ícone na história das comissões de fábrica no Brasil .    

Com a ocupação da Cobrasma pelo Exército Brasileiro em 1968, ocorreu a 

destituição da comissão de fábrica. 

 

A primeira metade da década de 1970 caracterizou-se por uma luta de resistência 

dentro das empresas, incluindo a formação de pequenos grupos clandestinos e pelo  

chamado trabalho de pé de ouvido, miúdo e cuidadoso. Os desgastes sofridos com 

a ditadura aumentaram o ímpeto da luta pelas liberdades democráticas e pela 

anistia. O movimento operário foi pouco a pouco ocupando espaços e começaram 

vir à tona os resultados do lento processo de acumulação de forças. As oposições 

sindicais ressurgiam como as depositárias das experiências de 1968, agitando as 

bandeiras do novo sindicalismo. Paralelamente surge uma outra corrente 

denominada  de sindicalistas autênticos, devido ao fato de provirem do aparelho 

sindical, mas que passam a assumir uma postura cada vez mais combativa 

assumindo suas responsabilidades na luta contra o regime autoritário. A expressão 

maior desse segmento denominado de autênticos deu-se no Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Bernardo, na região do Grande ABC, que surpreendeu a nação 

nas grandes greves de 1978 e 1979, incluindo as grandes assembléias no estádio 

de futebol da Vila Euclides em São Bernardo do Campo. Para os autênticos a 
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palavra de ordem era a organização pela base, através das comissões de fábrica, 

coisa que cheirava ao paralelismo sindical ou de quem queria passar por cima da 

estrutura atrelada ao Estado e eles, até em legitima defesa, reagiam, colocando 

como alternativa a figura do delegado sindical, que seria a extensão do sindicato 

dentro das fábricas. Ao final do ano de 1979, oposição sindical e autênticos se 

aproximaram criando a nível nacional um pólo combativo com duas bandeiras de 

luta: melhoria de vida dos trabalhadores do ponto de vista salarial e reivindicações 

sociais que se somavam à luta da sociedade civil contra o regime autoritário. 

 

Nos últimos anos, a bandeira das comissões de fábrica não tem sido a primazia das 

lideranças sindicais que se de um lado assumem a necessidade da organização de 

comissões como forma de dinamizar ações junto às bases, de outro alegam 

divergências no tocante ao caráter das comissões, com duas posições mais claras: 

Uma facção coloca a comissão de fábrica como um organismo de massa 

representativo do conjunto de trabalhadores, que no âmbito da empresa tem 

autonomia para resolver as divergências, inclusive em relação ao sindicato que tem 

o papel de representar a categoria assumindo a responsabilidade por problemas 

gerais que afetam a categoria como um todo. 

A outra facção continua vendo nas comissões o fantasma do paralelismo, por isso, 

sem negá-las, assume uma postura de controle, retirando sua autonomia e 

colocando o sindicato como o centralizador que utiliza as comissões como 

verdadeira extensão da direção sindical dentro das fábricas, estabelecendo sob elas 

a sua tutela. 

 

O momento atual é muito propício para que se avance na construção de um novo 

sindicalismo, tendo como eixo principal a participação da base organizada nos locais 

de trabalho, ou seja, as comissões de fábrica. O sindicalismo democrático e de 

massas tem tudo para avançar enquanto alternativa e viabilizar-se na prática do dia 

a dia da luta dos trabalhadores. 

Apesar de tudo, as comissões de fábrica são uma realidade no movimento sindical 

brasileiro. Deixam de ser apenas uma bandeira e já marcam uma presença real e 

objetiva na luta dos trabalhadores. Na origem de cada comissão está um grupo de 

trabalhadores mais conscientes e talvez mais politizados que começam a organizar-
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se; muitas vezes um grupo de fábrica luta durante anos e não chega a se configurar 

como comissão e isto, fundamentalmente , devido à intransigência dos patrões. 

 

 

A ação política da comissão de fábrica não foge à regra e, por 
isso, mantém uma tensão constante na relação com as 
gerências e com o sindicato, onde a rotina de negociar 
soluções consensuais convive com a possibilidade de 
desencadeamento de conflitos. Nesse contexto, há um sutil 
avanço nas relações hierárquicas, pois a simples presença da 
comissão no interior da fábrica já inibe atitudes mais 
autoritárias. E nesse aspecto, a sua ação é mais eficaz que a 
do sindicato, pois este, ainda que se faça presente, não 
consegue acompanhar o cotidiano da fábrica com a mesma 
presteza. 
Sob esse aspecto também há melhorias nas condições de 
trabalho. A partir da atuação da comissão de fábrica, pequenos 
problemas que afetam o dia-a-dia dos trabalhadores, como as 
filas para almoço, condições de vestuários, banheiros ou 
equipamentos de trabalho, vão sendo resolvidos(FRANCISCO, 
2005, p.324). 
 

 

 

A região do Grande ABC foi o berço principal do ressurgimento do sindicalismo no 

Brasil, após o regime militar e ainda é considerada um referencial para questões 

trabalhistas/sindicais em todo o pais. Esta região ocupa a terceira posição no PIB - 

Produto Interno Bruto Brasileiro, comprovando sua pujança econômica e encontra-se 

em um momento de transição, passando de perfil industrial para perfil de prestadora 

de serviços. 

 

Segundo Lobos (1985)  no final do ano de 1980, empresários receberam muito bem 

a experiência da Volkswagen do Brasil que permitiu e incentivou os empregados a 

organizarem comissões de representação interna, sem a participação dos sindicato 

dos trabalhadores, destinadas a identificar e encaminhar à direção da empresa 

problemas internos relacionados com horário de trabalho, assistência médica, 

seguro coletivo, alimentação, normas disciplinares, transportes, segurança do 

trabalho, plano de sugestão, lazer, clube e cooperativa de consumo. Percebe-se que 

nesta relação estavam várias atividades inerentes à relação capital/trabalho. 

Ainda segundo o mesmo autor, a iniciativa da Volkswagen do Brasil estava sendo 

copiada de modelos de sistemas de co-participação vigentes em algumas empresas 
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na Alemanha e na mesma época algumas empresas no Brasil, tais como Saab-

Scania, Caterpillar, Philips, Radio Frigor e Alcoa, já estavam testando discretamente 

algumas formas de co-participação. 

 

Lobos(1985) afirma ainda que a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – 

FIESP elaborou na época um modelo de representação de empregados para 

recomendar aos seus associados e, tal como a Volkswagen, tomou o cuidado de 

deixar o sindicato dos trabalhadores de fora, ou seja, sem participação alguma no 

processo. 

 

Em 1981  foi constituída a primeira comissão de fábrica da Ford em São Bernardo 

do Campo como resultado de negociação de um movimento grevista, com o 

sindicato dos trabalhadores local. Destaca-se que neste caso o sindicato de 

trabalhadores teve participação efetiva na instituição e funcionamento da comissão 

de fábrica da Ford, segundo relato de Feiteiro(2007) que consta de entrevista 

descrita no Capítulo1/Item 6 . 

 

O fato relevante destes acontecimentos, segundo Lobos (1985), é que no caso da 

Volkswagen, demais empresas e FIESP, o sindicato obreiro não participava da 

instituição das representações de empregados e no caso da Ford o sindicato obreiro 

teve participação efetiva na instituição da representação de empregados, 

denominada de comissão de fábrica.  

 

Segundo nos relatou  Ademar Feiteiro 1 a comissão de fábrica era o último item de 

uma pauta de reivindicação e parecia ter sido colocado após a redação da mesma, 

com tipo diferente de máquina. Por ironia do destino ou uma simples coincidência, 

acabou sendo o único item da pauta de reivindicações negociada e aprovada pela 

diretoria da Ford do Brasil. 

 

No ano de 1988, na revisão da Constituição da República Federativa do Brasil, foi 

incluído o artigo 11º com a seguinte redação: ”nas empresas com mais de duzentos 

                                                 
1 Ademar Feiteiro – Gerente da área de Recursos Humanos da Ford do Brasil na época da 
implantação da comissão de fábrica, em entrevista concedida ao autor em 11 de abril de 2007, em 
São Paulo. 
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empregados é assegurada a eleição de um representante destes, com a finalidade 

exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores”. 

Na constituição anterior não constava nada a respeito e o artigo 11º da nova 

constituição não é auto-aplicável, depende de regulamentação através de lei 

ordinária.  Esta regulamentação  não aconteceu até os dias atuais. 

Posteriormente  no  ano  de  2005, a proposta de emenda constitucional – PEC       

nº 369/2005, modificou a redação da constituição de 1988, ficando da seguinte 

forma: 

Artigo 11º - é assegurada a representação dos trabalhadores nos locais de trabalho 

na forma da lei. Também não há regulamentação da lei até os dias atuais. 

 

Um outro aspecto muito importante é que no ano de 2004 foi concluído o relatório 

final do Fórum Nacional do Trabalho, trazendo no capítulo da reforma sindical o item 

VI – Representação no Local de Trabalho : 

6.1. As partes concordam com a existência da representação sindical nos locais de 

trabalho. 

6.2. Os procedimentos e limites desta prerrogativa sindical serão objetos de 

regulamentação por parte da comissão de sistematização, no prazo de 15 (quinze) 

dias a contar da realização da plenária do fórum nacional do trabalho sobre a 

reforma sindical e constarão do projeto legislativo a ser enviado ao Congresso 

Nacional. 

O assunto não foi discutido e nem avaliado pelo Congresso Nacional até os dias de 

hoje e chama-se atenção para o fato de que se for regulamentado como diz o item 

6.1. as partes concordam com a existência da representação sindical nos locais de 

trabalho, está definido que os sindicatos de trabalhadores participarão da instituição, 

regulamentação e funcionamento da representação sindical nos locais de trabalho, 

em todas as empresas. 

Destaca-se que participaram do fórum nacional de trabalho representantes de 

empregadores, trabalhadores e poder público. 
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6  A PRIMEIRA COMISSÃO DE FÁBRICA DO BRASIL 

 

 

No ano de 1981 foi constituída legalmente a primeira comissão de fábrica no Brasil, 

instalada na fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, região do Grande ABC. 

O relato a seguir refere-se à entrevista com  Ademar Feiteiro, executivo de Recursos 

Humanos da empresa na época da constituição da comissão de fábrica,  concedida 

ao autor desta dissertação, no dia  11 de abril de 2007, em São Paulo. 

 

Relata o Sr. Feiteiro que estavam em meados do ano de 1981, quando foram 

chamados pelo presidente da Ford, ele e mais alguns executivos, para serem 

comunicados que precisavam demitir em torno de 500 pessoas, da fábrica de São 

Bernardo do Campo. Destacou que esta unidade tinha 13000 funcionários e já havia 

um representante sindical na fábrica. O Sr. Lula (Luiz Ignácio Lula da Silva) era o ex-

presidente do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e o mandato 

atual era do Sr. Jair Menegueli. 

 

 

E aquela fábrica passou por aquelas greves de 1978, aquele 
negócio todo, e era uma fábrica por demais politizada. Aliás, 
devo dizer que naquelas greves de 1978 quem primeiro parou 
não foi a Scania, foi a Ford. Esse é um erro histórico, que até 
hoje se comete.2 

 

 

Continua  Feiteiro dizendo que as primeiras paralisações ocorreram na Ford, porque 

esta empresa tinha um grupo de funcionários que eram diretores do sindicato, sendo 

um deles o Sr. Giba (Eguiberto Della Bella Navarro), que foi nomeado 

posteriormente, delegado regional do trabalho em São Paulo, pessoa muito atuante 

no movimento sindical. Outro motivo foi que a Ford tinha um departamento 

denominado Relações de Trabalho, que, segundo suas palavras, teve a felicidade 

de conduzir por muitos anos. Possuíam atitudes de muita valorização do trabalhador. 

Tinham até um curso de formação de supervisores, porque  viam que aqueles 

                                                 
2 Depoimento obtido na entrevista com FEITEIRO, 2007.  
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supervisores eram carentes de informações básicas do tipo, como preencher um 

relatório, como tratar um empregado, coisas assim primárias. 

Exerciam um controle muito forte, isto é, não permitiam injustiças no ambiente da 

fábrica. Chegaram a abolir a revista corporal do funcionário, por tratar-se de algo 

invasivo e vexatório. De uma forma abrangente tinham uma política de relações do 

trabalho muito avançada para a época.  

Demitir uma pessoa por motivos injustos ou por qualquer razão, não era aceito pela 

área de Recursos Humanos. A Ford foi talvez a primeira empresa do Brasil a proibir 

demissões no mês de dezembro, pois era comum naquela época, as empresas 

efetuarem desligamentos no dia 23 de dezembro, véspera de Nata l. 

A área de Recursos Humanos possuía um corpo de profissionais muito gabaritado 

que se impunha, graças a um diretor chamado William Flast, que colocava sempre 

as pessoas em primeiro lugar. 

Continuando o relato Feiteiro diz que tendo o  Sr. Lula como líder sindical e com o 

clima que viviam no país de 1978 a 1981, se demitissem 500 pessoas, a fábrica iria 

parar, com certeza teriam que administrar uma paralisação. 

Uma idéia que pareceu simpática de um ex-executivo da área de finanças que 

atuava na área de Recursos Humanos, foi a de reduzir em 20% o salário de todos os 

funcionários da fábrica, ao invés de demitir 500 pessoas. O presidente da Ford 

gostou da idéia, mas  lembrou Feiteiro que havia um detalhe adicional: para mandar 

gente embora, não precisa falar com o sindicato, mas para reduzir os salários sim. 

Então alguém tinha que falar com o Sr. Lula, que apesar de ex-presidente do 

sindicato, exercia a liderança de forma natural, era quem ainda tinha o poder. 

Feiteiro foi escolhido para este desafio, e relata: cheguei lá e disse ao Lula que 

precisávamos demitir 500 pessoas, tendo como alternativa a redução dos salários. 

Lula respondeu: se você está pensando que eu vou reduzir salário da minha massa, 

você está ficando louco.  E o Lula complementou: rapaz, você não está entendendo 

nada. Quem vai mandar os 500 caras embora, é você e não eu. E vai acontecer o 

seguinte: você vai mandar os 500 caras embora, eu vou pegar o carro de som, vou 

lá em frente a sua fábrica e vou falar que a pessoa que colocou os 500 caras no  olho 

da rua foi você e não fui eu. E nós vamos parar aquela fábrica! 

Feiteiro retornou, reunindo-se com o presidente e a equipe de Recursos Humanos e 

relatou a conversa com Lula. O presidente manteve a decisão de demitir as 500 

pessoas.  
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Foram demitidas as 500 pessoas e a fábrica parou no momento seguinte. Como a 

gente já estava calejado com tanta greve, vamos esperar para ver se é para valer ou 

apenas jogo de cena, pondera Feiteiro. No primeiro dia, não fizemos nada. No 

segundo dia não fizemos nada. No terceiro dia também não fizemos nada e aquela 

situação começou a incomodar. No quarto dia, o presidente veio falar-nos: Ponham 

a fábrica para funcionar! Sendo retrucado: com o quê? Precisamos ofertar algo, para 

que a fábrica volte a funcionar. O presidente perguntou: o que eles estão pedindo? 

Eles já tinham entregue uma pauta de reivindicações com mais ou menos 6 ou 7 

itens, dos quais me lembro dos seguintes: o primeiro era a readmissão dos 500 

caras, evidentemente, já que estava parado. O segundo era 20% de aumento real. O 

terceiro era aumento de antecipação salarial, tinha muito disto naquela época, pois a 

inflação era alta. O quarto item era férias em dobro, uma antiga reinvidicação. O 

quinto item era algo com o INSS, que não me lembro exatamente. 

 
 
E por último estava escrito, inclusive com um tipo de máquina 
diferente, que mostra que foi colocado de última hora, alguém 
falou: põe aí comissão de fábrica no último item, inclusive veio 
fora de esquadro e nitidamente com um tipo de máquina 
diferente.3  

 

 

Aí marquei uma reunião com o presidente para dizer-lhe o que eles estavam 

pedindo. Estrategicamente deixei para falar sobre a comissão de fábrica por último. 

O presidente foi negando a concessão dos pleitos um a um.   

 
 
Aí o presidente perguntou: Acabou? Eu disse que tem uma 
última aqui que nem sei se vale a pena dizer. Eles estão 
pedindo comissão de fábrica. Essa eu concordo, respondeu o 
presidente.  Aí nós começamos a falar Brasil, não sei o que os 
Estados Unidos pensa, mas o trabalhador precisa ter vez. E 
olha, vocês têm dois meses para colocar esta comissão para 
funcionar.4 

 

 

Está bom, vamos embora, ordens são ordens. E fizeram uma reunião com o Sr. 

Lula, Sr. Jair Menegueli, Dr. Maurício Soares e Dr. Almir Pazzianoto. Havia muitas 

                                                 
3 Depoimento obtido com FEITEIRO, 2007. 
4 Depoimento obtido com FEITEIRO, 2007. 
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pessoas do lado deles e muitas pessoas do nosso lado. Dissemos: olhamos suas 

reivindicações e a nossa proposta é a seguinte: não tem readmissão, não tem 

aumento, não, não e não. Os sindicalistas já estavam xingando, até que nós 

falamos: este último item comissão de fábrica, nós estamos dispostos a conversar. 

Formou-se um profundo silêncio no ambiente, seguido de um pedido de intervalo 

pelos sindicalistas. Este pedido de intervalo durou aproximadamente seis horas.  

Veio a resposta:  a comissão é uma conquista política que fica para o resto da vida. 

O resto você recupera lá na frente, os 500 demitidos vão arrumar emprego, o 

aumento de salário e as férias em dobro um dia vem.   

Reflete Feiteiro: para você saber como é uma cabeça inteligente, uma cabeça 

privilegiada, você não pode menosprezar pessoas com este tipo de visão. Tudo que 

é conquista material, você vai conseguir de uma ou outra forma, agora, uma 

conquista política muda efetivamente a relação capital-trabalho.  

Mas como é que vocês estão pensando esta comissão de fábrica? Os sindicalistas 

responderam estarem pensando em uma comissão de fábrica autêntica, eleita pelos 

trabalhadores, evidentemente com ligação direta com o sindicato, não é uma 

comissão solta no espaço. Nossa proposta é que marquemos uma série de reuniões 

para nós, empresa e sindicato, estudarmos o assunto.  

Relata o Sr. Feiteiro a autenticidade da negociação, pois lá não havia juiz. Éramos 

nós, dos dois lados da mesa e tínhamos que chegar a um acordo e estávamos 

pressionados pelo presidente, que deu dois meses para a comissão funcionar. E 

eles estavam pressionados pela base, pois foi muito difícil convencer a base de que 

valia a pena a conquista da comissão de fábrica, mantendo o sacrifício dos 500 

demitidos.  E a fábrica voltou a operar, com a comissão de fábrica aprovada pelas 

partes, devidamente legalizada através de acordo coletivo de trabalho e 

regulamentada através de estatuto próprio. 

 

No ano de 2006 houve um ato em homenagem aos 25 anos da primeira comissão 

de fábrica do Brasil, na Câmara Municipal da cidade de São Bernardo do Campo, 

Estado de São Paulo, com a presença de executivos da Ford, sindicalistas e 

autoridades municipais, onde o Sr. Ademar Feiteiro foi homenageado. Destaca-se 

dessa forma que a comissão de fábrica esta em pleno funcionamento até os dias 

atuais. 
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Em recente contato com o Sr. José Luiz Feijoo, presidente do Sindicato dos 

trabalhadores metalúrgicos do ABC (antigo sindicato dos metalúrgicos de São 

Bernardo do Campo), este nos afirmou que todas as comissões de fábrica ou 

representação de trabalhadores no local de trabalho existentes na base do sindicato, 

são formalizadas através de acordo coletivo de trabalho. 

 

Continuando o relato, o Sr. Feiteiro nos fala sobre as conversas paralelas, ou 

conversas informais, também conhecidas como conchavo, que considera uma 

palavra feia. As conversas paralelas sempre foram necessárias, pois nas reuniões 

de negociação havia muita gente, dificultando detalhar itens de negociação. Havia 

dificuldades para definir local para estes encontros, que geralmente ocorreram em 

restaurantes, localizados longe da região do ABC, por motivo de não chamar a 

atenção da mídia e não expor os representantes de capital e trabalho. 

Uma vez instalada a comissão de fábrica, reuniam-se a cada quinze dias, para tratar 

das reivindicações. 

A primeira lista de reivindicações tinha aproximadamente 169 itens.  Sendo a  

maioria coisas simples e de fácil resolução no ambiente da fábrica. A única 

reclamação que chamou a atenção naquela época, e totalmente justificada, na 

opinião do Sr. Feiteiro, era um pedido para que o pátio do estacionamento dos 

veículos dos funcionários fosse fechado, pois estavam ocorrendo muitos furtos, 

principalmente à noite. 

Assim que aprovada a comissão de fábrica, foram eleitos os primeiros 

representantes, em número de sete. Destaca o Sr. Feiteiro, que atualmente a 

mesma comissão possui 20  elementos. Usavam uniforme macacão azul e 

colocaram uma etiqueta  no macacão escrita  “comissão de fábrica” . 

A partir desta ocorrência, a supervisão sentiu-se ameaçada e desvalorizada, sendo 

que a Ford conviveu com muitos problemas de supervisão desmotivada. Por isto, 

entendemos ser necessário uma preparação muito boa da chefia, para conviver com 

a democracia no dia-a-dia da empresa, pois nossas empresas não estão 

acostumadas com esta democracia no seu interior e ainda hoje, não tenho dúvidas 

em afirmar, que ainda prevalece a lei de que quem manda pode e obedece quem 

tem juízo, ou slogans do tipo: sabe com quem está falando? A partir da instalação da 

comissão de fábrica na Ford, o sindicato começou a se preocupar com outras 

empresas, pois a comissão de fábrica resolvia os problemas internos da empresa, 
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causando uma diminuição nas ações sindicais na empresa. Os contatos entre o 

sindicato e a área de Recursos Humanos da Ford eram feitos naturalmente, quando 

necessário.  

O sindicato do tipo revolucionário não tem medo de perder, de certa forma, o poder 

dentro da empresa. O sindicato desta linha, imaginado pelo Sr. Lula, junto com o 

pessoal da CUT (Central Única dos Trabalhadores) consideram que a organização 

sindical começa com a representação do empregado, empresas, sindicato/município, 

federação/estado, confederação nacional/central e sindicato nacional. 

Se os agentes destas instâncias estão politicamente entendidos, não há com o que 

se preocupar. Na opinião do Sr. Feiteiro, a CUT tem linha ideológica e é conhecida 

no Brasil inteiro, ao contrário de outras centrais sindicais, que são conhecidas 

apenas regionalmente e não possuem linha ideológica. 

Perguntado se entende que uma Representação no Local de Trabalho, ou comissão 

de fábrica, seria o começo do sindicato por fábrica no Brasil, como existe nos 

Estados Unidos, o Sr. Feiteiro disse não acreditar nesta tendência, pois no Brasil, 

temos uma tradição histórica e orientação legal do sindicato formado por município. 

No Japão também há a tradição do sindicato por empresa, mas no Brasil dificilmente 

teremos esta modalidade de sindicato. 

Falando sobre o Fórum Nacional do Trabalho, instalado no primeiro mandato do Sr. 

Lula como Presidente do Brasil, Feiteiro esteve presente, seguro de 

incluir na reforma sindical a representação de empregados. Destaca que havia dois 

pontos de discórdia entre os representantes dos trabalhadores e dos empresários. O 

primeiro era o substituto processual e o segundo era a representação de 

empregados. Pensa Feiteiro que há uma preocupação desmedida da classe 

empresarial com a comissão de fábrica, pois ela é responsável pela flexibilização 

das relações de trabalho, pode contornar os problemas no ambiente da empresa e 

não precisa de lei para resolvê-los. 

Na opinião de Feiteiro, a comissão de fábrica ou a Representação dos 

Trabalhadores no Local de Trabalho proporciona um equilíbrio no interior das 

empresas e é disso que a classe patronal tem medo, porque muitos vivem às 

margens da lei, sonegando, subtraindo os direitos dos trabalhadores. Nem todos 

evidentemente, mas sabe-se  que estas coisas acontecem. Pensa  Feiteiro que a 

representação dos trabalhadores no local do trabalho vai vingar, só que o processo 

é lento, como qualquer avanço social. Infelizmente não vai acontecer como 
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gostaríamos que fosse, ou seja, mais rápido, pois há um preconceito muito grande 

por parte da classe empresarial. Se os empresários abrissem as portas para fazer a 

participação dos empregados, através das comissões de fábrica, a sociedade teria 

um ganho.  

Perguntado se na sua opinião os executivos de Recursos Humanos são a favor ou 

contra a Representação no Local de Trabalho, o Sr. Feiteiro respondeu ter a 

impressão de que, de todas as pessoas que conhece, profissionais de Recursos 

Humanos desses grupos informais dos quais participa, pensa que o único que 

defende a representação dos trabalhadores no local de trabalho é ele.   

O autor afirma que na sua opinião pautada por sua experiência,  geralmente os 

executivos de Recursos Humanos não defendem o trabalhador e sim defendem os 

pontos de vista do capital e indagou sobre a opinião de Feiteiro, que respondeu que 

existe uma ênfase muito grande nas relações humanas, dos Recursos Humanos, do 

homem, mas não passa de discurso. Na hora do aperto os executivos de Recursos 

Humanos correm rapidamente para o lado patronal. Talvez falte treinamento para 

estes agentes poderem entender uma empresa/fábrica com uma representação dos 

trabalhadores em pleno funcionamento. 

 

 

7  UMA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EM MOMENTO DE CRISE 

 

 

Em 1990, nove anos após a instalação da primeira comissão de fábrica no Brasil, o 

autor, que na época exercia a função de executivo na área de  Recursos Humanos,  

vivenciou uma experiência profissional que descreve a seguir. 

O cenário era o  início do governo Fernando Collor de Melo e sua equipe econômica, 

na ansiedade de reduzir a inflação a zero, adotou medidas econômicas que 

praticamente paralisaram a economia, além de confiscarem recursos financeiros de 

pessoas físicas e jurídicas. Isto  obrigou as empresas a adotarem uma série de 

medidas, entre as quais a que vamos expor. 

O pesquisador atuava numa indústria metalúrgica, fabricante de carrocerias e de 

veículos especiais, com 3500 funcionários, espalhados por diversas unidades, na 

região do Grande ABC, São Paulo e sul de Minas Gerais. 
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As duas maiores unidades estavam em São Caetano do Sul – SP e Pouso Alegre – 

MG. 

Com a redução bastante significativa da produção, em função das medidas 

econômicas do governo, havia três  alternativas a ser seguidas. A primeira deixar os 

funcionários em casa em parte da jornada, mantendo seus salários inalterados, a 

segunda efe tuar demissões e a terceira praticar a redução da jornada e salários. 

Existia também uma variável que era uma verdadeira incógnita: por quanto tempo 

aquela redução de produção iria perdurar? Não havia resposta a esta indagação. 

Analisadas e discutidas as três alternativas apresentadas, a melhor para a empresa 

e para os empregados seria a redução parcial da jornada, com a respectiva redução 

dos salários e esta foi a decisão tomada pela diretoria da empresa. 

O passo seguinte foi a aplicação da decisão tomada pela empresa:  

 

Fábrica São Caetano do Sul: na fábrica de São Caetano do Sul não existia comissão 

de fábrica e, além disso, parte dos funcionários eram simpáticos à Força Sindical, 

central a que o sindicato dos metalúrgicos de São Caetano do Sul estava afiliado, e 

uma outra parte era simpática à Central Única dos Trabalhadores, central a qual 

estava ligado o sindicato dos metalúrgicos de São  Bernardo do Campo. 

Um  outro obstáculo é que para aplicar a redução da jornada de trabalho com a 

redução dos salários, a empresa tinha que efetuar um acordo coletivo de trabalho, 

com o sindicato dos metalúrgicos de São Caetano do Sul. Após várias conversas 

com o Sr. João Lins, então presidente do sindicato dos metalúrgicos de São 

Caetano do Sul, não conseguimos comovê-lo da necessidade de efetuar o acordo 

para redução parcial da jornada de trabalho e dos salários. 

O que fazer então? A única alternativa que nos restou para aplicar a decisão tomada 

pela diretoria da empresa, ainda que, à revelia da entidade sindical, era fazer um 

adendo ao contrato de trabalho, com a assinatura de empregador e de empregados. 

E assim foi feito. Conversamos com os funcionários, dissemos a eles que não 

tínhamos outra saída e a empresa promoveu redução de jornada e salários, que 

variaram de 12,5% a 25%, conforme o setor. 

Evidentemente que a insatisfação foi geral, porém não houve paralisação da 

empresa, o que certamente demonstrou um índice de maturidade elevado por parte 

dos empregados, que entenderam o momento e entenderam também que a 

empresa não era culpada daquela situação. Felizmente dois meses depois de 
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implantada a redução parcial da jornada de trabalho e dos salários, as encomendas 

à fábrica aumentaram, a ponto de termos que cancelar o adendo contratual e nos 

três meses seguintes compensar todos os empregados da redução de jornada e 

salário que tiveram.  

Foi um final feliz para todos, em função de alguém ter tido a coragem de correr 

riscos, no caso a direção da empresa e o responsável pela área de Recursos 

Humanos.   

 

Fábrica de Pouso Alegre: a fábrica de Pouso Alegre, recém inaugurada, abrigava um 

setor de estamparia leve e pesada, que foi transferido da fábrica de São Caetano do 

Sul, em função de vantagens fiscais e, principalmente, da facilitação da logística com 

a empresa Usiminas, que fornecia as chapas de aço para serem estampadas e 

estava sediada no Estado de Minas Gerais.  

Nesta localidade havia uma comissão de fábrica não oficializada. A mesma medida 

que adotou-se na fábrica de São Caetano do Sul precisa  ser implantada nesta 

fábrica.  

Conversou-se com os empregados, com a comissão de fábrica e com a diretoria do 

sindicato dos metalúrgicos local, que era ocupada por funcionários da mesma 

empresa, porém ideologicamente ligadas à Central Única dos Trabalhadores. 

Permitiu-ser ampla conversação entre empregados, comissão de fábrica e diretoria 

de sindicato, pois na realidade, todos eram funcionários da empresa. As 

perspectivas não eram favoráveis à aceitação da redução de jornada e salários, pelo 

que  percebeu-se por razões político/ideológicas.   

Tinha-se a sensibilidade de que os empregados, cerca de 300 pessoas,  estavam 

dispostos a aceitar a redução de jornada de trabalho e salário, para se manterem no 

emprego. Foi então que outra idéia surgiu, a de efetuar uma votação, através de 

voto secreto, com compromisso das partes de acatarem a decisão da votação. 

Sindicato dos trabalhadores e comissão de fábrica aceitaram realizar o escrutínio 

secreto. Organizou-se o escrutínio, marcou-se uma data, cédulas forma distribuídas 

e colocou-se a urna em um único local. Todos tiveram livre arbítrio para votar e 

depositar seu voto na urna. Finda a votação, realizamos a contagem dos votos, na 

presença de representantes do sindicato e da comissão de fábrica.  

A maioria optou pela redução de jornada e redução de salários. Sentindo-se 

pressionado com a situação, representantes do sindicato pediram para retirar-se 
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para a sede do sindicato, localizada no centro da cidade de Pouso Alegre. Foram 

surpreendidos, pois o acordo coletivo estava pronto e só permitimos que se 

retirassem, após a assinatura do acordo coletivo de trabalho. Naquele mesmo dia, já 

por volta de 15 horas, deslocou-se o autor até Poços de Caldas, chegando à noite, 

para no dia seguinte, na primeira hora, registrar o acordo na Delegacia Regional do 

Trabalho. 

O mesmo que aconteceu na fábrica de São Caetano do Sul, também aconteceu na 

fábrica de Pouso Alegre, ou seja, logo após a aceitação da redução da jornada de 

trabalho e dos salários, com a manutenção dos empregos, os funcionários tiveram 

recomposta a sua jornada e salário. 

 

Nas duas fábricas conseguiu-se passar por uma situação difícil, que não foi 

provocada pela empresa e nem pelo mercado, com duas soluções diferentes: onde 

não tínhamos a comissão de fábrica, a solução foi a assinatura do adendo ao 

contrato de trabalho, que é mais demorado e burocrático. Na fábrica onde havia a 

comissão de fábrica, tivemos a sensibilidade de perceber que os empregados 

estavam dispostos a efetuar a redução da jornada com redução dos salários, o que 

foi confirmado pela comissão de fábrica.  Desta forma, ao aplicarmos o mesmo 

procedimento da fábrica de São Caetano do Sul, efetuamos o acordo coletivo de 

trabalho que, em termos legais, era a opção mais recomendada. 

Fica marcada a aplicação de uma mesma medida, a redução parcial da jornada com 

redução de salários, em dois locais diferentes, de duas formas diferentes. São 

Caetano do Sul: sem comissão de fábrica, utilizou instrumento com mais risco para a 

empresa. Pouso Alegre: com comissão de fábrica, utilizou instrumento de menor 

risco para a empresa. 

Evidentemente estas medidas provocaram o interesse da mídia e a revista Exame, 

edição 452, ano 22, número 9, de 02 de maio de 1990, registrou a matéria sob  o 

título “Faça a coisa certa – sem precipitação” , na seção Recursos Humanos, página 

56.  
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CAPÍTULO 2 - METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Ciência é uma forma de obtenção de conhecimento sobre os fenômenos que 

observa-se no universo. Os métodos da ciência buscam a racionalidade e 

objetividade na obtenção do conhecimento. 

Segundo Cooper e Schindler(2003) pesquisa científica é uma investigação 

sistemática, controlada, empírica e crítica sobre as relações presumidas entre 

fenômenos. O objetivo do rigor científico é poder dar credibilidade às suas 

conclusões. A teoria é uma idéia sistematizada sobre como as coisas funcionam. 

 

Objetiva-se com o estudo compreender o fenômeno social da Representação no 

Local de Trabalho,  e analisar sistematicamente a interpretação e/ou entendimento 

de todo o material apreciado e fazer sua interpretação no contexto. 

A caracterização da pesquisa é exploratória pelo fato de verificar as variáveis de 

interesse e não experimental, pois os fatos serão observados, registrados, 

analisados e correlacionados, sem serem manipulados. 

Aplicou-se questionários e/ou realizou-se  entrevistas em gestores de Recursos 

Humanos, dirigentes sindicais e trabalhadores. 

Busca-se a validade de conteúdo combinando extensa revisão do material 

bibliográfico selecionado, bem como sua interpretação, sendo que para isso utiliza-

se também a vivência e experiência profissional do autor. 

 

Portanto, caracteriza-se a pesquisa como qualitativa  em diálogo com estudo 

quantitativo  (tabulação da pesquisa de campo realizada), abrangendo gestores de 

Recursos Humanos, dirigentes sindicais e trabalhadores, sobre a Representação 

dos Trabalhadores no Local de Trabalho.  

 

A pesquisa de campo sob a chancela da Universidade Metodista de São Paulo-

UMESP, aprovada pelo Comitê de Ética desta Universidade, realizou-se  em grupo 

sob a coordenação do Prof. Dr. Jean Pierre Marras, com a participação dos 

mestrandos Luiz Vagner Raghi, Jorge Jubilato e Edison Ferreira. 
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1  CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

Participam desta pesquisa: 

 

Gestores de Recursos Humanos, como representantes de empresas, em número de 

cinqüenta e seis, profissionais que se dispuseram a participar do estudo dentre as 

empresas que foram convidadas. Anunciou-se o estudo em vários grupos informais 

de profissionais de Recursos Humanos e os próprios membros dos grupos informais 

também divulgaram o anúncio do estudo em diversas empresas, de forma que o 

pesquisador mesmo sem ter efetuado o convite diretamente, recebeu a confirmação 

das empresas da aceitação do convite para participar do estudo, incluindo-as. 

Posteriormente encaminhou o formulário de coleta de dados, estabelecendo desta 

forma o contato com o gestor de RH responsável pelo preenchimento do 

questionário de coleta de dados e orientando demais condições para a participação 

na pesquisa. 

 

Gestores sindicais, como representantes de sindicatos de trabalhadores, em número 

de três. Os sindicatos de trabalhadores convidados e que aceitaram participar do 

estudo são os sindicatos mais antigos e representativos da base de trabalhadores 

do Grande ABC. Tem uma tradição na representação dos trabalhadores perante 

empresários, sindicatos patronais, govêrnos Federal, Estadual e Municipal e 

participam habitualmente das negociações para a renovação das Convenções 

Coletivas de Trabalho da categoria e outras negociações necessárias para a 

manutenção da relação capital/trabalho. 

 

Trabalhadores de diversos ramos de atividade laboral, em número de noventa e 

dois, indicados pelos sindicatos de trabalhadores, pesquisadores que efetuaram esta 

pesquisa, empresas participantes, alunos do curso de mestrado e também por 

indicação dos próprios trabalhadores que participaram da pesquisa. 

 

Para todos os agentes não há limitação de idade mínima ou máxima. Os agentes 

são do sexo feminino ou masculino , apresentam níveis diferenciados de formação 

escolar, são de origem de nacionalidades diferenciadas, porém brasileiros, enfim são 
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pessoas que participam de forma natural da vida em sociedade e que se dispuseram 

a dar seus testemunhos de livre e espontânea vontade para colaborar com o estudo 

realizado. 

 

 

2  EMPRESAS/ENTIDADES SELECIONADAS PARA A PESQUISA 

 

 

Empresas localizadas no Brasil todo, de diversos ramos de atividade, de portes 

diferenciados e de origem nacional ou transnacional, públicas ou privadas, uma vez 

que o assunto em estudo, a Representação do Trabalhadores no Local de Trabalho 

tem sua aplicação em todas elas. Destaca-se que nesta etapa inicial do estudo 

considera-se apenas as empresas sediadas na região do Grande ABC. Existe uma 

determinação em relação à continuidade desta pesquisa, tornando-a mais 

abrangente. 

 

Sindicatos de trabalhadores localizados na região do Grande ABC. Optou-se por 

aqueles com maior representatividade e com maior tradição de atuação, para esta 

primeira etapa do estudo. 

 

Sindicatos patronais representantes de diversas categorias, Associações comerciais 

das cidades da região do Grande ABC. Estas entidades declinaram do convite para 

participar do estudo. 

 

 

3  PERÍODO DA AVALIAÇÃO 

 

 

O período de avaliação iniciou em setembro de 2006, estendendo-se até outubro de 

2007. 
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4  INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

 

Elaborou-se inicialmente o questionário de coleta de dados para o gestor de 

Recursos Humanos, representante das empresas. Este formulário é composto da 

identificação do respondente, seguida de escolaridade e identificação da empresa 

que o mesmo representa, identificação de sindicato/central a qual pertence, na sua 

parte inicial, com referências para contato, através de vários meios, como email, 

telefone e correio. Seguiu-se trinta e cinco questões, sendo dezesseis formatadas 

conforme a escala de Likert, treze por indicação de opção simples  e seis para 

preenchimento por escrito. No final do questionário optou-se por colocar um campo 

de tratamento dos dados constantes da pesquisa sob o aspecto da 

confidencialidade. 

 

Elaborou-se posteriormente o questionário de coleta de dados para o dirigente 

sindical, nos mesmos moldes do questionário de coleta de dados citado 

anteriormente, apenas com direcionamento de algumas questões para o dirigente 

sindical. 

 

Por último elaborou-se o questionário para o trabalhador, este mais simples e 

objetivo, com a identificação do respondente, seguida de escolaridade, referência 

para contato, empresa na qual trabalha e sindicato/central a que pertence. Seguiu-

se doze questões, sendo tres formatadas conforme a escala de Likert, cinco por 

indicação de opção simples e quatro para preenchimento por extenso. No final do 

questionário optou-se por colocar um campo de tratamento dos dados constantes da 

pesquisa sob o aspecto da confidencialidade. 

 

Utilizou-se como base os formulários de coleta de dados citados nos itens 

anteriores, para a entrevista com ex-executivo da area de Recursos Humanos da 

Ford, sobre a primeira comissão de fábrica legalizada implantada no Brasil. 

 

Buscou-se o pensamento dos teóricos, através de consultas a obras selecionadas e 

artigos científicos, procurando o entendimento do fenômeno social da 
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Representação no Local de Trabalho, através dos experiências vividas no Brasil e 

em alguns países desenvolvidos.  

 

 

5  PROCEDIMENTOS 

 

 

Discussão do projeto de pesquisa pelo orientador junto à equipe de pesquisadores. 

Elaboração dos questionários de coleta de dados e validação dos mesmos, 

efetuando-se testes de aplicação. 

Aprovação do projeto de pesquisa, pelo comitê de ética da Universidade Metodista 

de São Paulo. 

Convite a gestores de Recursos Humanos de empresas, dirigentes de sindicatos de 

trabalhadores, trabalhadores, dirigentes de sindicatos patronais e dirigentes de 

associações comerciais, para participarem do estudo. 

Distribuição do questionário de coleta de dados, recebimento dos mesmos, análise e 

contatos eventuais com os participantes para eliminação de dúvidas. 

Realização de entrevista com o Sr. Ademar Feiteiro sobre a primeira comissão de 

fábrica oficialmente implantada no Brasil. 

Tabulação dos dados dos questionários efetivamente preenchidos e recebidos. 

Estudo da tabulação dos dados dos questionários. 

Estudo da pesquisa bibliográfica efetuada. 

Consolidação dos dados coletados e entrelaçamento analítico dos mesmos com 

desenvolvimento de reflexões aliadas às refe rências dos autores pesquisados, 

entrevista efetuada, tabulação dos dados da pesquisa de campo e experiência 

vivenciada pelo autor. 

 

 

6  A PESQUISA DE CAMPO NAS EMPRESAS 

 

 

A tabela 2 apresenta as cinquenta e seis empresas que aceitaram participar da 

pesquisa, por ordem de recebimento dos questionários de coleta de dados. Omitiu-
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se os nomes das empresas por questão de privacidade e substituí-se por letras do 

abecedário. 

 

Tabela 2 – Empresas participantes da pesquisa sobre a Representação no 
Local de Trabalho 

nº Empresa Efetivo Possui R.L.T. Localização 

01 A 3000 Sim S.José Pinhais 

02 B 4000 Sim SP/RJ 

03 C 9500 Não ABC parcial 

04 D 4900 Não SP/S.J.Campos 

05 E 250 Sim ABC  

06 F 470 Sim ABC 

07 G 1900 Sim Guaratinguetá Poços Caldas 

08 H 1210 Sim Fora SP 

09 I 1700 Não Alphaville 

10 J 10000 Sim ABC parcial 

11 K 226 Sim S.José Campos 

12 L 1200 Sim ABC 

13 M 100 Não ABC 

14 N 450 Não São Paulo 

15 O 400 Sim Sorocaba 

16 P 840 Não São Paulo 

17 Q 640 Sim ABC 

18 R 590 Sim ABC 

19 S 300 Não R. Janeiro 

20 T 3500 Sim ABC 

21 U 135 Não Mogi Cruzes 

22 V 300 Não ABC 

23 W 8 Sim São Paulo 

24 X 480 Não São Paulo 

25 Y 980 Não ABC 
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26 Z 1000 Não ABC 

27 A1 55000 Não ABC parcial 

28 B1 600 Sim Curitiba 

29 C1 17000 Sim ABC parcial 

30 D1 2600 Não São Paulo 

31 E1 - - - (empresa em formação) 

32 F1 4100 Não São Paulo 

33 G1 4400 Não ABC parcial 

34 H1 1800 Sim ABC 

35 I1 140 Sim Nordeste 

36 J1 1015 Sim ABC 

37 K1 650 Não São Paulo 

38 L1 1000 Sim ABC parcial 

39 M1 940 Sim São Paulo 

40 N1 3680 Não ABC parcial 

41 O1 1000 Não São Paulo 

42 P1 300 Não São Paulo 

43 Q1 135 Não São Paulo 

44 R1 392 Sim ABC 

45 S1 1100 Sim Osasco-Limeira 

46 T1 92 Não São Paulo 

47 U1 690 Não São Paulo/MG 

48 V1 1500 Sim R. Janeiro 

49 W1 412 Não Ribeirão Preto 

50 X1 850 Não Osasco 

51 Y1 1400 Sim Nacional 

52 Z1 120 Sim São Paulo 

53 A2 72787 Sim ABC parcial 

54 B2 150 Sim ABC 



  
  

67 

55 C2 1233 Sim ABC 

56 D2 65 Sim ABC 

Fonte – elaborada pelo autor 

 

Estas cinquenta e seis empresas  agrupam  um efetivo total de 223.230 

trabalhadores. Os critérios de escolha das empresas estão devidamente explanados 

no  Capítulo 2/Item2. Empresas/entidades selecionadas para a pesquisa. 

 

 

7  A PESQUISA DE CAMPO NOS SINDICATOS DE TRABALHADORES 

 

 

Participaram da pesquisa os seguintes sindicatos de trabalhadores: 

 

Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá 

Este sindicato, com 73 de anos de atuação, responde por uma região geográfica 

onde estão instaladas em torno de 1.700 empresas, sendo que 250 empresas 

possuem a Representação no Local de Trabalho de alguma forma instalada e 

atuando. 

 

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

Este sindicato, com 74 anos de atuação, responde por uma região geográfica 

abrangendo as cidades de: São Bernardo do Campo, Diadema, Ribeirão Pires, Rio 

Grande da Serra e região,  onde estão instaladas em torno de 1.500 empresas, 

sendo que 93 empresas possuem a Representação no Local de Trabalho de alguma 

forma instalada e atuando.  

Os dois sindicatos sempre atuaram independentes desde sua fundação. Durante o 

período de 1993 a 1996 estiveram atuando de forma unificada. Após este período, 

por iniciativa do sindicato dos metalúrgicos de Santo André, ocorreu novamente a 

divisão. Durante os dez anos que se seguiram após 1996, o assunto esteve sob 

discussão jurídica, sendo que no ano de 2007 as partes entraram em acordo, 

ficando a cidade de Mauá para o sidicato dos metalúrgicos de Santo André e as 

cidades de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, para o sindicato dos metalúrgicos 

do ABC. 
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Sindicato dos Químicos  do ABC 

Este sindicato, com 70 anos de atuação, responde uma região geográfica 

abrangendo todas as cidades do ABC,  onde estão instaladas em torno de 1.000 

empresas, sendo que 62 empresas possuem a Representação no Local de Trabalho 

de alguma forma instalada e atuando. 

 

Os critérios para a escolha dos sindicatos de trabalhadores estão devidamente 

explanados no Capítulo 2/Item 2.Empresas/entidades selecionadas para a pesquisa. 

 

De acordo com o Anuário dos Trabalhadores de 2006, Tabela 104 do DIEESE, os 

sindicatos de trabalhadores segundo forma de representação, estão assim 

distribuídos:  

 

Tabela 3 -  Anuário dos trabalhadores de 2006 

Comissão de Fábrica ou de Empresa  

Tipo de Sindicato Tem conhecimento Não tem conhecimento  

Trabalhador Urbano 953 5.905 

Empregados  913 5.157 
Fonte – adaptada pelo autor 

 

Destaca-se que, ainda segundo o Anuário dos Trabalhadores 2006, existem no 

Brasil um total de 12.928 sindicatos de trabalhadores. 

 

 

8  A PESQUISA DE CAMPO JUNTO AOS TRABALHADORES 

 

 

Participaram da pesquisa 92 trabalhadores, cujos critérios estão devidamente 

explanados no Capítulo 2/Item 1.Caracterização dos sujeitos. 

 

Observação 

Destaca-se que o convite para a participação na referida pesquisa abrangeu um 

número muito maior de empresas, sindicatos de trabalhadores e trabalhadores, dado 

que não se tem com exatidão em função de a divulgação ter sido efetuada por 
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diversas fontes, além dos pesquisadores. Isto retrata nossa cultura ainda  muito 

resistente à participação em pesquisas de cunho científico, mesmo assim 

consideramos a amostra representativa, conforme os dados que serão apresentados 

nos itens a seguir. 
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CAPÍTULO 3 - TABULAÇÃO DOS DADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

 

A tabulação dos dados da pesquisa de campo foi efetuada digitalizando os dados 

dos questionários recebidos em planilhas Excel, no ambiente Windows 3.1, 

elaborando-se fórmulas específicas para obter as respostas dos dados tabulados. 

 

 

1  ESTUDO INICIAL 

 

 

O pesquisador efetuou um estudo com os dados dos questionários da pesquisa 

realizada, respondidos pelas empresas, através dos gestores de Recursos Humanos 

e  dados do Anuário dos Trabalhadores 2006. 

Pesquisa realizada: 

 

Tabela 4 – Base de trabalhadores com/sem RLT 

Empresas 
participantes 

Base de 
trabalhadores 

Total 

Base de 
trabalhadores sem 
Representação no 
Local de Trabalho 

Base de trabalhadores 
com Representação no 

Local de Trabalho 

56 223.230 94.594 128.636 
Fonte – elaborada pelo autor 

 

Figura 1 – Base de Trabalhadores com/sem RLT 

Sem RLT
94594
42,4%

Com RLT
128636
57,6%

 
Fonte – elaborada pelo autor 
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Anuário dos Trabalhadores 2006: 

 

Tabela 5 – Sindicato de trabalhadores com/sem RLT 

Sindicato de 
trabalhadores tem 
conhecimento da 
existência de RLT 

Sindicato de 
trabalhadores não tem 

conhecimento da 
existência de RLT 

Total de sindicatos de 
trabalhadores no Brasil 

1.866 11.062 12.928 
Fonte – adaptada pelo autor 

 

 

Figura  2 – Sindicato de Trabalhadores com/sem RLT 

Não tem conhec. 
RLT

11062
85,6%

Tem conhec. RLT
1866

14,4%

 
Fonte – Adaptada do anuário dos trabalhadores 2006 

 

 

Demonstra-se neste estudo inicial que  em relação à  pesquisa efetuada, 42,4% dos 

trabalhadores estão assistidos pela Representação no Local de Trabalho, nas 

empresas onde atuam, conferindo representatividade ao estudo, ao passo que do 

total dos sindicatos de trabalhadores existentes no Brasil, apenas 14,4% participam 
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de alguma forma das representações nos locais de trabalho existentes em suas 

bases, ou apenas tem conhecimento de sua existência. 

Estes dados permitem o pensamento que na região onde foi efetuada a pesquisa, 

economicamente agressiva e responsável pelo maior parte do produto interno bruto- 

PIB do Brasil, a Representação no Local de Trabalho é mais aplicada pelas 

empresas. 

Quando analisados dados de todo o Brasil pode-se perceber que a Representação 

no Local de Trabalho não é muito utilizada pelas empresas. 

 

 

2  ESTUDO DAS EMPRESAS PESQUISADAS 

 

 

Participaram da pesquisa 56 empresas convidadas, através dos gestores de 

Recursos Humanos. Estes receberam e preencheram os questionários de coleta de 

dados. 

A relação destas empresas, sem a identificação dos respectivos nomes em razão da 

confidencialidade exigida pelos respondentes, encontra-se no Capítulo 2/Item 6. A 

pesquisa de campo nas empresas. Tem-se a intenção de dar continuidade a esta 

pesquisa, tornando-a mais abrangente, quando todos os dados até agora coletados 

serão tabulados para compor este novo trabalho . 

 

Para os estudos e comentários que se seguem, tabulou-se  os dados das empresas 

localizadas na região do Grande ABC em número de 24, pois esta região é o foco 

principal deste estudo. A relação das empresas do Grande ABC está demonstrada a 

seguir: 

 

Tabela 6 – Empresas participantes da pesquisa sobre a RLT – Grande ABC 

nº.  Efetivo Possui 
R.L.T. 

Localização 

05 E 250 Sim ABC 

06 F 470 Sim ABC 

12 L 1200 Sim ABC 

13 M 100 Não ABC 
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17 Q 640 Sim ABC 

18 R 590 Sim ABC 

20 T 3500 Sim ABC 

22 V 300 Não ABC 

25 Y 980 Não ABC 

26 Z 1000 Não ABC 

34 H1 1800 Sim ABC 

36 J1 1015 Sim ABC 

44 R1 392 Sim ABC 

54 B2 150 Sim ABC 

55 C2 1233 Sim ABC 

56 D2 65 Sim ABC 

03 C 9500 Não ABC parcial 

10 J 10000 Sim ABC parcial 

27 A1 55000 Não ABC parcial 

29 C1 17000 Sim ABC parcial 

33 G1 4400 Não ABC parcial 

38 L1 1000 Sim ABC parcial 

40 N1 3680 Não ABC parcial 

53 A2 72787 Sim ABC parcial 

Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Coletou-se os dados das empresas da região do Grande ABC, através dos gestores 

de RH, do sexo masculino e feminino, cuja idade média é de 46 anos, apresentando 

a idade mínima de 26 anos e máxima de 64 anos. Destaca-se a título de curiosidade 

que a idade média dos gestores de Recursos Humanos, está 18 anos acima da 

idade média dos trabalhadores pesquisados. 
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Em termos de escolaridade  80% dos gestores de RH são pós-graduados, sendo os 

20% restantes graduados. Apenas 1 gestor apresenta o título de Mestre.  

 

Figura 3 – Graduação Gestores de Recursos Humanos 

Pós-Graduados

80%

Graduados

20%

 
Fonte –  Elaborada pelo autor 

 

O efetivo total abrangido pelas 24 empresas é de 187.052 trabalhadores. Destas 

empresas, 16 já implantaram e convivem com a Representação dos Trabalhadores 

no local de trabalho, abrangendo o efetivo de 112.092 trabalhadores, representando  

59,9% do total do efetivo das empresas do Grande ABC que constam da pesquisa. 

Estes aspectos corroboram para demonstrar a representatividade da amostra 

utilizada. 

Figura 4 – Trabalhadores com/sem RLT 

Trabalhadores 
sem RLT
74.960
40,1%

Trabalhadores
 com RLT
112.092
59,9%

Fonte – Elaborada pelo autor  
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Constata-se que do total de empresas cujos dados tabulou-se, oito  são de origem 

nacional e oito são de origem multinacional. Em termos de efetivo, temos 80% do 

efetivo das empresas que tem a Representação no Local de Trabalho de origem 

nacional, restando apenas 20% para as empresas de origem multinacional. 

 

Figura 5 – Origem das empresas com RLT 

RLT Nacional
80%

RLT Multinacional
20%

 
Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Prevalece a atuação da Central Única dos Trabalhadores-CUT, nas empresas onde 

atuam a Representação no Local de Trabalho, com a participação em 95% das 

empresas pesquisadas, restando apenas 5% a outras centrais sindicais. 

 

Em  relação a indicação dos funcionários para participarem das Representações no 

local de trabalho, os gestores de Recursos Humanos estão divididos, pois metade 

afirma que  a indicação é feita pelo sindicato e outra metade afirma que a indicação 

é feita pelos funcionários. 

Na realidade tanto a indicação efetuada pelo sindicato, quanto a indicação efetuada 

pelos funcionários precisa ser ponderada entre sindicalistas e trabalhadores, 

portanto na prática não faz muita diferença. 

 

Em relação ao nível de satisfação da empresa com a Representação no Local de 

Trabalho, 75% dos gestores de RH afirmam estarem satisfeitos com sua 
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implantação e da mesma forma, igual percentual de funcionários estão satisfeitos 

com a implantação da mesma, na opinião dos gestores de Recursos Humanos. 

 

Figura 6 – Satisfação com a RLT 

Gestores não
satisfeitos com RLT

25%

Gestores satisfeitos 
com RLT

75%

 
Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Ao responderem sobre o aspecto de as Representações no Local de Trabalho terem 

diminuído o conflito interno, há uma divisão com uma mínima tendência para o fato 

de as RLT’s terem contribuído para a diminuição do conflito interno, mas 

praticamente a terça parte está  indiferente e outra terça parte afirma que não houve 

diminuição do conflito interno. 

 

Quanto ao fato de a Representação no Local de Trabalho ter diminuído o conflito 

empresa/sindicato a grande maioria dos gestores de Recursos Humanos, 65% alega 

que sim, isto de fato ocorreu. 

Também pensa a grande maioria, 90%  destes gestores não haver choque entre a 

RLT e o sindicato dos trabalhadores. 

 

Quando argüidos sobre caso fosse possível, se a empresa eliminaria a 

Representação no Local de Trabalho, 40% alega que não, ao passo que 35% 

alegam que sim, permanecendo os demais indiferentes em relação ao assunto. Isto 
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mostra uma divisão acentuada no pensamento dos gestores de Recursos Humanos 

em relação ao assunto. 

 

Em relação ao fato de o sindicato dos trabalhadores ter se distanciado da empresa 

em função da estruturação das Representações no Local de Trabalho,  65% dos 

gestores de Recursos Humanos, representando a maioria discordam e alegam que 

não houve distanciamento da empresa por parte do sindicato dos trabalhadores. 

 

Uma outra divisão acentuada ocorre quando os gestores de Recursos Humanos são 

argüidos sobre o fato de com a implantação das Representações no Local de 

Trabalho terem ocorrido menos reivindicações. Neste quesito a terça  parte diz que 

sim, outra terça parte diz que não e igual parte diz que nada mudou. 

 

Figura 7 – Reivindicações com RLT 
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Fonte – Elaborada pelo autor 

 

A Representação no Local de Trabalho apresenta estatuto  em 70% das empresas 

pesquisadas, havendo participação do sindicato dos trabalhadores e influência do 

mesmo na opinião de  80% dos gestores de RH. 

Em todas as empresas a implantação da Representação no Local de Trabalho conta 

com mais de três anos, segundo informações dos gestores de Recursos Humanos. 
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Em relação a importância das Representações no Local de Trabalho,  80% dos 

gestores de Recursos Humanos afirmam ser a instituição importante para a empresa 

e para o funcionário, ao passo que apenas 20% afirma que a RLT é indiferente para 

a empresa e importante para o sindicato. Dos gestores de Recursos Humanos 

pesquisados, 65% não confiam nos membros da RLT, sendo que os demais alegam 

confiar. 

 

Figura 8 – Importância da RLT para gestores 
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80%

Indiferente
20%

 
Fonte – Elaborada pelo autor 

 

A  razão pela qual os gestores de Recursos Humanos não participariam da 

Representação no Local de Trabalho, na opinião de 80% deles, está em função de 

não terem perfil adequado para este tipo de atividade. 

 

Os gestores de Recursos Humanos participantes da pesquisa citaram alguns 

aspectos positivos e negativos, devido a atuação da Representação no Local de 

Trabalho no ambiente das empresas que administram: 

Falta de preparo do funcionário para atuar como RLT 

Ingressar na RLT buscando apenas a estabilidade 

Membros da RLT não buscam ouvir a maioria nas suas ações 

Membros da RLT assumem papéis que não lhe pertencem 

As pessoas esperam que todas as respostas sejam positivas 

As lideranças não aceitam bem os membros da RLT 
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RLT colabora na eliminação de gaps entre sindicato de trabalhadores e empresa 

Melhoria da comunicação com os empregados 

Facilitação da relação Capital/Trabalho 

Ocorrência de menor influência do sindicato na empresa 

Dificuldades para encontrar candidatos para a RLT 

Membros RLT confundem suas atividades com atividades sindicais 

Melhororia do relacionamento com o sindicato 

Muitas condições de trabalho e benefícios foram melhoradas 

RLT sofre muita influência sindical. 

 

 

3  ESTUDO DOS SINDICATOS DE TRABALHADORES PESQUISADOS 

 

 

Os sindicatos de trabalhadores convidados e que gentilmente aceitaram participar 

desta pesquisa são: 

Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá 

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, que abrange as cidades de São Bernardo do 

Campo, Diadema, Ribeirão Pires e outras cidades 

Sindicato dos Químicos do ABC, que abrange todas as cidades da região do ABC. 

 

Estes sindicatos existem há mais de 70 anos, sendo que em relação aos 

metalúrgicos, do ano de 1993 a 1996, atuaram de forma unificada na região do ABC. 

Esta unificação durou apenas três anos, provocando  uma disputa jurídica nos dez 

anos posteriores, que terminou com acordo entre as partes no ano de 2007, 

prevalecendo a configuração atual apontada no início deste tópico. 

 

Estes sindicatos representam uma região onde existem 4.200 empresas, segundo 

dados constantes dos questionários de coleta de dados preenchidos pelos próprios 

dirigentes sindicais, das quais, segundo apontado pelos mesmos, somente 405 

empresas possuem algum tipo de Representação no Local de Trabalho , ou seja, 

9,6% do total. Existe portanto um caminho a percorrer repleto de desafios na 

estruturação e implantação das RLT’s. 
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Figura 9 – Empresas do ABC com RLT 
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Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Vários outros sindicatos foram convidados e por razões que desconhecemos 

declinaram do convite, porém como este trabalho enfoca inicialmente a região do 

ABC, acredita-se ser a amostra suficiente, pois os principais sindicatos do ABC 

estão presentes no estudo.  

O número de empresas que possuem a Representação no Local de Trabalho , por 

sindicato, é o seguinte: 

 

Tabela 7 – Percentual de empresas com RLT 

Sindicato Empresas 
com RLT 

Total de 
Empresas 

Empresas 
c/ RLT s/ 
total (%) 

Sindicato dos trabalhadores metalúrgicos 
de Santo André e Mauá - Central Força 
Sindical 

250 1.700 14,7 

Sindicato dos trabalhadores metalúrgicos 
do ABC - Central Única dos trabalhadores 

93 1.500 6,2 

Sindicato dos trabalhadores nas Indústrias 
químicas do ABC – Central Única dos 
Trabalhadores 

62 1.000 6,2 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 10 – Distribuição RLT por sindicato 
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Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Em relação à indicação dos membros da Representação no Local de Trabalho, os 

representantes dos sindicatos respondentes da pesquisa são unânimes em afirmar 

que os funcionários membros das RLT’s foram indicados pelos funcionários, 

havendo uma única exceção, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde a 

indicação é conjunta do sindicato e dos funcionários. 

 

A satisfação do sindicato, segundo o entendimento dos dirigentes sindicais e a 

satisfação dos funcionários com a atuação da Representação no Local de Trabalho 

está em torno de 90%, segundo opinião unânime dos três sindicatos participantes da 

pesquisa. 

 

Uma outra posição onde a pesquisa indica unanimidade por parte dos sindicatos de 

trabalhadores, em torno de 90%, é em relação à diminuição de conflitos internos na 

empresa e diminuição de conflitos entre sindicatos de trabalhadores e empresas, 

com a implantação e atuação das RLT’s. 

 

Em relação ao fato de a Representação dos Trabalhadores no Local de Trabalho 

chocar-se ou conflitar com a existência dos sindicatos de trabalhadores, o sindicato 

de trabalhadores ligado à Força Sindical tem postura de afirmação, ao passo que os 
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sindicatos ligados à Central Única dos Trabalhadores têm uma postura de rejeição, 

colocando em grau mínimo os possíveis conflitos entre as partes. 

 

Da mesma forma a pesquisa detecta que o sindicato ligado à Central Força Sindical 

afirma que, se possível, a empresa eliminaria a Representação no Local de 

Trabalho, ao passo que os sindicatos ligados à CUT colocam esta posição em uma 

pequena possibilidade de ocorrência. 

 

Todos os sindicatos de trabalhadores voltam a demonstrar unanimidade quando 

colocam um baixo grau de possibilidade de a implantação e atuação das RLT’s 

representar  o distanciamento entre sindicatos de trabalhadores e empresas. 

Também concordam no aspecto de que o funcionamento das RLT’s se traduz em 

menos reivindicações para as empresas. 

 

Os itens citados a seguir apresentam unanimidade entre todos os sindicatos  de 

trabalhadores participantes da pesquisa: 

As RLT’s têm estatuto, portanto são regulamentadas e os sindicatos participam de 

todo o processo de implantação e funcionamento das  mesmas, influenciando 

inclusive suas ações. Nas empresas onde existem as RLT’s, elas atuam há   mais de 

três anos. 

 

Em relação à importância das RLT’s, os três sindicatos participantes da pesquisa 

afirmam que elas são importantes para o sindicato e para a empresa, deixando de 

citar, curiosamente , que são importantes para o funcionário, talvez, segundo o 

pensamento do autor, em função de ser o sindicato o legítimo representante dos 

trabalhadores. Quanto à confiança nos membros da RLT, todos os sindicatos 

afirmam confiarem ou confiarem muito neles. 

 

Argüidos quanto às razões para o trabalhador não pertencer à Representação no 

Local de Trabalho, são unânimes em afirmar que isto acontece em função de 

prejuízo na  carreira profissional do trabalhador, pelo fato de ter que assumir 

posições contra a empresa. 
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Os sindicatos de trabalhadores citam algumas conquistas obtidas com a implantação 

da Representação no Local de Trabalho: 

Plano de participação nos lucros e resultados das empresas 

Transporte fretado/convênio médico 

Refeição no local de trabalho e desjejum 

Plano de cargos e salários 

Melhoria nas condições de trabalho e combate à terceirização fraudulenta 

Programa de inclusão digital para trabalhadores. 

 

Os sindicatos de trabalhadores citam alguns projetos futuros para a Representação 

no Local de Trabalho: 

Ampliar o número de empresas com a RLT 

Implantar projetos ergonômicos/ginástica laboral  

Cuidar da preservação da saúde do trabalhador física e mental 

Flexibilizar a atuação das chefias e democrati zar o ambiente de trabalho 

Combater as formas de discriminação e racismo 

Negociação de investimentos em novos produtos e inovação tecnológica 

Conquistar,  garantir e manter direitos trabalhistas. 

 

 

 

4  ESTUDO DOS TRABALHADORES PESQUISADOS 

 

 

Participaram da pesquisa 92 trabalhadores com idade mínima de 18 anos e máxima 

de 48 anos, todos com nível de escolaridade superior incompleto, com exceção de 

um participante que apresentou nível de escolaridade superior completo. A idade 

média dos participantes é de 28 anos. 
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Do  total de  trabalhadores que participaram da pesquisa, 31 pessoas, 

correspondendo a 33,7% dos participantes, trabalham em empresas que possuem a 

Representação no Local de Trabalho. 

 

Figura 11 – Trabalhadores em empresas com/sem RLT 
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Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Fato que desperta a atenção, embora não se possa abrir o nome das empresas que 

participaram deste estudo por compromisso assumido em relação à 

confidencialidade das informações, é que, de acordo com os trabalhadores 

pesquisados,  em torno de 60% das empresas que possuem a Representação no 

Local de Trabalho, são de origem nacional, demonstrando que as empresas 

nacionais estão utilizando ferramentas originárias dos paises desenvolvidos, 

conforme abordagens na revisão literária deste trabalho. 

 

Este item apresenta  uma repartição das empresas que possuem a Representação 

no Local de Trabalho, pelas centrais sindicais que atuam nas regiões onde estas 

empresas estão instaladas. As centrais sindicais indicadas na pesquisa são: 

Central Única dos Trabalhadores – CUT, Força Sindical – FS e algumas não 

conhecidas pelos respondentes da pesquisa. 

Chama a atenção o fato de 51,7  dos participantes da pesquisa não conhecerem a 

Central Sindical que atua na região onde trabalham. Deduz-se poder tratar-se de um 

sinal da fraca atuação sindical no momento da realização da pesquisa ou de 
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desinteresse da atividade sindical por parte dos trabalhadores que responderam a 

pesquisa. 

Insere aqui o pesquisador um pensamento, de que pode estar havendo desinteresse 

do trabalhador pela atividade sindical por receio de perder o emprego, em um 

momento de dificuldade para recolocação no mercado de trabalho. 

Acentua-se a prevalência da CUT nas empresas onde atuam as RLT’s, com a 

participação de 32,3% das empresas pesquisadas, segundo opinião dos 

trabalhadores participantes da pesquisa. 

 

 

Figura 12 – Distribuição RLT por centrais sindicais 
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Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Neste item destaca-se o nível de satisfação dos trabalhadores, na opinião dos 

respondentes da pesquisa.   

Dos 31 participantes da pesquisa que atuam em empresas onde está implantada a 

Representação no Local de Trabalho, 4 indicam um nível de satisfação negativo, 10 

indicam um nível de satisfação indiferente e 17 indicam um nível de satisfação 

positivo em relação à atuação da Representação no  Local de Trabalho. 
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Figura 13 – Satisfação dos Trabalhadores com RLT 
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Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Neste item apresenta-se a opinião dos trabalhadores participantes da pesquisa, com 

relação à atuação da Representação no Local de Trabalho, se diminuiu os conflitos 

internos no ambiente da empresa. 

Manifestaram-se negativamente em relação a este quesito 7 participantes da 

pesquisa, de forma indiferente 8 participantes e de forma positiva 16 participantes. A 

conclusão é que a grande maioria salienta que ocorreu a diminuição dos conflitos 

internos com a atuação da Representação no Local de Trabalho. 

 

Figura 14 – Opinião dos trabalhadores sobre a atuação RLT 
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Fonte – Elaborada pelo autor 
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Neste item aborda-se a opinião dos trabalhadores pesquisados em relação à 

eliminação da Representação no Local de Trabalho por parte da empresa, se isto 

fosse possível. 

Dos pesquisados, 6 responderam que a empresa é indiferente em relação à 

eliminação da RLT, 11 responderam negativamente, ou seja, que a empresa não 

eliminaria a RLT caso pudesse e 14 responderam afirmativamente, ou seja, que a 

empresa eliminaria a RLT caso fosse possível. Isto demonstra uma preocupação na 

relação capital/trabalho, pois segundo a opinião dos trabalhadores pesquisados, não 

há um bom ambiente para a atuação da Representação no Local de Trabalho, haja 

visto que a maioria das empresas, se pudesse, eliminaria a RLT. As razões para 

este fato são desconhecidas. 

 

Figura 15 – Eliminação RLT 
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Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Indica-se agora a opinião dos pesquisados em relação à importância da 

Representação no Local de Trabalho:  

Das 31 empresas que possuem Representação no Local de Trabalho, 15 

entrevistados afirmam que a RLT é importante para a empresa, empregado e 

sindicato. 

Dos pesquisados, 6 afirmam que a RLT é mais importante para o sindicato, 1 

afirmam que a RLT é mais importante para o empregado e 4 afirmam ser a RLT 
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mais importante para a empresa. Dos pesquisados, 5 não souberam posicionar-se 

em relação à importância da RLT. 

 

 

Figura 16 – Importância da RLT 
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Fonte – Elaborada pelo autor 

 

Parece haver uma clara contradição nas duas questões anteriores, pois 45,2% dos 

trabalhadores responderam que a empresa eliminaria a RLT, caso fosse possível e 

ao mesmo tempo 48,4% afirmam ser a RLT importante para a empresa. 

 

O item a seguir pesquisa o nível de confiança em relação aos membros da 

Representação no Local do Trabalho, segundo a opinião dos participantes da 

pesquisa. Afirmam que confiam nos membros da RLT 10 pesquisados, 3 afirmam 

que confiam muito nos membros da RLT, ao passo que 18 afirmam que confiam com 

restrições ou não confiam nos membros da RLT. 
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Figura 17 – Confiança nos membros da RLT 
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Fonte – Elaborada pelo autor 

 

O item a seguir demonstra a opinião dos pesquisados que atuam em empresas que 

possuem a Representação no Local de Trabalho, sobre quais razões levariam um 

trabalhador a não desejar ser membro de uma RLT. Dos pesquisados, 15 afirmam 

receio de prejudicar sua carreira profissional, 10 afirmam receio de retaliações por 

parte da empresa,  5 receiam se indispor com colegas de trabalho e apenas 1 afirma 

não ter perfil adequado para esta função. 

 

Figura 18 – Razões para o trabalhador não pertencer à RLT 
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Fonte – Elaborada pelo autor 
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Em continuação ao tópico anterior, investigou-se outras razões que fariam um 

trabalhador titubear em assumir as funções de membro de uma Representação no 

Local de Trabalho, na opinião dos trabalhadores que atuam em empresas onde 

existem a RLT. 

Dos pesquisados, 12 afirmam que é o fato de ter que assumir uma posição contrária 

a empresa, 10 afirmam que é a forma como as coisas são conduzidas na empresa,  

ou seja, a postura da empresa em relação à RLT, 5 colocam a dificuldade de 

negociar interesses divergentes e 4 afirmam que é a dúvida em conseguir resultados 

realmente importantes. 

 

Figura 19 – Outras razões para trabalhador não pertencer à RLT 
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Fonte – Elaborada pelo autor 

 

 

Em relação à pesquisa efetuada junto aos trabalhadores, deixou-se de tabular dados 

como problemas enfrentados pela RLT, vantagens em função de existir a RLT, 

conquistas obtidas pela RLT e objetivos reais dos trabalhadores com a implantação 

da RLT pelo fato de os trabalhadores pesquisados não terem respondido a estes 

quesitos ou haver insuficiência de dados. 



  
  

91 

CONCLUSÃO 

 

 

Entre diversos outros dados estatísticos e informações que os pesquisadores e 

interessados no tema da Representação no Local de Trabalho encontrarão no corpo 

desta obra, disponibiliza o pesquisador conclusões  com base nos objetivos 

apresentados para a execução do trabalho. 

 

Segundo Robbins(2000), participação representativa é quando trabalhadores são 

representados por um pequeno grupo de funcionários que participam da decisão nos 

assuntos afetos à organização e à própria relação capital/trabalho. Equivale 

dizermos que neste ambiente não existem antagonismos e que as partes envolvidas 

na relação capital/trabalho têm os mesmos interesses. 

A maioria dos países da Europa Ocidental possui algum tipo de legislação obrigando 

que as companhias pratiquem a participação representativa, sendo a forma mais 

amplamente legislada de envolvimento dos funcionários com a administração da 

empresa, no mundo inteiro. O objetivo da participação representativa é redistribuir o 

poder dentro de uma organização, colocando a força de trabalho numa posição mais 

eqüitativa a dos interesses da administração e dos acionistas. As duas formas mais 

comuns de praticar a participação representativa nas empresas são os conselhos de 

fábrica e os conselhos de representantes. Em alguns países, grandes companhias 

podem ter, por força de lei, um número de representantes dos funcionários 

equivalente ao número de representantes de acionistas no conselho. 

Na Holanda, por exemplo, se uma companhia tem seu controle assumido por outra 

empresa, o conselho da companhia holandesa deve ser previamente informado. 

Caso seja contra, o conselho terá trinta dias para procurar uma instância jurídica 

para impedir a transferência do controle da empresa. 

 

Conclui-se que a Representação dos Trabalhadores no Local de Trabalho está 

sendo pouco praticada, atenta o pesquisador para a resposta dos sindicatos de 

trabalhadores, pelo fato de que eles possuem dados que fornecem uma visão global 

das regiões onde atuam e indicam que apenas 9,6% das empresas possuem as 

RLT’s, predominando a atuação da Central Força Sindical em 61,7% das RLT’S 

seguida da Central Única dos Trabalhadores com 38,3% das RLT’s. Um fato que 
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merece destacada atenção é que segundo a tabulação dos dados dos gestores de 

Recursos Humanos, 80% das empresas que tem a RLT são de origem nacional, 

corroborado com a tabulação dos dados dos trabalhadores, que apontam que 60% 

das empresas que tem a RLT são de origem nacional. A Representação no Local de 

Trabalho ainda é praticada de forma modesta, porém com a participação de 60% a 

80% de empresas nacionais, e isto é um fato importante, concluir que as empresas 

brasileiras estão destacando-se com práticas participativas de países de primeiro 

mundo, cujo grau de desenvolvimento é superior ao do nosso país. 

 

A constituição da Representação dos Trabalhadores no local de Trabalho, ocorre 

através da indicação de trabalhadores efetuada pelos funcionários em conjunto com 

os sindicatos de trabalhadores. Esta conclusão recebe a unanimidade dos agentes 

pesquisados, havendo uma ligeira tendência para a preferência dos funcionários. 

Durante toda sua vivência profissional, pode o autor testemunhar esta conclusão, 

pois sempre que solicitado a indicar funcionários para a participação em eventos 

para tratar da relação capital/trabalho, deu esta preferência de indicação aos 

dirigentes sindicais. Esta atitude sempre foi muito bem recebida pelos dirigentes 

sindicais e proporcionou ao pesquisador credibilidade junto aos mesmos. 

 

A Representação dos Trabalhadores no Local de Trabalho é formalizada e tem 

estatuto segundo a totalidade dos sindicatos que participaram desta pesquisa, 

porém na opinião dos gestores de Recursos Humanos que participaram da 

pesquisa, 70% das RLT`s são formalizadas e têm estatuto e 30% das RLT`s atuam 

na informalidade. 

 

A atuação da Representação no Local de Trabalho é apoiada e influenciada pelos 

sindicatos de trabalhadores, na opinião de todos os dirigentes sindicais que 

participaram da pesquisa. Esta conclusão é corroborada  pelos gestores de 

Recursos Humanos que também participaram da pesquisa pois, 80% deles afirmam 

que as RLT`s sofrem influência direta do sindicato. Segundo a experiência e vivência 

profissional do pesquisador, os trabalhadores por si só não têm conhecimento de 

aspectos práticos e/ou jurídicos acerca do tema de estudo Representação no Local 

de Trabalho, fato que proporciona ao sindicato um vasto campo para sua atuação 

como representante dos trabalhadores. Talvez, até por ainda não terem percebido a 
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necessidade da democratização do local de trabalho, as empresas não têm em suas 

agendas de treinamento o assunto RLT. 

 

A satisfação com a atuação da Representação no Local de Trabalho, é percebida, 

de acordo com a tabulação dos dados da pesquisa, da seguinte forma: 

Gestores de Recursos Humanos apontam 75% de satisfação 

Sindicatos de trabalhadores apontam 100% de satisfação 

Trabalhadores, somados os satisfeitos e os indiferentes,  apontam  87% de 

satisfação. 

 

Em relação a importância da Representação no Local de Trabalho, ou sua atuação 

estar em função de interesses das empresas, sindicatos de trabalhadores ou 

trabalhadores, a tendência esta assim distribuída: 

Atender interesses da empresa           64% 

Atender interesses do sindicato           46% 

Atender interesses dos trabalhadores  42% 

 

Fazendo um cruzamento de dados da satisfação com a atuação da Representação 

no Local de Trabalho com a importância da mesma,  considerando todos os agentes 

pesquisados, conclui o pesquisador que a Representação no Local de Trabalho atua 

para atender aos interesses da empresa (48%) e sindicatos de trabalhadores (46%), 

praticamente em igualdade de condição, pois ambos estão tecnicamente 

empatados, e por último atender aos interesses do trabalhador (36%). 

A comprovação desta conclusão reflete tendência da tabulação das pesquisas 

respondidas pelos trabalhadores que indicam que a RLT atua para atender 

prioritariamente interesses do sindicato (19,4%), da empresa (12,9%) e do 

trabalhador (3,2%).  
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Figura 20 – Interesses relacionados à atuação da 

RLT

Empresa Sindicato Trabalhadores

 
Fonte – Elaborada pelo autor 

 

A maturidade dos dados trabalhados para a obtenção destas conclusões é atribuída 

ao fato de que todas as empresas terem implantado a Representação no Local do 

Trabalho  há mais de três anos, portanto terem vivenciado várias experiências ao 

longo destes anos. Um fato interessante é que não houve identificação em nenhum 

dos três agentes pesquisados de implantação da Representação no Local de 

Trabalho com posterior destituição da mesma, assim como a experiência profissional 

e vivência do pesquisador não tem registro de fato semelhante. 

 

A partir dos dados encontrados, decidiu o pesquisador incluir o pensamento de 

Gorz(2003) e a busca do sentido no trabalho.  Talvez os ensinamentos de Gorz 

dêem um indicativo de que para haver sentido no trabalho novamente,  precisamos 

migrar da prática ocidental do individualismo, para a prática oriental do coletivismo.  

A prática ocidental, o individualismo é cercada de forte concorrência no ambiente de 

trabalho, onde quem ganha na realidade é o dono do capital, pois todas as pessoas 

que trabalham fazem o melhor possível para se destacarem, através de altos 

padrões de desempenho, em troca de incentivos materiais e não materiais, porém 

não conseguem um trabalho sincronizado de equipe, como um time de um esporte 

48% 46% 36% 



  
  

95 

coletivo, e não conseguem agregar valor ao negócio da empresa, coletivamente e 

sim apenas individualmente. 

 

A prática oriental preconiza o trabalho em equipe, onde todos participam com 

opiniões, embora exista um líder que se encarrega de cuidar para que os objetivos 

sejam atinjidos, após a decisão ser tomada pelo grupo. Desta forma, consegue 

agregar valor de forma coletiva, que é muito mais significativo do que os valores que 

são individualmente agregados. Além disto, esta prática faz com que as pessoas 

sintam-se melhor no ambiente de trabalho, pois lá realizam-se, conhecendo o fruto 

do seu esforço e dedicação através do produto, ao invés de conhecer apenas partes 

do trabalho, sem entender ou conhecer o produto final. 

Reflete o autor  que a busca do sentido no trabalho pode ocorrer, transformando-se 

o trabalho como era há 200 anos, no início da revolução industrial. Naquela época o 

mestre ensinava o ofício aos aprendizes, que aprendiam tudo a respeito do produto, 

pois não havia divisão do trabalho em pequenas tarefas, como ocorreu na 

administração clássica de Taylor.  

A Representação no Local de Trabalho pode talvez ser o alicerce para esta 

mudança de cultura individualista, tão impregnada na cultura brasileira do trabalho, 

para a cultura coletivista. 

 

 

O trabalho com a finalidade econômica nem sempre foi a 
atividade humana dominante. Tornou-se dominante na escala 
de toda a sociedade depois do aparecimento do capitalismo 
industrial, há aproximadamente duzentos anos. Antes disso, 
nas sociedades pré-modernas, na idade média e na 
antigüidade, assim como nas sociedades pré-capitalistas, que 
subsistem ainda hoje, trabalhava-se menos, muito menos que 
hoje. A tal ponto que os primeiros industriais, nos séculos XVIII 
e XIX, tinham grandes dificuldades para obrigar sua mão-de-
obra a trabalhar o dia inteiro, dia após dia. Os primeiros 
patrões de manufatura faliram por causa disso (GORZ, 2003, 
p.211). 
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Não há a pretensão de esgotar o assunto, mas expor de uma forma estruturada 

todos os dados coletados, para permitir que outros pesquisadores, a partir desta 

base de dados, façam novos estudos com novas reflexões, visando contribuir com 

idéias inovadoras sobre a Representação no Local de Trabalho .  

 

Um novo estudo que pode ser desenvolvido é a pesquisa e análise da legislação 

referente ao tema nos países da Europa Ocidental, que segundo Robbins(2000) é a 

legislação padrão de referência mundial. Este viés é particularmente interessante ao 

considerarmos o aspecto de que o tema está pendente no Congresso Nacional 

Brasileiro para discussão e criação da legislação pertinente. 

Também é interessante um novo estudo comparando a prática da Representação no 

Local de Trabalho das empresas transnacionais em seus paises de origem, com a 

prática da Representação no Local de Trabalho no Brasil. 
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ANEXO 
 
Anexo  A - Artigo Revista Exame de 2 maio 1990 

 
 Anexo B -  Estatuto da primeira comissão de fábrica no Brasil   
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