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Desde o final dos anos oitenta está em curso o debate sobre a reforma do
sistema brasileiro de relações de trabalho. Esse debate ganhou força ao longo
desta década, quando ficou clara a existência de diferentes posições sobre o
tema e ocorreram as primeiras iniciativas governamentais de mudança da
legislação trabalhista. Se a idéia da reforma foi inicialmente impulsionada pe-
los setores mais dinâmicos do movimento sindical, a partir dos anos noventa
ganharam importância as teses favoráveis à desregulamentação dos direitos
sociais e à flexibilização das relações de trabalho, defendidas pelas principais
entidades empresariais do país em nome da redução do custo do trabalho e
da elevação dos níveis de produtividade e competitividade, face às políticas
adotadas pelo governo FHC e ao contexto de baixo dinamismo econômico
do país.

Como era previsível, o enfrentamento da crise de curto prazo e o esforço
de reorganização econômica com base no receituário neoliberal refletiram-se
também sobre as questões do mundo do trabalho. Desde o governo Collor, a
ênfase na retirada do Estado da economia passou a presidir a agenda de refor-
mas econômicas e sociais e a condicionar as estratégias de sobrevivência dos
setores empresariais em meio a um cenário de crescente incerteza e instabili-
dade, com claros desdobramentos no plano das relações de trabalho. Naquela
ocasião, o Poder Executivo procurou conduzir o processo de mudança na
legislação sindical por meio do envio ao Congresso Nacional de projetos de lei
que visavam promover o controle dos sindicatos e pulverizar as negociações
coletivas pelos locais de trabalho.

Esse processo foi temporariamente bloqueado pelo impeachment e per-
deu seu ímpeto durante o governo de Itamar Franco, quando se ensaiou um

* Este documento é uma versão resumida e atualizada do artigo «Mudanças institucionais e
relações de trabalho: as iniciativas do governo FHC no período 1995-1998», que foi apre-
sentado ao VI Encontro Nacional de Estudos do Trabalho, realizado em Belo Horizonte, em
outubro de 1999. N. del E.: Publicado en Cuadernos de debates do Le Monde Diplomatique,
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debate nacional sobre contrato coletivo e relações de trabalho. Mas o governo
FHC retomou e aprofundou a agenda de reformas inaugurada por Fernando
Collor, abandonou o caminho do diálogo institucional na área trabalhista e
restabeleceu a prática das medidas unilaterais e do diálogo em separado com
seus interlocutores preferenciais. Mesmo não tendo promovido uma reforma
ampla do sistema de relações de trabalho, o novo governo passou então a
adotar uma série de iniciativas pontuais de alteração da legislação trabalhista,
recorrendo na maioria das vezes às medidas provisórias, decretos e portarias.
Ao longo do período 1995-2000, podemos identificar dois momentos que
marcaram essas iniciativas do Poder Executivo. O primeiro deles está associa-
do à consolidação do Plano Real: tratava-se de subordinar as questões traba-
lhistas à meta da estabilização econômica e de conter a qualquer custo as
pressões do movimento sindical, ampliando no que fosse possível o grau de
flexibilidade em termos das condições de contratação, demissão e remunera-
ção do trabalho. O segundo momento tem início a partir do último ano do
primeiro mandato de FHC, quando passaram a ser adotadas algumas medi-
das de enfrentamento do desemprego e se revelou a intenção do governo de
encaminhar uma reforma mais ampla do sistema de relações de trabalho.

Uma das primeiras iniciativas relevantes foi a edição da MP 1.053/951 ,
que introduziu a desindexação salarial e facilitou a adoção do efeito suspensivo
nos dissídios coletivos. De um lado, foram suprimidos os mecanismos tradi-
cionais de reajuste salarial e conferiu-se às partes o «direito de negociarem»
reajustes no âmbito de cada categoria profissional ou econômica, mas proibiu-
se a inclusão nos acordos de cláusulas de reajuste automático dos salários e a
concessão de aumento salarial a título de produtividade, que deveria estar
amparada em indicadores objetivos. De outro, previu-se que «o recurso inter-
posto de decisão normativa da Justiça do Trabalho terá efeito suspensivo, na
medida e extensão conferidas em despacho do Presidente do Tribunal Supe-
rior do Trabalho» (art. 14), o que pretende coibir as decisões venham a ser
mais favoráveis nos Tribunais Regionais do Trabalho. Na prática, essas medi-
das representaram a adoção de mecanismos de controle dos salários tanto no
âmbito do Judiciário como nas negociações diretas entre as entidades de
trabalhadores e empregadores, além do fim da política salarial, que implicou
ou fim dos reajustes a partir de uma ação reguladora do Estado.

Uma segunda iniciativa foi a utilização peculiar que se deu às regras de
Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados das Empresas (PLR).
A MP 794/1994 –que regulamentou o inciso XI, do artigo 7º, da Constituição

«Globalização e mundo do trabalho», N° 01, 2000, pp. 10-13, Diplô Brasil, São Paulo.
1 A versão 67 desta MP foi publicada em 23/08/2000, sob o nº 1.950-67, mantendo as
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Federal de 1988 e que garantiu aos trabalhadores «participação nos lucros, ou
resultados, desvinculada da remuneração». Ao prever a desvinculação da
remuneração do trabalhador das importâncias recebidas a título de participação
nos lucros ou resultados, ela tornou possível a não incorporação do valor da
PLR no cálculo de direitos trabalhistas, como férias e 13º salário, assim como
a não incidência dos mesmos nas contribuições e outros tributos, como o
FGTS e a contribuição previdenciária. A PLR, na prática, substituiu a política
salarial e flexibilizou a remuneração ao vinculá-la a metas de interesse da
empresa, além de contribuir para a descentralização das negociações coletivas.
A política de reajuste do salário mínimo e da previdência social seguiu a mesma
lógica. Em abril de 1997, com a Medida Provisória 1.906/97, que anunciou o
salário mínimo nacional de R$ 120,00, o governo desvinculou a correção do
mínimo de qualquer índice de reposição da inflação. Ao mesmo tempo,
«estabeleceu uma tabela de reajustes para o mínimo previdenciário», na qual
«foi utilizada uma referência que não tem qualquer relação com a reposição
salarial ou de custo de vida» (Freitas, 1988). A partir daí, o nível de reajuste do
salário mínimo passou a ser definido, no mês de maio de cada ano, sem
referência a um índice de comportamento de preços. Além das implicações
dessas medidas no âmbito da Previdência, em que o corte de gasto e a pri-
vatização do sistema constituem a preocupação fundamental, ela ainda passou
a ter um efeito indireto sobre o processo de negociação coletiva, pois o valor e
o reajuste do salário mínimo costumam servir de referência para o estabele-
cimento dos salários de base dos trabalhadores, principalmente nas categorias
menos organizadas.

Outra iniciativa impulsionada no período foi a das cooperativas profissio-
nais, a partir da Lei 8.949/94. Ainda que essa Lei não tenha resultado de uma
ação deliberada do Poder Executivo, não há dúvida de que ela foi até agora
um instrumento útil ao esforço de desregulamentação do mercado de trabalho,
ao possibilitar que certos trabalhadores se organizem para a prestação de
serviços e executem o trabalho dentro de uma empresa sem a caracterização
de vínculo empregatício. De acordo com a lei, eles não seriam mais empregados,
mas «sócios» de uma cooperativa. Sendo «sócios», esses trabalhadores não
teriam registro em carteira de trabalho e, portanto, não teriam assegurado os
direitos trabalhistas básicos, tais como férias, 13º salário, descanso semanal
remunerado e previdência social. Da mesma forma, também não teriam os
benefícios da contratação coletiva, pois já não seriam membros de um sindi-
cato profissional. Além disso, é uma medida que estimula o «desassalariamento»
e que traz conseqüências negativas para as contas da previdência social e
demais fontes de financiamento de políticas públicas vinculadas à folha de
pagamento.

O governo federal também denunciou a Convenção 158 da OIT, que
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estabelece normas limitadoras do poder absoluto do empregador em efetuar
demissões. Por força de seus dispositivos, tanto a demissão individual quanto a
coletiva precisam preencher determinados procedimentos (direito de defesa, tentativa
de reversão das dispensas coletivas, envolvimento das autoridades locais) para
alcançar a regularidade jurídica. Essa Convenção ficou em vigor apenas por 10
meses, sendo denunciada por meio do Decreto 2.100/96. Com essa denúncia, o
caminho ficou novamente livre para as demissões sem justa causa, mais uma medida
que contribuiu para a precarização do mercado de trabalho num momento em que
havia uma tendência ao aumento do desemprego e o governo desejava eliminar
qualquer entrave para a quebra da estabilidade dos servidores públicos.

Na relação com os seus servidores, o governo federal –em nome do ajuste
do Estado– adotou uma política de retirada de direitos e controle e restrição
da prática sindical: a) ao limitar o número de dirigentes sindicais nas suas
associações de classe (Decreto 2.066/96); b) ao estabelecer um forte controle
(Controle das Empresas Estatais –CEE) sobre as negociações das empresas
estatais para viabilizar a retirada de direitos das convenções coletivas 2  (por
exemplo, os decretos 908/1993, 2.028/96 e 2.032/97 instituem formas de con-
trole das negociações coletivas das estatais); c) ao promover uma reforma
administrativa com a clara intenção de flexibilizar as formas de contratação e
quebrar a estabilidade dos servidores públicos; d) ao adotar uma postura de
não negociação com as entidades dos servidores públicos e arrochar os seus
vencimentos; e) ao não reconhecer o direito de greve para os servidores públi-
cos, partindo de uma interpretação do TST sobre a necessidade de regula-
mentação em lei deste preceito constitucional para sua efetividade; f) ao esta-
belecer punições para os servidores que participarem de greves e paralisações.
A opção por uma via de estabilização com base na sobrevalorização cambial,
na elevação das taxas de juros e na ampliação da abertura comercial agravou
a situação do mercado de trabalho, ocorrendo um aumento explosivo do de-
semprego e das formas de ocupação precárias ou informais. A opção do go-
verno federal para enfrentar o crescente problema do desemprego foi acentu-
ar a flexibilidade do mercado de trabalho, com a adoção do Contrato por
prazo determinado (Lei 9.601/98 e do Decreto 2.490/98). Essa lei abre a pos-
sibilidade de a empresa contratar trabalhadores por prazo determinado, desde
que em acréscimo aos postos de trabalho já existentes, por um período de até
24 meses, com a redução de vários encargos sociais, tais como a redução em
50 por cento das contribuições patronais ao Sistema S, a redução do valor da
alíquota do depósito do FGTS de 8 para 2 por cento e a dispensa do aviso
prévio e da multa de 40 por cento do FGTS. Além da redução fiscal, as empre-

características da MP original em relação aos aspectos aqui abordados. Essa medida refere-se
ao Plano Real.

2 Por exemplo, a política do governo federal na greve dos petroleiros. Além disso, pode-se
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sas que admitirem pessoal nos termos da lei passarão a ter a preferência no acesso
a créditos do BNDES. A contratação da mão-de-obra por prazo determinado
necessita, porém, ser negociada com o sindicato em virtude e um princípio consti-
tucional. Essa lei tem enfrentado, no entanto, grande dificuldade para se viabilizar
devido à oposição dos sindicatos da CUT, à recessão econômica e às controvérsias
jurídicas. Além disso, reforça uma tendência histórica de tornar o processo de
alocação da força de trabalho ainda mais flexível.

Na mesma lei (Lei 9.601/98 e Decreto 2.490/98) foi instituído o banco de
horas, iniciativa que visa permitir uma utilização mais flexível da jornada de
trabalho por parte da empresa, com o ajuste da utilização da mão-de-obra de
acordo com os fluxos de produção durante o ano. O Ministério do Trabalho é
bastante explícito nesse sentido, quando afirma que o objetivo do que está
sendo chamado de banco de horas é «flexibilizar a jornada de trabalho», ao
criar um «sistema de compensação de horas extras mais flexível, que poderá
ser estabelecido através de negociação coletiva entre as empresas e os seus
empregados, podendo abranger todas as modalidades de contratação, ou seja,
podendo abranger todos os trabalhadores» (Ministério do Trabalho, 1998).
Com isso, a jornada poderá ultrapassar as atuais 44 horas semanais sem que
o trabalhador receba o pagamento de horas extras, desde que haja compensa-
ção destas horas ao longo de um período de 4 meses, que logo depois foi
ampliado para um ano.

Considerado, no início do governo, como algo episódico ou como uma
decorrência natural do processo de globalização da economia brasileira, o
agravamento do desemprego levou o Poder Executivo a esboçar outras medi-
das, não só pelo fato de que começava a crescer o descontentamento daqueles
que estavam desempregados ou que tinham seus empregos ameaçados, mas
também porque se tratava de um ano eleitoral, no qual a questão do emprego
prometia assumir uma conotação política. No segundo semestre de 1998,
quando o país ficou no epícentro da crise financeira internacional em meio às
eleições presidenciais, o governo FHC articulou um novo pacote trabalhista,
dentro dos marcos estabelecidos pelo acordo com o FMI. Esse pacote investiu
em propostas que, sob o pretexto de enfrentar o desemprego, voltaram-se
prioritariamente para os aspectos relativos ao funcionamento e à organização
do mercado de trabalho. Dentre as medidas e ainda em vigor destacam-se:

1 . A suspensão do contrato de trabalho por um período de 2 a 5 meses para
qualificação profissional, mediante negociação sindical (MP 1.726/98)3 .
Durante esse período, o trabalhador deve receber uma «bolsa qualificação»
equivalente ao seguro-desemprego, financiada pelo FAT. No final do período,

citar a resolução 09/97 do CEE, que determina a limitação, extinção ou transformação de
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caso haja demissão, o trabalhador recebe um mês de salário e as verbas
rescisórias. Trata-se de uma lei que dá incentivos para as empresas dispensarem
os seus trabalhadores durante um período de baixa produção.

2 . A jornada parcial (MP 1.726/98) de até 25 horas semanais, aplicável a
todos os trabalhadores, que tornou possível a redução dos salários e de-
mais benefícios em conformidade com o tamanho da jornada. É uma
medida que precariza o mercado de trabalho e fere dois preceitos consti-
tucionais ao excluir parcialmente o sindicato da negociação e ao admitir
um período de férias inferior a 30 dias;

3 . A ampliação de 4 meses para 1 ano do prazo para que as empresas com-
pensem as horas extras devidas aos trabalhadores no banco de horas (MP
1.726/98), o que afeta negativamente as remunerações e aumenta o grau
de flexibilidade da jornada de trabalho;

Essas propostas reforçaram as tendências anteriormente observadas, con-
centrando-se nas mudanças das relações contratuais. Elas visam basicamente
a redução dos custos empresariais como estímulo à contratação –por meio da
diminuição dos salários e de outros benefícios– e não mexem nos elementos
estruturais do desemprego, como a política econômica e a forma de inserção
do país no processo de globalização.

Nesse mesmo pacote foi apresentado um conjunto de propostas para alterar
o arcabouço institucional das relações de trabalho, entre as quais se destacam
o fim da unicidade sindical e das contribuições compulsórias e a revisão do
poder normativo da Justiça do Trabalho. A justificativa do governo foi a
necessidade de suplantar a era Vargas, ou seja, superar os elementos básicos
do que resta do «sistema corporativo». Assim, foi apresentado um Projeto de
Emenda Constitucional (PEC 623) que prevê profundas alterações na legislação
sindical e nos instrumentos de negociação coletiva.

Em relação ao sistema de representação, a PEC 623 propõe as seguintes
alterações no artigo 8º da Constituição de 1988: a) a liberdade de constituir
sindicatos e de se filiar ou não a eles; a) o fim da exigência de prévia autorização
do Estado para o sindicato se organizar; b) o fim do princípio da unicidade,
permitindo que mais de um sindicato possa ser organizado em uma mesma
base de representação; c) a restrição da representação coletiva e dos resulta-
dos da negociação apenas aos membros dos sindicatos; d) a garantia formal
de participação dos sindicatos de trabalhadores nas negociações coletivas de
trabalho. Além de restringir o alcance da prática sindical, essa proposta impli-
ca o fim do sistema confederativo, mas consagra um regime de liberdade sin-
dical sem prever claramente leis de apoio e sustento à livre organização e ao
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exercício da contratação coletiva. Há, inclusive, possibilidade de organização sindical
por empresa, já que não existe qualquer referência a categorias, ramos profissionais
ou organização que tenha uma base geográfica mínima.

Em relação ao sistema de representação coletiva, há ainda em tramitação
no Congresso Nacional, por iniciativa do Poder Executivo, o Projeto de Lei
(PL 3.003/97) que prevê a redução do número de contribuições sindicais,
com o fim da taxa assistencial e do imposto sindical propriamente dito,
mantendo-se a mensalidade dos associados e criando-se a chamada contri-
buição negocial. O seu valor seria instituído pela assembléia da respectiva
categoria (com quorum mínimo de 10 por cento), incluindo a possibilidade de
participação de não sindicalizados. Os trabalhadores teriam a opção de acei-
tar ou não o seu recolhimento.

Outra proposição governamental importante diz respeito à Lei de Greve.
O Projeto de Lei 1.802/96 acrescenta dispositivos à Lei de Greve (Lei 7.783/
89), que já impõe restrições ao exercício da greve em atividades essenciais. O
projeto estabelece que a responsabilidade da greve é da entidade sindical, o
que contraria a Constituição Federal que resguarda a autonomia aos trabalha-
dores na definição da greve – segundo a norma atual, o sindicato funciona
como órgão executor de decisão dos seus representados, pois são os próprios
trabalhadores os sujeitos da greve. Estabelece, ainda, multas altíssimas (500 a
mil salários mínimos por dia) ao sindicato que não cumprir a decisão judicial
em caso de «abusividade» da greve. Trata-se de uma proposição que atinge a
organização sindical e o direito coletivo do trabalho, ao pretender acuar as
entidades sindicais e esvaziar os movimentos trabalhistas.

A mesma PEC, traz propostas de mudanças na Justiça do Trabalho (alte-
ração do artigo 111 e 114º da CF/88). Apesar de pretender incentivar a nego-
ciação direta, o governo propõe manter o poder da Justiça do Trabalho para
dirimir conflitos de natureza individual e coletiva, não só os conflitos de natu-
reza jurídica como os conflitos de interesse. Ou seja, a Justiça do Trabalho
continuaria mantendo, com alterações, seu poder normativo. Entre os aspec-
tos propostos destacam-se: a) o ajuizamento do dissídio coletivo poderá se dar
unilateralmente, ou pelo Ministério Público do Trabalho, «quando, a juízo da
Justiça do Trabalho houver possibilidade de lesão ao interesse público» b) a
Justiça do Trabalho pode constituir-se em árbitro público, desde que requerido
por ambas as partes; b) a Justiça do Trabalho, no julgamento dos dissídios
coletivos, em relação às cláusulas econômicas, limitar-se-á a «decidir entre
duas propostas finais das partes ou no intervalo entre ambas»; c) em relação
aos conflitos coletivos de natureza jurídica, prevê-se a possibilidade de os sin-
dicatos recorrerem à Justiça do Trabalho em nome de seus representados; d)
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em relação ao exercício do direito individual perante à Justiça do Trabalho, introduz-
se a obrigatoriedade de que seja precedido por uma tentativa extrajudicial de
conciliação.

Apesar de a PEC/623 não ter sido votada até agora, no período recente
foram aprovadas pelo Congresso outras medidas, que também faziam do Pacote
Trabalhista e que mexem com a Justiça do Trabalho: a criação das Comissões
de Conciliação Prévia, o Procedimento Sumaríssimo e o Fim do Juiz Classista.

As Comissões de Conciliação Prévia –CCP (Lei 8.959/2000) podem ser
organizadas de forma paritária no âmbito da empresa (metade da comissão é
eleita pelos trabalhadores) ou da categoria (entre entidades de classes, sendo
o seu funcionamento definido em convenção coletiva). As comissões seriam
uma primeira instância para a solução de conflitos e pré-condição para o acesso
à Justiça do Trabalho. Essa lei, ao estabelecer a obrigatoriedade do recurso à
conciliação extrajudicial prévia onde houver uma CCP organizada, restringe o
acesso ao direito de ação na Justiça. Além disso, abre a possibilidade de violação
de direitos, pois o trabalhador, por motivos que são bastante óbvios no Brasil,
pode vir a «fazer» acordos no âmbito da empresa ou da categoria que impliquem
a renúncia de direitos, o que não poderá ser reparado posteriormente, caso
não tenha sido feita uma ressalva no acordo da CCP.

A segunda iniciativa aprovada (Lei 9.957/2000) estabelece o chamado
procedimento sumaríssimo (julgamento entre 15 e 30 dias) para a solução de
conflitos individuais cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo
vigente na data do ajuizamento da reclamação. Apesar de agilizar o julgamento,
a presente lei pode inibir o acesso ao Judiciário ao responsabilizar o reclaman-
te, uma vez que, perdendo a reclamatória ou tendo apresentado dados insufi-
cientes, ele deve pagar as custas do processo e ver seu pleito arquivado. Além
disso, há uma disparidade entre o trabalhador e a empresa na produção de
provas, o que antes era suprido pelo Ministério Público.

Por fim, houve a extinção do juiz classista. As antigas Juntas de Concilia-
ção e Julgamento foram ou ainda serão transformadas em Varas do Trabalho
e os atuais juízes classistas tiveram seus mandatos assegurados, mas deverão
ser progressivamente substituídos por juízes togados. A aprovação dessa me-
dida contou com o apoio de amplos setores de esquerda, para quem a figura
do juiz classista com todos os seus privilégios (salário de juiz, aposentadoria
pública, status do cargo) tinha se tornado praticamente insustentável. As úni-
cas resistências partiram das entidades ligadas ao sistema confederativo e da
associação dos juízes classistas.

O conjunto das medidas aqui apresentadas revela que durante o governo
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FHC houve mudanças significativas nas relações de trabalho, que, apesar de seu
caráter pontual, estão contribuindo para aprofundar a desregulamentação de direitos
sociais e para ampliar o grau de flexibilidade das relações de trabalho no Brasil, que
sempre foram bastante flexíveis apesar da existência de uma legislação extensa e
detalhada. Além disso, elas estão contribuindo para descentralizar e pulverizar
ainda mais as negociações coletivas e para fragilizar o poder sindical, pois restringem
os espaços da representação e debilitam a própria base de representação sindical
em virtude do maior grau de flexibilidade nos critérios de alocação, extensão e
remuneração do trabalho.

Agravada pelo aumento e pela precarização do emprego, tal tendência
ocorre apesar de o artigo 8º da Constituição de 1988 garantir a obrigatoriedade
da participação dos sindicatos nas negociações coletivas e apesar de algumas
medidas (como o contrato por prazo determinado e o banco de horas) também
preverem o aval do sindicato para sua efetivação. Não por acaso, as medidas
que dependem desse aval são justamente aquelas que estão encontrando
maiores dificuldades para se viabilizar. Isso se explica não apenas pela resistência
dos sindicatos, como também pela sua contradição com alguns aspectos da
legislação ordinária e constitucional e com a jurisprudência dos tribunais do
Trabalho.

O conjunto de medidas mencionadas indicam, ainda, uma clara mudança
no papel do Estado. O Poder Executivo tem procurado fortalecer os mecanismos
de mercado também no âmbito das relações de trabalho. Por exemplo, ao não
estabelecer uma política salarial e ao não garantir um índice de reajuste do
salário mínimo, o Executivo contribui para que as categorias de menor poder
de mobilização tenham menores reajustes salariais e, com isso, está favorecendo
uma maior deferenciação salarial e de benefícios entre os ocupados. A política
salarial e o salário mínimo sempre foram uma referência importante para a
determinação da remuneração e para a generalização de conquistas econô-
micas, pelo menos para as categorias com menor poder de mobilização.

Há, também, uma pressão sistemática das entidades empresariais –incor-
porada pelo governo– no sentido de que a reforma do sistema de relações de
trabalho contribua essencialmente para a redução do custo do trabalho e para
o fortalecimento da relação direta entre a empresa e seus empregados. Para
isso, defendem a adoção de um sistema em que prevaleça o negociado sobre
a lei. A nova agenda da reforma trabalhista, apresentada pelo governo FHC,
vai ao encontro desses interesses ao prever a flexibilização do artigo 7º da
Constituição Federal, com a possibilidade de que os direitos trabalhistas, aí
contidos, possam ser rebaixados por meio de negociação coletiva.

Se é verdade que as medidas governamentais vêm sendo introduzidas de
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maneira esparsa e gradativa e têm sido confrontadas com inúmeras resistências,
sobretudo por parte do movimento sindical e do judiciário trabalhista, é verdade
também que elas estão em plena sintonia com a opinião do patronato. As dificuldades
de curto prazo para a operacionalização da política econômica e a extensa agenda
de reformas pretendidas pelo Poder Executivo têm, de certa maneira, retardado o
ritmo das mudanças e feito com que a reforma trabalhista ocupe um lugar secundário
na agenda nacional, mas isso não quer dizer que ela não será concluída, quer pelo
caminho das medidas esparsas e pontuais, quer por meio de uma reforma mais
abrangente dos institutos de representação e negociação coletivas.

De qualquer maneira, é grande o risco de que haja uma maior desorgani-
zação do sistema atual sem que se configure plenamente um novo sistema
nacional de relações de trabalho. Infelizmente, as resistências e alternativas
esboçadas até agora parecem não ter tido força suficiente para obstar a ofen-
siva neoliberal que também se estende ao âmbito das relações de trabalho. As
possibilidades de implantação de um sistema democrático de relações de tra-
balho estão, hoje, bloqueadas pela própria debilidade dos sindicatos e pela
ausência de espaço efetivo para uma solução negociada. E o terreno está
cheio de armadilhas. O mínimo a fazer é dificultar ao máximo essa ofensiva e
preservar as posições duramente conquistadas em mais de vinte anos de lutas
sindicais. Como fazê-lo, eis a questão.
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