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Reforma sanitária e questão sindical 

A literatura sobre o processo de democratização tem ressaltado a 
baixa eficácia das políticas públicas setoriais na superação do "hiato so
cial" brasileiro, ou seja, na atenuação das grandes desigualdades. A con
figuração assumida pelo sistema saúde nos anos 80 e 90 tem sido tomada 
como um exemplo expressivo do fracasso das pautas de proteção social. 

As avaliações consensuais sobre a "falência" da rede pública de pro
teção social apresentam como principal característica a eleição de variá
veis descritivas e impressionistas para a produção do julgamento, o que 
implica abandonar qualquer esforço de análise sobre a constelação de 
interesses que condicionam a implementação das políticas públicas, como 
sugerem para o caso brasileiro Mello (1991) e Castro (1989). 

A leitura impressionista tende a definir o fracasso das políticas de 
proteção seja como um subproduto do regime de acumulação, que armou-
se de um Estado impermeável ao problema da reprodução da força de 
trabalho, seja como conseqüência de relações de poder originadas do 
clientelismo, do compadrio, da cultura do favor, que introduziram ele
mentos disfuncionais ou não racionais na implementação dos programas 
setoriais. 

Neste texto pretende-se relativizar estas hipóteses, problematizando 
o tema da organização de interesses para compreender os impasses dos 
projetos de inovação política formulados para o setor saúde na década de 
80 c ressaltar a constituição de arenas onde atores socias asseguram for
mas privilegiadas e exclusivas de acesso a benefícios sociais. 

No setor saúde tem-se nos anos 80 o desenvolvimento de um projeto 
com pretensões redistributivas, sintetizado na expressão Reforma Sanitá¬ 



ria que, como em outras experiências históricas, identifica as inovações 
propostas sobre as noções de eqüidade e justiça no campo médico-sani¬ 
tário. 

O imaginário da Reforma Sanitária tem servido para designar, como 
lembra Cohn (1989), as iniciativas de reformulação normativa e institu
cional que colocaram explicitamente na agenda pública o debate sobre o 
direito universal à saúde. 

A expressão "saúde —direi to dos cidadãos, dever do Estado", con
sagrada como princípio Constitucional em 1988, resumiu uma longa tra
jetória de inovações políticas que visaram assegurar, para todo habitante 
do território brasileiro, o acesso universal à oferta de atendimento integral 
à saude sob o mandato público. 

Como apontam Faveret & Oliveira (1989), a proposta de "universa
lização" do acesso a todos os níveis de atenção à saúde, independente do 
lugar no mercado de trabalho, confrontou o desenho histórico da cidada
nia regulada e sua expressão na política sanitária. 

A Reforma Sanitária colocou na agenda a proposta do Sistema Úni
co de Saúde, para justificar a gestão unificada de todos os serviços de 
saúde em cada nível de governo; a criação de um fundo público solidário 
de financiamento no bojo de um orçamento específico da Seguridade So
cial; a institucionalização de mecanismos públicos de regulação e controle 
das ações e atividades que afetem as condições sanitárias coletivas e indi
viduais e o estímulo à concertação de interesses através da participação 
nos Conselhos de Saúde (Cordeiro, 1991). 

O projeto apresentou uma agenda redistributiva com a eliminação 
da contribuição previdenciária como pré-condição para o direito ao aten
dimento, permitindo teoricamente a realização de uma significativa trans
ferência de recursos dos segmentos que contribuem para o financiamento 
do sistema na direção dos não contribuintes. 

A proposição da Reforma Sanitária sugeria assim uma ruptura, que 
alguns definem como "pioneira", no padrão de intervenção estatal no 
campo social moldado na década de 30 e desde então mantido intacto em 
seus traços essenciais. "Com ela surge na cena política brasileira a noção 
de direito social universal, entendido como um atributo da cidadania sem 
qualificações, ao qual deve corresponder, como direito, não como conces
são, uma ação estatal constitutiva da ofertas dos serviços que lhe são ine
rentes." (Faveret & Oliveira, 1989:8). 

É óbvio que algumas das soluções para a incorporação das "popula
ções marginais" ao mercado consumidor de cuidado público dc saúde 



foram originadas no regime autoritário em meados dos anos 70. Ainda 
assim, é importante destacar o conflito aguçado particularmente nos anos 
80 entre um modelo de reforma setorial explicitamente inspirado no pa
radigma da proteção social universal e solidária e a dominância, nas or
ganizações de interesses, de demandas por atendimento privado autono¬ 
mizado do mandato público. 

A literatura chegou a denominar esta tensão de "tendência estru
tural" nas demandas, que qualificaria dois modelos: um mais próximo do 
sistema de saúde americano, com o crescimento, em resposta às reivindi
cações da organização de interesses, da oferta do atendimento médico-
hospitalar através do seguro-saúde; outro, resultante da ação compensa
tória ou inercial do sistema público, aparentemente dirigida às populações 
não organizadas ou de menor poder de barganha. Embora a literatura 
erre ao supor uma dualidade tão rígida entre os sistemas e subestime a 
robustez do setor público que financiou, no ano de 1987, 70% das inter
nações hospitares no país (Datasus, 1994), a imagem serve pelos menos 
para efeitos analíticos. 

É possível sustentar que um aspecto determinante desta "tendência 
estrutural" foi a ativa opção pelo atendimento diferenciado das organi
zações intermediárias que articulam interesses, como os sindicatos e as
sociações profissionais e funcionais. 

Estas demandas teriam contribuído para a consolidação do mercado 
diferenciado de assistência médica no Brasil, que não só é autônomo ante 
o mandato público, mas que principalmente questiona as concepções fun
damentais de solidariedade subjacentes ao projeto de Sistema Único de 
Saúde e universalização de direitos. 

Esta tensão entre uma agenda publicista e a organização de inte
resses é a problemática central e específica dos anos 80, embora a questão 
da diferenciação da assistência médica para a força de trabalho ativa não 
constitua uma novidade. Está na própria gênese da cidadania social bra
sileira, que condicionou desde os anos 30, através do vínculo contributivo, 
o acesso a serviços de internaçcão hospitalar e atendimento ambulatorial. 

A novidade é que no início da década de 70. em decorrência da rup
tura imposta pelo regime militar no arranjo institucional do populismo, 
foram feitas alterações significativas na escala e no escopo dos benefícios 
de políticas sociais. Esta ruptura significou a ampliação dos beneficiários, 
com o acesso dos autônomos, empregadas domésticas e trabalhadores 
rurais a alguns dos serviços de saúde hospitalar e ambulatorial da previ¬ 



dência social até então restritos às categorias do mercado de trabalho 
formal urbano. 

Esta mudança pulverizou em definitivo a organização por categoria 
funcional dos serviços de saúde da previdência social e impulsionou tam
bém a oferta de leitos privados para responder aos novos consumidores 
de internação hospitalar e cuidado ambulatorial. Além disso, uma espe
cial "re-diferenciação" seria feita entre os prestadores privados com o 
estímulo à prestação de assistência por empresas médicas especializadas 
para a força de trabalho de grandes empresas. De qualquer modo, nesta 
fase, precisamente a década de 70, a expansão da oferta de atendimento 
médico deu-se através do impulso público e sob patrocínio da previdência 
social. 

O campo da medicina empresarial voltado para a força de trabalho 
ativa e formalizada responderia a estas mudanças no sistema de assis
tência médica-previdenciário através de um peculiar desenvolvimento e 
legitimação social, principalmente nas décadas de 80 e 90. Se nas greves 
do ABC, em fins da década de 70, a "medicina de empresa" foi vista como 
parte do esforço de "controle sobre a força de trabalho", nos anos subse
qüentes a demanda por assistência médica diferenciada da oferta da pre
vidência social e, posteriormente, do SUS, transforma-se-ia em item da 
agenda de negociação coletiva por força do grande anseio por serviços 
sociais advindos das bases sindicais. 

Uma pesquisa da Central Única dos Trabalhadores ( C U T ) , apontou 
que 49,5% dos sindicalizados da Grande São Paulo dos setores metalúr
gico, químico, construção civil, têxtil bancário, comerciário e transporte 
coletivo tinham como principal motivo para a entrada no sindicato a pos
sibilidade de acesso a serviços sociais (CUT, s.d.). 

As convenções coletivas de quatro sindicatos de São Paulo, em fins 
da década de 80, fazem referências explícitas aos convênios médicos, ape
sar de incluírem pautas de saúde do trabalhador extremamente inovado
ras e complexas (Quadro 1). Mesma característica apresenta a agenda dos 
trabalhadores dos setores eletricitários, de telecomunicações, bancários, 
processamento de dados, aeroviários e sindicatos metalúrgicos da Grande 
Belo Horizonte, que revela um igual leque de demandas para controle 
dos riscos sanitários e regulação do processo de trabalho, não havendo, 
no entanto, quaisquer referências a pautas de política de saúde que con
siderassem as necessidades da população estruturalmente fora do proces
so produtivo (Quadro 2). 

Em fins da década de 80, a demanda por serviços supletivos de saúde 



tornou-se efetivamente componente implícito das negociações entre ca
pital e trabalho. Recorrendo aos acordos coletivos da Petrobras (1979-
1990), dos bancários-RJ (1978-1990), dos bancários de São Paulo, Paraná, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (1988), entre outros, percebe-se que 
a preocupação em ampliar o universo dos beneficiários prendeu-se apenas 
à garantia do direito à assistência para o trabalhador e dependentes na 
hipótese de perda do emprego. 

A proposta dc Contrato Coletivo dc Trabalho dos Bancários, feita 
pelo Depto. Nacional dos Bancários da Central Única dos Trabalhadores, 
expressou bem este projeto: "as empresas obrigam-se a custear, integral
mente, as despesas decorrentes da manutenção de convênio médico, 
odontológico e hospitalar, que beneficie o empregado dispensado e seus 
dependentes legais até 365 dias após a data do desligamento do empre
gado." ( C U T , 1989) Esta preocupação com o trabalhador na situação de 
desemprego e, portanto, dependente do atendimento público, apareceu 
em vários outros acordos, sendo um registro relevante do reconhecimento 
pelos sindicatos das grandes dificuldades de realização, fora do circuito 
do trabalho, de alguns direitos essenciais de assistência à saúde e uma 
prova de distanciamento ativo da agenda publicista. 

Esta disposição para excluir os temas dc políticas gerais das suas 
negociações no nível da empresa ou do setor produtivo, longe de ser ape
nas um produto da imposição unilateral das burocracias públicas, parece 
estar na gênese da cultura associativa sindical brasileira. Esta cultura da 
diferenciação explica a grande mudança na oferta de serviços de atendi
mento médico desvinculada do orçamento público e orientada para o 
"mercado", que além da medicina dc grupo, ganhou o reforço de outras 
modalidades como cooperativa médica, autogestão, seguro-saúde, plano 
de administração que já atendiam a 37,5 milhões pessoas em 1993 (Qua
dro 3), dos quais 2/3 tinham acesso aos benefícios através do vínculo de 
emprego. 

O mais sério dos paradoxos é que este processo transcorreu em um 
contexto dc razoável institucionalização da representação sindical nos fó
runs de gestão e formulação das políticas públicas de saúde, principalmen
te a partir das mudanças legais sugeridas pela VIII Conferência Nacional 
de Saúde em 1986. Não raro as representações sindicais pugnaram por 
teses publicistas, quando não estatizantes, apesar de sustentarem uma 
agenda auto-referida c segmentadora nas mesas de negociação. Este pa
radoxo indica uma razoável inconsistência na relação entre a represen¬ 



tação institucional e o curso dos interesses das categorias representadas 
nos fóruns de participação. 

Os novos e ambíguos compromissos que estebeleceram as organi
zações de interesse com o Estado brasileiro nos anos 80 estão implicita
mente presentes neste debate setorial, desde o momento que foram ins
tituídas as representações funcionais para dar suporte às proposições de 
inovação da política de saúde. Foi invocada a mediação das organizações 
sindicais e profissionais, de usuários e empresários para concertar a im
plementação da política no setor. 

Havia neste movimento o reconhecimento implícito que a ação do 
sistema partidário, do poder legislativo, dos executivos e das burocracias, 
além das reivindicações dos movimentos sociais no sentido estrito, não 
asseguravam condições de governabilidade para desenvolvimento da 
idéia de Sistema Único de Saúde redistributivo e público. 

Na proposta dos mecanismos colegiados de participação esperava-se 
a criação do consenso e a solução dos conflitos por benefícios e privilégios, 
dando forma aos dispositivos constitucionais e legais de coordenação en
tre os vários orgãos do aparelho estatal e de articulação entre organi
zações de interesses. 

É sempre útil recordar a sugestão de Offe (1989) sobre os três níveis 
de problemas a respeito da estratégia institucionalização do conflito ou 
de atribuição de status público a grupos de interesses para implementação, 
formulação ou regulação de política pública. 

1 — o nível da consciência e do sentido de identidade coletiva e valores 
dos membros que constituem os grupos de interesse; 

2 — as diferenças de oportunidades socioeconômicas que estratificam 
conjuntural ou estruturalmente os beneficiários de políticas setoriais; 

3 — as formas e as práticas intitucionais que são proporcionadas ao 
grupo de interesse pelo sistema político e estrutura burocrática e que atri
buem-no um status especial na formulação e desenvolvimento das políticas. 

Analisando o caso da saúde em fins da década de 80, percebe-se o 
rápido crescimento das instâncias formais de participação colegiada, abri
gadas por um esforço institucional e legal extremamente denso, que mes
mo assim não provocou grandes alterações sobre a forma fragmentada e 
competitiva de mediação de interesses no setor. Estas instâncias tiveram 
como perspectiva a possibilidade de impor uma certa dose de autocontro¬ 
le, disciplina e responsabilidade aos grupos de interesse e tornar mais 



previsível e solidária a interação entre interesses organizados, o Legisla
tivo e as esferas de governo. 

As proposições reformistas não se inibiram em definir formalmente 
a participação destes grupos de interesse, eufemisticamente conhecidos 
como usuários, prestadores, sociedade civil, trabalhadores da saúde, como 
parceiros para efeito de controle, regulação, formulação, deliberação e 
mesmo implementação de algumas políticas localizadas. 

A estratégia de institucionalização do conflito foi formalizada nos 
Conselhos de Saúde, propostos para todos os níveis de governo. Os Conse
lhos buscaram (e buscam) a articulação das estruturas de representação 
(sindicatos, associações, representações profissionais etc.) diferenciadas 
do ponto de vista dos interesses e do acesso a benefícios socioeconômicos. 

As dificuldades destas estruturas de representação formal expres
sarem as demandas cooperativas e solidárias parecem ser óbvias visto que 
na última década a agenda de reivindicações dos grupos fortaleceu aque
les com maior poder de barganha. No caso da saúde, este processo aparece 
fortemente associado, no que diz respeito à assistência médica, à des¬ 
continuidade entre as deliberações destas estruturas de representação nas 
instâncias formais colegiadas e o conteúdo das negociações dos liderados 
em outras arenas decisórias particulares, que afetaram duramente o mo
delo assistencial publicizado e universal proposto pelo projeto de seguri
dade social. Fortalecendo, no plano da ação dos atores sociais substan
tivos, as formas de seguro e os serviços próprios das empresas. 

Sindicalismo e democracia 

Para melhor compreender este veto implícito à agenda universali¬ 
zante, é necessário, primeiramente, desenvolver certa relativização das 
interpretações sobre a relação capital/trabalho no país, que permanece
ram durante longo tempo calcadas exclusivamente na lógica do corpora
tivismo estatal, ou seja, a tese da provisão antecipada pelo Estado das 
reivindicações do mundo do trabalho (Buchanan, 1989). 

Nesta visão, a formação das políticas públicas que envolvem sindica
tos, empresários e burocracia estatal seria hegemonizada pela iniciativa 
das elites governamentais, não ocorrendo parceria social pela definição 
tutelar das regras do jogo. 

Segundo, é obrigatório rever as interpretações triunfais sobre o pa¬ 



pel das organizações sindicais na construção da democracia no contexto 
da transição, principalmente em relação à agenda de política social. 

No caso, seria aprofundar a sugestão de Leite Lopes (1991), de re
fletir e reinterpretar as práticas geradas pelas leis sociais sobre a história 
social do sindicalismo e dos trabalhadores brasileiros para relativizar os 
estudos gerais e nacionais que formaram um fundo de senso comum sobre 
este objeto. 

Em relação à conjuntura dos anos 70-80, a literatura tendeu a cen
tralizar a atenção apenas no ativismo das demandas sindicais, que tiveram 
um apelo democrático radical quando se confrontaram com o modelo 
ditatorial de gestão do aparelho sindical do regime militar (Boito Jr. et 
al., 1991). 

No entanto, pouca ou nenhuma atenção foi dada ao conteúdo subs
tantivo destas demandas que, no campo dos direitos sociais, não se opo
riam, na essência, ao figurino da cidadania fragmentada criado nos anos 
30, o que pode ratificar o argumento sobre a existência de um hiato entre 
a força do movimento trabalhador no plano das demandas imediatas e 
sua insignificância como força propulsora de políticas redistributivas(Al¬ 
meida, 1988:328). 

É necessário comentar que o processo de democratização brasileiro 
no bojo da crise de legitimação do regime militar não interpelou a socie
dade sob o ponto de vista da organização dos interesses, apesar de todos 
os apelos para as saídas pactadas nas repetidas situações de crise. 

Por estar centrado no sistema político tradicional e impregnado pela 
crença tecnocrática na possibilidade de reforma do regime de acumulação 
"pelo alto", a transição brasileira não problematizou na cultura política as 
alternativas de concertação e pacto entre atores substantivos para a pro
dução de agenda redistributiva, a exemplo das situações clássicas analisa
das por Regini (1984; 1987). 

Uma referência clara da centralização da mudança no Estado foi o 
Plano Cruzado, em meados da década passada, através do qual as elites 
democratizantes tentavam viabilizar um modelo de política redistributiva. 

É cabível relacionar a este modelo de construção das reformas pelo 
"alto" à compreensão do processo de democratização no país dos anos 80, 
que assumiu acriticamente a idéia de que é possível produzir mudanças 
ou arranjos redistributivos sem que atores fundamentais sejam convoca
dos a dramatizar sobre a agenda dc ganhos e perdas, como a experiência 
histórica sugere (Lowi,1964). O encaminhamento da Reforma Sanitária 



no Brasil pode ter sido também obstaculizado por esta compreensão res
trita das alianças no campo político. 

Esta tese é reconhecida por Fiori quando afirma que "os reformistas 
assumiram a responsabilidade pelas mudanças e acreditaram na possibi
lidade de reverter um quadro de profunda crise através do simples manejo 
administrativo, ainda que inovador fdo] Estado" (1991:4). 

As observações de Teixeira sobre a conjuntura dos anos 80, no auge 
do Plano Cruzado, exemplificam a crença na possibilidade da mudança a 
partir da produção de uma agenda administrativa para o setor saúde. Co
mentando a desarticulação institucional e a precariedade da saúde da po
pulação brasileira em meados daquela década dizia a autora: 

"No que tange ao governo da Nova República, não se pode esperar 
dele a transformação deste quadro, já que os espaços ocupados pelas an
tigas oposições no aparelho estatal de condução da política de saúde fo
ram, até o momento, incapazes de capitanear a mudança necessária." 

"Se no campo econômico o projeto governamental parece claro, bem 
como é visível a vontade política de mudança e os instrumentos necessá
rios à sua implementação, o mesmo não se passa na área social. Há uma 
recorrência nos discursos políticos à prioridade dada ao social, que não 
se faz acompanhar por medidas que explicitem qual o caminho a seguir." 
(Teixeira, 1986:82). 

Souza Campos qualificou este movimento de transformação setorial 
como "uma tentativa de impor reformas "por cima", por intermédio do 
aparelho estatal, o que requer a participação no governo, seja lá qual for 
a composição de forças que ele represente." (1988:181). Este autor situou 
setorialmente as contradições substantivas no processo de transição de
mocrática nas representações que faz o pensamento reformador na saúde 
da relação entre inovação política e sociedade. 

Pelo seu ponto de vista "foram os técnicos envolvidos com o estudo, 
a administração e o planejamento da atenção médico-sanitária os princi
pais artífices e divulgadores dessa política, a maioria deles pertencentes à 
burocracia governamental ou às universidades, os que elegeram como 
principais interlocutores os ocupantes de cargos no poder executivo ou 
nos esquemas políticos partidários dominantes. Ao contrário de outros 
países capitalistas, que realizaram reformas na saúde, e nos quais os inte
lectuais progressistas tiveram que compor-se com o movimento sindical 
de trabalhadores ou com os partidos apoiados nessa classe, aqui o princi
pal agente das transformações teria sido o "partido sanitário" encastelado 



no aparelho estatal e apoiado, evidentemente, por autoridades consti
tuídas." (Souza Campos 1988:182). 

Estas observações de Sousa Campos têm validade de atenuar a re
presentação mais simplificada de que teria havido uma Reforma Sanitária 
no Brasil apoiada em um movimento social clássico. O autor defende que 
a base social de formulação e sustentação deste movimento de inovação 
política estava entre sanitaristas, intelectuais progressistas e burocracia 
pública. Ou seja: a proposição da agenda setorial teve um ponto de partida 
predominantemente estatal, o que de modo algum a torna uma formula
ção de menor importância. 

A principal restrição na análise do autor é o falso pressuposto de que 
as organizações de mundo do trabalho, especialmente os sindicatos, já 
apresentassem neste momento do debate da Reforma Sanitária uma 
agenda alternativa para a ampliação do direito à saúde. 

A nossa investigação sobre a formação da agenda social do sindica
lismo nos anos 80 sugere que seja abandonada esta interpretação das re
lações entre o projeto de reforma, as burocracias governamentais e as 
organizações de interesses. Implica reconsiderar em que extensão as mo
dalidades de organização de interesses do mundo do trabalho, restauradas 
no período 70-80, teriam efetivamente soterrado por completo a velha 
ordem corporativa, viabilizando um "novo sindicalismo". 

Sobretudo, perguntar sobre o papel desempenhado por estas orga
nizações de interesse na consolidação de tendências nas políticas sociais 
setoriais, especialmente a de saúde, que reforçaram pautas excludentes 
para a organização da assistência. 

Ε fundamental, para compreender a relação do movimento sindical 
com esta formação do setor saúde, levar em conta que as novas modali
dades de organização de interesses e negociação, surgidas na década de 
80 e início de 90, deslocaram de fato o lugar do Estado na definição da 
agenda de direitos sociais e da política salarial e elevaram para um plano 
central a discussão direta entre sindicato e empresário (Rodrigues, 1992) 

O sistema de representação sindical na sociedade brasileira apre
sentou grandes mudanças ao longo da década de 80, o que reforça em 
parte a tese da crise da estrutura corporativa. Sem dúvida, a crise do re
gime militar provocou um progressivo afrouxamento do controle gover
namental sobre a vida interna dos sindicatos, ascendendo ao comando 
admistrativo as correntes sindicais reivindicativas e de orientação antigo¬ 
vernamental. Parte dos sindicatos passou a ser utilizada para organizar e 
dirigir em negociação direta com o empresariado. 



A maior expressão deste processo foram as greves de massa do ABC 
dos anos 1978-1980. Outro marco foi a criação, em 1983, da Central Única 
dos Trabalhadores (CUT); da Central Geral dos Trabalhadores (CGT), em 
1986, e de várias outras subdivisões ao longo da década de 80 e início de 
90 (Força Sindical). 

Cabe registrar que em 1985 o Ministério do Trabalho suspendeu o 
controle direto das Delegacias Regionais do Trabalho sobre as eleições 
sindicais e abandonou a prática de depor as diretorias sindicais que se 
opusessem à política econômica. Por fim, a Constituição de 1988 apro
fundou o processo de liberação ao colocar limites legais à ingerência di
reta do Estado na gestão dos sindicatos. 

Este novo sindicalismo, especialmente aquele vinculado à CUT, apa
receu predominantemente associado à defesa da liberdade de formação 
e atuação sindical, ao fim da contribuição compulsória e ao sindicalismo 
estruturado pela base, com ênfase nas comissões de fábrica. 

A literatura atesta que a reorganização do sindicalismo brasileiro foi 
operada com grande rapidez e dinamismo. A formação das várias centrais 
sindicais como também o espaço político que o sindicalismo passou a ocu
par na vida política e econômica seriam a comprovação desse novo lugar 
ocupado na sociedade brasileira. 

Contudo, algumas interrogações podem ser dirigidas a estes novos 
tempos: primeiro, como este trabalho organizatório perderia parte de efi
ciência política global diante das profundas rivalidades existentes no meio 
sindical: discrepâncias existentes nas classes assalariadas, agravadas pela 
entrada na luta trabalhista dos segmentos sociais tradicionalmente de 
classe média (médicos, engenheiros, professores, funcionários públicos 
etc.); segundo, as diferenças de compreensão que os atores e os partidos 
políticos explicitam no plano prático sobre o papel das organizações sin
dicais na sociedade brasileira, (Rodrigues, 1991). 

Apesar das novas formas de negociação direta, a competição entre 
as centrais sindicais e as orientações ideológicas dos liderados e lideranças 
estabeleceram também limites à capacidade do movimento sindical trans
cender a lógica da ação coletiva instrumental e fragmentada. No entanto, 
estas diferenças não diminuíram a situação privilegiada que estes grupos 
de interesse assegurariam na estrutura de oportunidades socioeconômi¬ 
cas do país, traduzida no acesso conjuntural diferenciado a benefícios so
ciais e salariais em relação à população do mercado informal de trabalho 
ou já afastada do processo produtivo. 

A base social desse novo sindicalismo estava, principalmente nas dé¬ 



cadas de 70 e 80, nos sindicatos mais fortes que se concentravam nos se
tores oligopolizados tanto por razões econômicas quanto político-insti¬ 
tucionais (Amadeo & Camargo, 1989). Para estes autores, foram nessas 
grandes empresas industriais que se concentraram uma imensa parte dos 
trabalhadores mais qualificados, onde a estrutura do processo produtivo 
facilitou a organização e onde os sindicatos conseguiram os melhores ga
nhos salariais e benefícios indiretos, entre os quais os planos de saúde ou 
a recriação de serviços próprios nas empresas. Foram os ramos que de
senvolveram negociações coletivas setoriais favoráveis às demandas dos 
trabalhadores, mas que tenderam a produzir, no plano macroeconômico, 
um impacto socialmente danoso na formação dos preços inflacionados 
desses bens (Amadeo & Camargo, 1989:72-81). 

Esfera política e organização de interesses 

As relações entre estas estruturas mediadoras da ação coletiva por 
interesses e o contexto da transição dos anos 80 foram rotuladas correta
mente por Werneck Vianna como "revolução dos interesses", emancipada 
da repressão e da institucionalidade corporativa, mas no entanto, "alheia, 
quando não hostil, à esfera da política e da opinião", tendendo "na melhor 
das hipóteses, a um neofabianismo de luta por direitos, omitindo-se da 
proposição de uma alternativa de reordenação democrática para toda a 
sociedade". 

"As lulas por interesses e sua subseqüente radicalização à margem 
das lutas democráticas gerais importam o efeito inesperado da configu
ração do padrão privatíslico da sociabilidade legado pelo regime autori
tário." (Vianna, 1990:9). 

A dificuldade da ação coletiva superar o padrão restrito de orga
nização de interesses contrapôs, na imagem de Werneck Vianna, "um Es
tado forte a uma sociedade de indivíduos atomizados, sob a mediação de 
unidades sociais insuladas na agregação e na luta por interesses" (idem). 

A análise de Werneck Vianna sobre a fragilidade dos atores sociais 
incorporarem à problemática da construção da democracia (os interesses 
da comunidade nacional) é indiretamente ratificada na leitura que faz 
Leôncio Martins Rodrigues, quando realça aspectos de conduta política 
"ideológicos" de parte do novo sindicalismo. "A percepção da realidade 
como dividida em campos inimigos, entre os quais não pode haver com¬ 



promisso, dificulta ao sindicalismo ocupar um espaço no interior do sis
tema decisório e apresentar propostas que sejam, ao mesmo tempo, exe
qüíveis num dado contexto de relação de forças e que avancem além do 
campo das meras reivindicações defensivas". (Rodrigues, 1990:5). 

As observações dos autores podem indicar que, a despeito dos com
promissos formais e práticos no plano econômico, com a democratização 
das relações capital/trabalho, nas políticas setoriais o movimento sindical 
pode ter produzido uma agenda de demandas extremamente instrumen
tal e defensiva, que potencializou o desenvolvimento de uma oferta dife
renciada e estratificada de serviços para segmentos de população traba
lhadora de maior poder de barganha. No caso do setor saúde, esta 
hipótese é comprovável pela completa ausência de pautas mais genéricas 
que envolvam a redefinição da política. 

A organização difusa de demandas, ainda que eficiente na recupe
ração do poder de negociação dos assalariados na década de 80, bloqueou 
a elaboração de um projeto político onde os sindicatos aparecessem como 
parceiros dos demais segmentos da sociedade. 

O projeto de universalização, formulado sob o sagrado manto do 
listado e omisso em relação à crise da esfera pública no país, teve o mérito 
de colocar em discussão a perspectiva de uma política redistributiva, o que 
parece exigir estratégias coletivas solidárias e o caminho da concertação 
entre os vários interesses que incidem sobre a política pública. 

No entanto, a organização de interesses substantivos presentes na 
arena setorial tomou a via contrária: o recrudescimento da estratificação 
de clientelas e a diferenciação dos trabalhadores do mercado formal de 
trabalho, com algum poder de barganha, dos demais segmentos popula
cionais, reproduzindo-se os mercados diferenciados de acesso à assistên
cia médica típicos do período corporativo. 

O papel ambíguo do movimento sindical nesse processo surge como 
principal problema teórico porque evidencia empiricamente um padrão 
de demanda pulverizado e insulado, cuja expressão caricata e o chamado 
"sindicalismo de resultados" patrocinado pela central Força Sindical. De 
resto, inexiste qualquer elaboração da representação política do mundo 
do trabalho que demarque uma distanciamento, pelo menos simbólico, 
diante desta relação da organização sindical com o território das políticas 
sociais. 

Para a compreensão do imaginário sobre a crise das políticas sociais 
nos anos 80 este é um ponto essencial porque, como sugere Baldwin 
(1990), a lógica da solidariedade só predominou nas condições históricas 



em que determinadas categorias de "perfil atuarial" privilegiado se defi
niram a favor de decisões redistributivas. Este é o desafio para as orga
nizações que intermediam interesses. É também um obstáculo para a re
definição de "regras, convenções e padrões de justiça" que possam 
"governar" a interação entre os membros da sociedade e determinar os 
termos em que a ampliação da cidadania pode ser efetivamente aplicável 
a todos a despeito da situação de "risco e infortúnio" (Baldwin, 1990:2). 

QUADRO 1 

TEMAS DAS CLÁUSULAS DE SAÚDE NAS CONVENÇÕES 
COLETIVAS DE QUATRO SINDICATOS. SÃO PAULO — 1989 

Auxílio funeral 
Indenização por morte ou invalidez 
Complementação do auxílio previdenciário 
Estabilidade do acidentado ou doente profissional 
Medidas de proteção contra riscos 

Acesso do Sindicato a informações sobre acidentes do trabalho 
Comissões técnicas paritárias para estudos na área 
Fornecimento gratuito de uniforme e EPIs 
Fornecimento de água potável 
Plantão ambulatorial noturno nas empresas 
Abreugrafias pagas pelas empresas 
Profissionais do Sesmt: funções exclusivamente preventivas 
Fornecimento gratuito de medicamentos aos acidentados 
Treinamento e informação aos trabalhadores sobre riscos ambientais 
Direito de recusa ao trabalho por risco grave ou iminente 
Convênios Médicos 
Acesso do trabalhador aos resultados dos exames médicos 
Indenização por assalto, morte e doença 
Pausa e rodízio em função do ritmo de trabalho aumentado por novas 
tecnologias 
Garantia de remanejamento na empresa para trabalhadores com 
tenossinovite 
Cipas: 
— comunicação ao sindicato do calendário de eleição dos membros da 
Comissão e dos eleitos; 
— acompanhamento do processo eleitoral; 
— prazo para realização do curso para cipeiros. 



G R A N D E BELO H O R I Z O N T E — CLÁUSULAS R E F E R E N T E S À 

SAÚDE NO T R A B A L H O NAS PAUTAS PARA N E G O C I A Ç Ã O 

COLETIVA DE OITO SINDICATOS 1989/1990 

1. Aspectos já definidos na legislação previdenciária(Lei 6.367/76) ou 
na legislação trabalhista (CLT e Portaria 3.214/78): 
— emissão da CAT pela empresa; 
— privilegiamento das medidas de proteção coletiva em relação às de 
proteção individual (item 6.2 da NR-6); 
— fornecimento gratuito de uniformes (item 6.2 da NR-6); 
— fornecimento ao trabalhador de cópia dos exames médicos e 
laboratoriais realizados na empresa (item 1.7 da NR-1); 
— realização gratuita de exames médicos admissionais, periódicos e 
demissionais (item 7.1 da NR-1); 
— informação aos trabalhadores sobre o risco a que estão expostos em 
sua função (item 1.7 da NR-1); 
— pagamento de adicionais de insalubridade e periculosidade (item 
15.2da NR-15 e NR-16); 

2. Aspectos que refletem novas necessidades, identificadas nas ações 
em defesa da saúde; 
— complementação, pelas empresas, do valor do auxílio-acidentário; 
— estabilidade no emprego para acidentados do trabalho ou doentes 
profissionais; 
— garantia de remanejamento dos reabilitados para função condizente 
com seu estado de saúde; 
— acesso do assessor da saúde do sindicato às empresas; 
— participação do sindicato em perícias dos ambientes de trabalho e 
em comissões técnicas de saúde; 
— acesso a informações sobre saúde: acidentes de trabalho e doenças 
profissionais na empresa, resultados de avaliações ambientais, plano de 
trabalho do Sesmt; 
— Cipas: 
— presidente eleito pelos trabalhadores; 
— eleição direta de todos os membros; 
— comunicação ao sindicato do desencadeamento do processo eleitoral; 
— direito do sindicato de promover o curso de treinamento de cipeiros; 
— liberação de carga horária semanal dos cipeiros para atividades 
preventivas; 



— autonomia administrativo-financeira de cipa; 
— estabilidade dos cipeiros por dois anos. 

3. Aspectos relacionados aos impactos das novas tecnologias sobre a 
saúde: 
— divulgação prévia da implantação de novas tecnologias; 
— realização de estudos sobre suas repercussões na saúde; 
— redução da jornada de trabalho em funções críticas; 
— estabelecimento de pausas durante a jornada: 
— pagamento do adicional de penosidade. 

F o n t e : D i e s a t . In : F ó r u m N a c i o n a l s o b r e S e g u r a n ç a e S a ú d e d o T r a b a l h a d o r n o C o n t r a t o 

C o l e t i v o d e T r a b a l h o . Bras í l ia , 1993. 

Q U A D R O 3 

F A T U R A Μ E N T O Ε C O B E R T U R A D A A S S I S T Ê N C I A P R I V A D A 

A U T Ô N O M A (1993) 

Fonte: Minis tér io da Fazenda e Ent idades d o Setor, citada por O Globo. 21 /06 /94 . p.18. 
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