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Montuclard

Os comités
de empresa: uma
análise da sua dinâmica
Há vinte anos— em 1945—, foram instituídos os comités de empresa em França,
Que resultados tiveram? que lições comporta
a experiência, já longa, desses organismos?
O Autor, sociólogo do C.N.R.S. (Laboratório
de Sociologia Industrial), expõe, neste artigo,
as conclusões principais de um amplo inquérito, que cobre treze anos de actividade dos
comités e cujo volumoso relatório recentemente publicou.

Sabe-se até que ponto se torna difícil, quando nos propomos
testar algumas hipóteses gerais a partir de dados estritamente empíricos e estatísticos, ultrapassar o nível dos números, índices e
correlações, a fim de destacar com precisão, segundo a respectiva
ordem e importância, as conclusões fundamentais dum inquérito.
As mais das vezes, é apenas com o decorrer do tempo, e em função
das dúvidas e interrogações suscitadas pela crítica, que os resultados do trabalho científico podem ser situados
com a máxima
1
exactidão possível. Os primeiros comentários
ao
meu recente
trabalho sobre os comités de empresa2 muito me auxiliaram,
assim, a melhor destacar certos aspectos importantes, que os
mecanismos do método ou os acasos da redacção haviam, no plano
uniforme dos resultados, privado talvez dum certo relevo.
N. da R. — Tradução, amavelmente autorizada pelo Autor e pela Direcção da revista Sociologie du Travail, do artigo Le comité d'entreprise.
A propôs d'une hypothèse concernant son effet sur l'évolution de l'entreprise.
Este artigo foi publicado no n.° 2, VII Année, Avril-Juin 1965, daquela
revista.
1
Devo mencionar especialmente a «Nota crítica» que Claude DURAND
apresentou, sob o título «Dynamique sociale et évolution du syndicalisme»,
na revista Sociologie du Travail (6, 3, juillet-septembre 1964, pp. 296-300),
assim como a recensão publicada na Revue Française de Sociologie (5, 3,
Juillet-septembre
1964, pp. 340-345) sob a assinatura do Prof. F. SELUEÍ
2
Maurice MONTUCLARD, La Dynamique des Comités d'Entreprise, Paris,
C.N.R.S., 1963, 552 p., 104 diagramas, quadros e figuras.
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1. Relações novas dos sindicatos com a direcção ou com a
empresa?
Receio, antes do mais, que o termo relações industriais, empregue algumas vezes no decorrer do meu estudo para designar
o campo em que me parecia plausível poder observar alguns
efeitos da instituição dos comités de empresa, se haja prestado
a equívocos. Demasiado frequentemente, com efeito, o termo
«relações industriais» serve apenas para designar as relações de
negociação ou de conflito entre os empresários e os trabalhadores.
Pareceu-me, porém, mais lógico reunir sob uma mesma expressão
todas as relações constitutivas da estrutura da empresa: em primeiro lugar, sem dúvida, os comportamentos dos indivíduos e dos
grupos entre si, mas também as atitudes e as condutas dos indivíduos e dos grupos em relação à própria empresa, considerada
no seu conjunto ou na singularidade das suas funções. ÍÊ, de qualquer modo, segundo esta perspectiva lata que conviria examinar
algumas das objecções fundamentais que me foram apresentadas.
Ao serem interpretadas algumas das minhas hipóteses, foi
com efeito posta a questão de haver eu concluído essencialmente
o meu inquérito sobre os comités de empresa por uma afirmação
demasiado parcial para não parecer ligeiramente suspeita. A instituição de 1945®, «pelas leis próprias ao seu funcionamento» (o
que significa, segundo se precisa mais adiante, «independentemente do contexto político-económico e dos objectivos políticos
dos agentes sociais») teria transformado «a natureza das relações
entre direcção e sindicatos na empresa». Tanto mais, acrescenta-se ainda, que, simultaneamente, o mecanismo interno do comité
teria acarretado um «enfraquecimento das ideologias sindicais»4.
Deste modo, devido aos mecanismos sociais que engendra, o comité
de empresa contribuiria para a paz social pela aproximação, senão
dos interesses, pelo menos dos pontos de vista.
Ora, tal interpretação não terá apenas na sua origem a ambiguidade do conceito de «relações industriais»?
Devo, porém, precisar que, após uma análise histórica e estatística (cobrindo cerca de treze anos) dos processos-verbais das
reuniões de oito comités de empresas privadas ou nacionalizadas
e após ainda diversas investigações paralelas sobre a actividade
e a evolução das mesmas empresas, nada me permite afirmar que,
por sua virtude intrínseca, a instituição de 1945 haja podido contribuir para a eliminação ou o enfraquecimento das tensões entre
as direcções das empresas e os sindicatos. O que não significa que,
ocasionalmente, se não estabeleça um certo diálogo entre o presi8
4
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Isto é: os comités de empresa (N. da T.).
Cfr. Claud DURAND, loc. cit, p. 2962, 2972 e 2992.

dente do comité5 e os membros eleitos6; tais momentos são todavia raros e só excepcionalmente dão lugar a decisões resultantes
da integração, ainda que parcial, dos pontos de vista opostos de
ambas as partes. Habitualmente, cada um permanece na sua posição, tendo as trocas de impressões por objecto fundamental ou
lançar alguma cilada ou obter explicações indispensáveis. Seria,
sem dúvida, ilusório considerar o comité de empresa como um organismo susceptível, pela sua própria actividade, de melhorar as
«relações humanas» na empresa.
O que, pelo contrário, parece caracterizar verdadeiramente o
funcionamento da instituição, pelo menos quando a hostilidade
patronal ou os preconceitos duma organização operária não
coarctam a sua dinâmica própria, é a importância de que se revestem, nas intervenções dos representantes do pessoal, os problemas
referentes aos processos técnicos e às condições económicas da
gestão. Questões deste tipo — em relação às quais se costumava
afirmar, ainda não há muito, que ultrapassavam em larga medida
a capacidade de compreensão e de interesse dos militantes operários— detêm, no conjunto dos assuntos abordados no decorrer
das reuniões analisadas no meu inquérito, uma posição que continuo a considerar como «dominante é privilegiada» 7. Longe de
ser o local de reivindicação e o fermento de demagogia que um
certo patronato receava e, por vezes, receia ainda, o comité de
empresa desenvolve, pelo contrário, a favor da própria empresa
e dos seus problemas, a atenção, o interesse e, finalmente, a compreensão do pessoal.
(Seriam inumeráveis, neste domínio complexo, todas as observações, críticas, interrogações e sugestões apresentadas — entre
1946-49 sobretudo, em certos casos; a partir de 1953-54 sobretudo,
noutros — pelo grupo dos membros eleitos. Parecerá, certamente,
normal que os representantes do pessoal procurem controlar ou
aperfeiçoar os sistemas de remuneração em vigor na empresa; que
aceitem fazer parte de comissões especiais dedicadas ao estudo
das modalidades segundo as quais poderá repartir-se o aumento
do valor do ponto ou rever-se o sistema de prémios; que procurem
5
6
7

O chefe-de-empresa ou sen delegado (N. da T.).
Representantes do pessoal (AT. da T.).
Claude DURAND contesta, a partir dos meus próprios dados, que esse
lugar seja tão nitidamente «dominante e privilegiado» como eiu afirmo; e
invoca, em apoio da sua objecção, os gráficos de frequência dos centros de
interesse por mim publicados. Procedendo assim, no entanto, não se refere
senão a uma parte dos resultados susceptíveis de fixar o lugar respectivo
dos diversos centros de interesse nas reuniões. Só leva em conta, efectivamente,
indicações dadas pelas simples intervenções, sem atender às indicações complementares fornecidas por outras séries ainda mais significativas: as trocas
de impressões e as intervenções expontâneas. Os quadros 15/3 e 15/4 completam o quadro 15/2: os resultados de conjunto são comentados ao longo do
capítulo XV, pp. 421-441. (Cfr. C. DURAND, loc. cit., p. 298, nota 1).
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exercer controle a fim de assegurar-se de qjue as contribuiçSes

patronais devidas aos organismos de segurança social são efectivamente pagas. Mas será, sem dúvida, surpreendente constatar
que os membros eleitos se mantêm informados das condições do
mercado, sugerem meios de enfrentar as recessões fortuitas ou
sazonais, inquirem quanto às causas do atraso na entrega de
encomendas ou quanto às razões de ocasionais recusas do
cliente. A relação entre o custo de produção e o preço de venda
é objecto de atenção quase constante: são constituídas, por vezes,
comissões com o fim de estudar os factores que intervêm na determinação do custo de produção, bem como os meios de tornar
este mais concorrencial. O ocasional arcaísmo das instalações da
fábrica, a modernização do equipamento e dos processos de fabrico, a rápida rotação das máquinas-ferramentas em reparação,
bem como uma utilização mais racional do pessoal assalariado,
são objecto de intervenções periódicas e motivadas. Não seria exagero afirmar que, nas empresas estudadas, os representantes do
pessoal (sem dúvida, altamente qualificados) se revelaram talvez
mais rápida e mais intensamente conscientes que a direcção, dos
problemas que uma evolução técnica acelerada iria suscitar. Se é
certo que os lucros indicados no balanço dão, por vezes— convém
notar, aliás, que raramente —, ocasião a algumas declarações demagógicas, as mais das vezes eles só são postos em causa, sobretudo depois da instituição e do desenvolvimento do Mercado
Comum, em função dum volume de investimentos considerado insuficiente. Nos momentos de crise grave, os membros eleitos do
comité agem, na imprensa, face à opinião pública, ao Parlamento
e aos poderes públicos, como defensores entusiásticos e frequentemente lúcidos do ramo industrial ou empresa ameaçados.
É nesta mesma perspectiva de defesa da indústria que se inquietam com as condições em que se operam os reagrupamentos
e fusões de sociedades.
Nestes domínios, o papel do comité de empresa é, sem dúvida,
raramente eficaz, embora não deva silenciar-se o facto de que,
na aeronáutica por exemplo, as resoluções e os programas adoptados se revelaram, infelizmente apenas em retrospectiva, de tal sensatez e realismo, que teria sido preferível não os negligenciar
totalmente. Poucos dirigentes de empresa se encontram, porém,
dispostos a conceder, de forma imediata, a importância adequada
às sugestões apresentadas pelos representantes do pessoal, sobre*
tudo no que se refere a métodos e programas de gestão. Por outra
lado, estes representantes apresentam lacunas quanto a informação e experiência, facto de que são aliás conscientes, pois não
cessam de solicitar documentação mais abundante e mais variada.
Em primeiro lugar, pedem que o balanço lhes seja comunicado com
pelo menos quinze dias de antecedência, a fim de que uma comissão
esclarecida pelo perito <te contabilidade acreditado junto do
50I>

comité possa estudá-lo tão aprofuiudadamente quanto se impõe. Na
generalidade, porém, os membros eleitos do comité de empresa não*
se contentam com este documento demasiado oficial e demasiado
recapitulativo. Reclamam — e por vezes obtêm — a conta de exploração por estabelecimento e mesmo por centro orçamental; a
análise das horas produtivas; a estatística das horas ide presença
por centro de actividade; a da evolução do salário médio; e ainda
a da importância respectiva das diversas categorias profissionais:
trabalhadores pagos ao mês / trabalhadores pagos à hora, produtivos / não-produtivos, etc. Prestam ainda atenção a índices tão
ricos de significação e de alcance como o da relação entre o volume de negócios e o custo da mão-de-obra, ou o da relação mais
complexa entre custo da mão-de-obra, custo das matérias-primas
e gastos de produção, etc. Acontece, também, por vezes — embora
excepcionalmente—, que o regulamento interno do comité de em^
presa autorise os membros eleitos a apelar, precedendo acordo
explícito da direcção, para especialistas não pertencentes à empresa (isto é: de facto para certas personalidades dos estados-maiores sindicais), ou que um acordo complementar precise que
os problemas gerais da firma serão estudados, por um lado,
pelo conjunto dos directores8 de estabelecimento e, por outro, pelo
comité central da empresa . Poderiam invocar-se ainda outros
exemplos, tais como o caso de um comité de Lyon, revelado pelos
serviços da Inspecção do Trabalho, o qual «põe de parte todo o
aumento do prémio de gestão», a fim de que os lucros da empresa
sejam exclusivamente destinados a novas construções, à aquisição
de material e a subvencionar a escola de aprendizagem a. Masv
arriscar-nos-íamos deste modo, a exagerar o insólito.
Os exemplos evocados ilustram, contudo, uma tendência, senão
constante ou geral,, pelo menos bem nítida na maioria dos comités
observados. O interesse que os membros eleitos do pessoal dedicam
aos assuntos relacionados com a empresa é firmemente confirmado pela análise estatística, da qual apenas nos é possível apresentar aqui escassos resultados globais. Classifiquemos o conjunto
dos assuntos abordados nas reuniões dos comités em quatro centros de interesse, que designaremos, sem que sejam necessários
comentários, por: «comité», «social», «trabalho», «empresa».
Observemos que é aos comités ide estabelecimento e não aos comités centrais de empresa que competem, em geral e mais directa^
mente, se não sempre as responsabilidades, pelo menos as tarefas
de execução da gestão social. Distingamos, finalmente, os vários
ângulos através dos quais é possível apreciar, no conjunto da acti8

Numa mesma empresa, composta por diversos estabelecimentos (fábricas, por exemplo), pode haver um comité em cada estabelecimento e um
comité central da empresa (iV. da T.).
Vd. «L'activité des comités d^entreprise», Revue Française du Travail,
juillet 1948, p. 292.
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vidade do comité, a importância respectiva de cada um dos quatro

centros de interesse mencionadas: a simples intervenção para se
expor um assunto em reunião; a troca de impressões que eventualmente se segue à exposição; a intervenção espontânea ou interpelação, geralmente destinada a levantar qualquer problema
não inscrito na ordem do dia ou deixado de parte pela discussão;
finalmente, as decisões tomadas ou as moções votadas. Como se
apresentam então os resultados? No atinente às intervenções sim^
pies, três comités centrais em quatro obtêm, para «empresa», o
primeiro lugar e com percentagens importantes (61, 53 e 35 % ) ;
dois outros, o segundo lugar — um comité central e um comité de
estabelecimento (32 e 2 3 % ) ; um único — aliás, comité de estabelecimento— se situa no último lugar (14%). No que respeita
às trocas de impressões, a classificação permanece sensivelmente
a mesma. Melhora, porém, se considerarmos as intervenções es~
pontâneas, série particularmente reveladora das atitudes profundas : em quatro comités — dois comités centrais e dois comités de
estabelecimento—, «empresa» ocupa o primeiro lugar (49, 48,
47 e 42 %); em dois outros, o mesmo centro de interesse obtém
ainda 35 e 21 %. Estes resultados são tanto mais significativos,
quanto é certo que foi previamente definido até onde poderia
eventualmente estender-se o campo do centro de interesse
«empresa».
Levantasse, todavia, uma questão, cujo alcance seria muito
amplo, se verdadeiramente houvesse sido possível dar-lhe resposta.
O interesse suscitado pelo funcionamento técnico e económico da
empresa diminuiu, ou, pelo contrário, aumentou, no decorrer do
período 1945-1958 abrangido pelo inquérito? Em dois ou três
casos, impor-se-da uma resposta positiva; não pareceu, porém, lícito fundar uma conclusão sobre bases tão frágeis. A única conclusão susceptível de ser aqui enunciada diz respeito ao carácter
global da
atitude do comité de empresa em relação ao grupo industrial10 a que pertence. Não será assim possível particularizar
a questão posta acima, sem correr o risco de erro, a tal ponto osi
acontecimentos ou a conjuntura incitam a cada momento o comité
a intensificar a sua atenção e o seu esforço sobre um ou outro
dos quatro centros de interesse. Um resultado pode, porém, considerar-se como assente — embora rodeando-o de múltiplas pre-*
cauções: na maioria dos casos estudados, de 1945 a 1958, a actividade global dos comités revelou um ritmo crescente, portanto
em progresso.
Bem mais importante é, de resto, o facto de que «empresa»
reveste-se, em qoiase todos os casos, de maior importância que
«trabalho», cuja percentagem (incluindo reivindicações de salário):
10

«Grupo industrial», isto é: a émpréset industrial considerada como
grupo organizado (N. da T.).
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é frequentemente inferior a 25 % — salvo na série de intervenções
espontâneas, em que os máximos atingem excepcionalmente
49, 44 e 38 %, em certos comités do sector privado. Importa igualmente observar que tais proporções representam, da parte do
sindicalismo operário francês, uma atitude bastante nova, cujas
manifestações são ultimamente frequentes, como por exemplo os
esforços dos sindicalistas franceses e britânicos para o projecto
do «Concorde», ou o projecto formado pelas três federações
(C. G. T., F. O. e C. F. D. T.) d& metalurgia francesa, destinado
a reunir os sindicatos europeus numa conferência sobre os pro«
blemas da indústria automóvel.
Assim se verifica a definição — formal e proyiSíória — que
noutra ocasião dei do provável efeito específico da instituição dos
comités de empresa. Nessa ocasião, dizia eu que «a participação é
a atitude colectiva segundo a qual os representantes do pessoal se
mostram interessados (concernes) pela empresa, seu funciona^
mento, seu equilíbrio interno e seus resultados, para lá do que
de cada um exige a permuta contratual do trabalho fornecido e
do salário recebido»11.
2. O dilema posto aos sindicatos.
Os factos a que ajeabamos de referir-nos12 não se desenvolveram, porém, sem pôr problemas aos sindicatos operários, quer de
ordem prática, quer de ordem teórica, problemas perante os quais
reagiram — e têm ainda por vezes tendência a reagir — por forma
hesitante, senão reticente. A C. G. T. adoptou sucessivamente e,
por vezes simultaneamente, atitudes opostas e mesmo contradiz
tórias. Desde 1963, data do seu último Congresso Nacional, parece
tender para um retorno a certas posições que jamais cessaram de
ser defendidas por minoritários, mas que a maioria havia posto
de parte*, e até condenado, após a famosa época do «programa
económico». A Force Ouyrière (F. O.), pelo contrário, não parece
haver atribuído grande importância ao dilema imposto ao sindicalismo pelo inusitado interesse dedicado por militantes sindicalistas ao funcionamento — digamos, para ser mais exactos, ao
bom funcionamento — da empresa.
O dilema é, contudo, muito sério. No seu aspecto prático, poderia formular-se da seguinte maneira: para que fins os represen11
Cfr. M. MONTUCLARD, «Pour mie sociologie de Ia participation ouvrière
dans les comités d'entreprise», Sociologie du Travail, 2, 4, octobre-décembre
1960, 12p. 45.
Não é necessário esclarecer que a tendência para a participação deve
ser considerada como resultante de muitos outros factores, por exemplo do
desenvolvimento técnico e cultural da sociedade, e de todas as instituições
em que participam os delegados do sindicalismo operário (Conselho Económico
e Social, Comissões do Plano, etc.).
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tantes eleitos nos comités de empresa deverão — do ponto de

vista das exigências sindicais — utilizar as informações sobre o
funcionamento da empresa que adquirem no exercício das suas
funções? Para uma avaliação mais realista das possibilidades de
reivindicação salarial apenas? Ou também, e através duma contestação motivada, para pôr em causa, eventual e periodicamente
— não só em nome dos interesses dos trabalhadores, como também,
por vezes, em prol do interesse regional ou nacional — certos
processos de gestão técnica ou económica da empresa?
No seu aspecto teórico, o dilema apresenta-se ainda mais inquietante, mergulhando na hesitação mesmo os detentores das doutrinas políticor-económic^s mais solidamente estruturadas. Será ou
não possível obter, através da acção operária, da luta das classes,
uma outra estratégia ou pelo menos uma outra táctica de gestão
das empresas, mais conforme aos interesses de todos aqueles que
nelas trabalham e às exigências do desenvolvimento industrial à
escala da nação, sem contudo, previamente e de forma radical,
pôr em causa o regime económico e político sob o qual se vive
nos países industrializados do Ocidente?
Noutros termos, e para nos cingirmos à questão precisa de
que aqui nos ocuparemos, não representará o comité de empresa
apenas «um momento da evolução dum sindicalismo rejeitado que
começa por ser reconhecido^ pelo grupo industrial, para depois
nele ser progressivamente integrado através duma institucionalização dos antagonismos»13?
Tal inquietação dissipa-se ao recordarmos com que vigor todos
os sindicatos operários sem excepção rejeitaram qualquer perspectiva de integração na empresa ou nos organismos do Estado.
Esta intransigência é, no entanto, cada vez menos, sinónimo de
cega obstinação: o facto de estarem em curso transformações
sociais e económicas decisivas é comummente aceite. «O crescimento da economia, escrevia recentemente o vice-presidente dai
C. F. T. C, tornou-se condição essencial da melhoria da situação dos
trabalhadores. Ora... a máquina económica moderna só pode produzir esses crescimento se se encontrar isenta de distorções demasiado
importantes, de acções anti-económicas e centrífugas, LÊ do interesse
de todos, incluindo os trabalhadores, que exista entre os grupos
um mínimo de convergência, a todos os níveis da economia, o que
implica estruturas de confrontação susceptíveis de transformar-se,
experimentalmente, em estruturas de participação»14. A C. G. T.
mostra-se, sem dúvida, pelo menos oficialmente, mais reticente.
No 34.° Congresso Nacional, de 1963, numerosos delegados descreveram ainda o comité de empresa pura e simplesmente como «um
instrumento de luta contra o patronato», cuja finalidade consiste
13
14

Cfr. Claude DURAND, loc. cit, p. 2972.
Cfr. A. JEANSON, «Participation et contestation», Formation, janvier-février 1964, p. 11.
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em assegurar o sucesso das reivindicações tradicionais da classe
operária. No seu relatório de introdução, o secretário geral havia,
porém — rapidamente, sem dúvida, mas pela primeira vez desde
há muito —, reconhecido claramente que o desenvolvimento acelerado da sociedade industrial leva a reivindicação operária a situar-se a um nível inteiramente diferente do que havia sido definido
no Congresso de 1955. Nenhum princípio foi, aliás, sacrificado:
«uma planificação democrática pressupõe que a democracia atingiu já o estádio da socialização dos meios de produção e a existência dum Estado completamente liberto da influência capitalista». Mas Benoit FRANCHON acrescentou, imediatamente — o que
na verdade representa incontestável progresso— : Não é,
porém, necessário aguardar que se encontrem realizadas as
condições duma planificação democrática autêntica e eficaz, para
obter alterações profundas na orientação da política geral do país
e conseguir uma melhoria nas condições de vida das massas populares. E, a fim de iconcretizar uma declaração que permanecia
vaga e ambígua, o secretário geral da C. G. T. apresentou seguidamente como exemplo as nacionalizações, que a pouco e pouco se
haviam tornado «instrumentos dirigidos contra o interesse nacional, contra os interesses da classe operária». Que conclusão havia
a tirar desta alteração de atitude? A solução (...) concluía Benoit
FRANCHON, não reside na condenação das nacionalizações: torna-se
necessário modificar o carácter e a natureza do seu funciona-^
mento (...) !É preciso considerar a democratização da gestão das
empresas nacionalizadas (...) como um meio eficaz de luta,
no período actual, contra a dominação (...) dos monopólios15».
Estas tomadas de posição ultrapassam» sem dúvida 0 largamente, o âmbito limitado dos comités de empresa. É todavia indubitável que amplificam, explicitam e, ide certo modo, oficializam
a dinâmica específica da instituição de 1945. O sindicalismo operário francês é convidado a participar em todos os níveis da vida
social, sem porém se deixar integrar; e, particularmente, é chamado a considerar a empresa nacionalizada, e mesmo privada,
como algo a que não pode doravante permanecer alheio. O risco
estará, portanto, em que o bom funcionamento da empresa
lhe
surja, de certa forma, como «a fonte de todos os valores»16? De
facto, a única questão consiste
em saber — segundo a excelente
distinção de F. SELLIER 1T — se o comité de empresa e outros organismos semelhantes conduzem, pelo próprio jogo do seu funcionais XXXIVa Congrès National de Ia C.G.T., Paris, 1963. «Eapport» de
Benodt FRANCHON, pp. 24-25 e 33-34. A parte da citação por nós transcrita
em itálico encontra-se impressa em caracteres grossos no «compte rendu» do
Congresso.
16
Cfr. Claude DURAND, loc. cit, p. 2992.
17
Cfr.

F. SÍELLIER, loc. cit., p. 44.

509

mento, a uma participação transformadora do sistema, ou a uma
participação absorvente no sistema.
O inquérito, que efectuei junto de um certo número de comités de empresa, não poderia deixar de oferecer a esta questão, ao
menos a título de hipóteses sólidas, alguns elementos de resposta.
3. Participação e reivindicação.

Tornava-se evidentemente necessário investigar, em primeiro
lugar, em que medida influía o interesse votado aos assuntos da
empresa, na frequência e na intensidade das habituais reivindicações referentes aos salários, ao emprego e à segurança. Desde a
fase preliminar da investigação, havia sido formulada a seguinte
hipótese: a defesa das reivindicações deveria ser, segundo me parecia então, inversamente proporcional à atenção dedicada aos problemas da empresa. Supúnhamos — decerto influenciados por uma
espécie de maniqueísmo social bastante «difundido até estes últimos
anos — que o funcionamento da empresa apenas pode ser considerado pela classe operária como uma realidade que lhe é inteimente alheia e que, por consequência, o facto de que militantes
sindicais possam, de certa forma, preocupar-se com tal funcionamento deverá implicar uma maior ou menor traição da causa do
proletariado. Todas as medidas haviam, pois, sido tomadas no sentido de testar positivamente essa hipótese. Os factos apresenta^
ram-se, porém, como particularmente rebarbativos. Não só a participação se não desenvolve em detrimento da reivindicação, como
ainda — tanto pela análise casuístico-histórica da actividade dos
comités, como pelas correlações estatísticas estabelecidas entre
as séries «empresa» e as séries «trabalho» ou, mais precisamente,
«salários» — a reivindicação e a participação tendem a evoluir
paralelamente. Em relação às 88 unidades de análise, a atitude de
participação aumenta ou decresce a par da atitude de reivindica*
ção, numa proporção de casos que varia, segundo o processo de
cálculo, entre 76 e 51;%.
A co-variação apenas desce a 40% segundo o mais contestável
dos processos de avaliação. Convém ainda notar que os casos de
excepção correspondem, geralmente, a momentos em que, ou uma
recessão económica, ou comportamentos ineptos do patronato ou
do operariado, ou perturbações introduzidas no salário ou no
emprego pela evolução acelerada das técnicas, originam, no grupo
assalariado, temores tanto mais vivos, quanto mais recordam a
amargura de períodos que alguns precocemente consideram definitivamente ultrapassados.
É-nos assim permitido concluir que, em vez da prevista antinomia entre participação e reivindicação, existe na maioria dos
casos uma participação de tipo conflitual (gostaríamos que nos
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fosse possível escrever «contestacional») e uma reivindicação, por
um lado melhor fundada sob o aspecto da informação económica e,
por outro, cada vez mais orientada para a obtenção dos meios de
uma participação mais intensa.
4.

Para um «éclatement» da empresa.

No colóquio sobre as implicações sociais do desenvolvimento
económico, que teve lugar em Paris, em 1959, sob a égide do Conselho Internacional das Ciências Sociais, Arnold S. FELDMAN
observou que a empresa «é uma organização concreta, cujos limites jamais coincidem com um sistema analítico unitário». Explicou ainda que a empresa «não é um sistema unitário de valores,
não possui um objectivo único e exclusivo e não é caracterizada
por um conjunto coerente de normas». Acrescentou, enfim, que
«não age como um agente único» e não poderia de modo algum ser
comparável «a uma aldeia de autóctones atrasados ou não-lógicos,
conduzidos por uma élite cultivada ou lógica: os directores»18.
Era em função das implicações sociais do desenvolvimento
técnico que A. S. FELDMAN afirmava a impossibilidade de conceber
doravante o grupo industrial como um bloco monolítico: a extensão tem nele como contrapeso a fragmentação (fragrnentationpervasion hypothesis) t119. Por essa época, a análise sociológica do
que representava para a empresa a implantação dos comités criados pela lei de 1945 levava-me a formular, sob uma forma algo
diferente, uma hipótese análoga sobre um20 inevitável éclatement
da própria estrutura do grupo industrial .
Este fendmeno surge, fundamentalmente e antes do mais,
nas disposições legislativas e regulamentares que regem o comité
de empresa.
Devido a estas disposições, o poder na empresa, outrora estritamente unitário, quando não discricionário, foi, com efeito,
duplamente partilhado. A partir de então, o fundo social, alimentado por subvenções obrigatórias da empresa proporcionalmente
à massa salarial, passou a ser gerido por um poder distinto daquele
que representa a direcção da empresa. Mais ainda: uma parte
desse fundo social é atribuído pelo comité de empresa à formação
sindical e operária. Este «segundo poder» tem jassim a possibilidade, no quadro da legislação, de favorecer o surto, no grupo
assalariado e, sobretudo, nos sindicatos, de homens culturalmente
18
Conseil International des Sciences Sociales, Les Implications Sociales
du Développement Economique, Paris, P.U.F., 1962. Georges BALANDIER, «Introduction», p. 14 e A. S. FELDMAN, «The interpenetration of firm and
society», pp. 179-198.
19

20

Ibid., A. S. FELDMAN, p. 190.

La Dynamique des Comités d'LJntreprise, op. cit, pp. 53 e segs.
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mais evoluídos, mais aptos por consequência a compreender e,
eventualmente, a contestar os mecanismos da gestão técnica,
comercial e financeira da empresa. Acrescentemos ainda, pois o
facto é sintomático do éclatement, que, no momento em que o
«segundo poder» acabava de ser distinguido do primeiro, o comité
de empresa apenas se ocupava de obras sociais — quase exclusivamente de assistência; e que, pouco a pouco, à medida que a suai
autonomia se afirma, tende a compreender cada vez melhor a
importância primordial das iniciativas não apenas culturais, mas
de formação especificamente económica.
A legislação não se limitou, porém, a estes aspectos. Conferiu,
com efeito, à instituição de 1945 alguns direitos, aliás bem conhecidos : em particular o de ser consultada «sobre as questões que se
referem à organização, à gestão e à marcha geral da empresa»;
bem como, nas sociedades anónimas, o de lhe serem comunicados
os documentos apresentados na assembleia geral dos accionistas.
Se, juridicamente, o direito que assiste ao comité de empresa
de ser consultado parece pouco solidamente fundado, pois em caso
de desacordo entre as duas partes nenhuma arbitragem é, de facto,
possível; se, na realidade e por motivos diversos, os poderes económicos do comité são de medíocre eficácia, não deixam porém de
acentuar o éclatement sociológico da empresa. Dois pontos devem,
bontudo, fixar-se.
Em primeiro lugar, as informações sobre o funcionamento da
empresa, que o comité proporciona aos representantes eleitos do
pessoal e, através detes, às secções e mesmo às federações sindicais, são comunicadas (excepção feita às técnicas de fabrico prote^
gidas pelo segredo profissional);: o pessoal da empresa antes do
mais e, seguidamente, a opinião pública podem, por vezes, apossar-se dessas informações e, em certos casos, exercer uma pressão
que acresce ainda mais a importância dos elementos heterogéneos
que doravante, em certa medida, condicionam o exercício do poder
económico. Certas campanhas sindicais a favor da aeronáutica
francesa, sobretudo no domínio civil, ou a favor da construção
naval ou electrónica em França, iMstram bastante bem um dos
modos de eficácia possíveis ao comité de empresa. Existem, sem
dúvida, outros, embora menos espectaculares. Já há muito que se
constatou que o dirigente de empresa não se recusa a interrogar
e, por vezes, a seguir a opinião dos representantes do pessoal
quanto a certas modalidades da organização do trabalho ou do
fabrico. Se ele se mostra, pelo contrário — e de novo o repetimos
— bem mais reservado quanto a todas as sugestões dos trabalha^
dores referentes à gestão económica, é no entanto indubitável que,
em certos casos, a vigilância do comité evitou, ou teria, sem
dúvida, podido evitar, a certas empresas, situações bastante perigosas. Ê no entanto possível verificar presentemente, e independentemente dos projectos do Ministério do Trabalho, uma extensão
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progressiva da função de certos comités de empresa. Com o acordo
da direcção e, algumas vezes, por sua iniciativa, os delegados do
comité podem exercer um direito de vigilância, quando não poderes
de administração sobre a gestã,o da escola de aprendizagem (o que
aliás é conforme à legislação inicial, a qual praticamente permaneceu sem efeito). Por outro lado, participam, dentro de comissões paritárias, em estudos sobre a modificação das qualificações
profissionais, imposta na profissão pelo progresso técnico. Acontece mesmo, por vezes, embora excepcionalmente, que o comité
de empresa aceite erigir-se em tribunal encarregado
de julgar,
numa sociedade em que a mensualização21 tende a atingir em
breve a totalidade do pessoal outrora pago à hora, aqueles cujo
absenteísmo excessivo poderia impor um retorno ao modo de
remuneração anterior.
Tais extensões parecerão, certamente, tímidas. Encontram-se
ainda longe de corresponder a certas reivindicações sindicais,
encontradas por diversas vezes no decorrer do inquérito, e cujo
objecto seria o reconhecimento ao sindicato ou ao comité de empresa de um certo direito ide controle sobre as condições da admissão ou da promoção do pessoal, bem como sobre as de eventuais despedimentos. Os progressos realizados em França, nos últimos anos,
permanecem ainda mais distanciados dos poderes efectivos sobre
a gestão social e sobretudo económica da empresa, que a legislação
concedeu, a partir de 1951 e 1952, aos conselhos de vigilância ou
aos conselhos de empresa nas indústrias da República Federal
Alemã.
Se, apesar do que se apresenta com certa verosimilhança, nos
recusarmos a crer que a evolução do papel do comité de empresa
obedece a uma dinâmica imposta pelo próprio processo de industrialização, e nos quisermos limitar estritamente aos factos estar
belecidos, forçoso nos será, mesmo assim, constatar que a empresa,
na sua estabilidade, equilíbrio interno e rendimento, tende a
depender duma regulação assaz diferente da que assegurou, até
meados do século XX, o «moral» e o rendimento da fábrica.
Outrora, uma autoridade hierárquica forte e sem hesitações bas^
tava para manter, tirante crises aliás violentas, a coerência interna
e a eficiência. O mesmo não aicontece hoje, pelo menos nas empresas que têm possibilidades de se manter e desenvolver, através
das profundas alterações técnicas, económicas e sociais que caracterizam a segunda metade deste século. Sem que por esse motivo
o poder de decisão haja de ser partilhado, a elaboração da decisão,
bem como a sua efectivação, tanto do ponto de vista técnico como
do ponto de vista sociológico, não poderão deixar de ser democráticas.
21
Designa-se por «mensualização» o fenómeno da transformação progressiva das remunerações horárias ou diárias (pagas geralmente à semana)
em remunerações mensais, como as dos empregados e funcionários (N. da T.).
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É indispensável um estado-maior de técnicos a todos os níveis
da escala de autoridade. São já numerosos os estudos sobre a
necessária e por vezes difícil harmonia duma hierarquia fundada
sobre a autoridade e de uma hierarquia fundada sobre a competência (Une and staff). Será, porém, necessário ainda aprofundar
a análise do grupo industrial, cuja complexidade e heterogeneidade nativas, se assim nos podemos exprimir, cada vez mais claramente se revelam.
Com efeito, a partir do momento em que o comité de empresa
introduz no grupo industrial uma espécie de «segundo poder», importa investigar para que fins pode este ser ordenado. Se a direcção da empresa, assistida pelas suas equipas de investigadores,
de técnicos, de quadros subalternos, tem a missão de assegurar a
produção e a comercialização do produto, qual pode ser o papel
que compete, entre outros organismos, ao comité de empresa? É
para responder a esta interrogação que julguei necessário emitir
a hipótese duma dmpla hierarquia, duma dinâmica dupla no seio
do grupo industrial.
A análise sociológica parece levar-nos, com efeito, a reconhecer22que, a par da hierarquia tradicional, que designo de funcional e que se baseia nos escalões de autoridade e de competência que regem cada inn dos três sectores complementares da
organização, da produção e da gestão, existe uma outra hierarquia, que chamarei ético-cultural, baseada no facto de à empresa
não ser possível, sem grave dano, arredar dos seus fins próprios
aqueles outros fins que qualquer ser humano inevitavelmente,
ainda que inconscientemente, prossegue em toda a actividade importante, isto é: uma certa promoção e uma certa integração,
não tanto, aliás, no grupo social particular constituído por determinada empresa, como no seio da sociedade global. Esta dinâmica
implica, por mais atenuada que seja a sua forma, uma espécie de
direito à ajuda cultural ou social, à informação e a um certo controle sobre a estrutura e o funcionamento da empresa.
As violências do sindicalismo operário de outrora correspondiam ao desconhecimento total da& exigências desta hierarquia
ético-cultural, nos primeiros tempo® da industrialização, quando
todas as atenções se dirigiam para a elaboração e rodagem das
estruturas propriamente funcionais. Sob o efeito da racionalização
22
Uma tradição, imposta sem dúvida pelos especialistas em organização,
leva a que se utilizem, nos meios industriais, denominações diferentes. De
acordo com essa tradição, distinguem-se os papéis hierárquicos dos papéis
funcionais (cfr. Jacques LOBSTEIN, Organiser, Commander, Structurer, Paris,
Ed. de POrganisation, 1963, pp. 171-176). Pareceu-me largamente preferível,
para a análise sociológica do grupo industrial, distinguir dois tipos de hierarquias (e, por conseguinte, de dinâmicas), baseando-se a hierarquia funcional
(segundo a minha definição), por um lado na autoridade, e por outro na
competência (o que corresponde à distinção entre papéis hierárquicos e papéis
funcionais, utilizada pelos técnicos de organização).
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da organização industrial e sob a pressão ido movimento sindical
e de certos modelos sociais da nossa herança cultural, produziu-se
uma evolução, que se encontra ainda em curso. O comité de empresa, entre outros organismos, mas sendo até hoje talvez o mais
significativo, institucionaliza o conflito das duas hierarquias e das
duas dinâmicas. Institucionalizar um conflito não é, porém, suprimi-lo; é, pelo contrário, torná-lo inevitável, permanente, e, ao
mesmo tempo, porventura eficazmente resolutório.
O sindicalismo operário que aceita delegar alguns dos seus
militantes no seio dum organismo em que os problemas da empresa ocupam um lugar tão importante e decerto crescente, contribui sem dúvida — por que negá-lo? — para o funcionamento do
grupo industrial. Fazendo-o, aliás, continua a servir o grupo salarial que representa, constrangendo pouco a pouco a direcção a
incluir o interesse do pessoal no interesse da empresa. Mas, por
acréscimo — e eis o resultado essencial —, o sindicalismo afirmarse,
e com ele o grupo salarial, como parte interessada (partie prenante) na actividade industrial. Tal resultado, sem dúvida nada
decide acerca das estruturas jurídicas, institucionais ou contratuais através das quais as consequências desta nova situação na
empresa serão inscritas na realidade dos factos. Não é impossível
que a instituição dos comités de empresa em França, como a da
gerência conjunta na Alemanha ou a dos conselhos operários na
Jugoslávia, apenas represente um momento transitório duma evolução, aliás provavelmente irreversível. Mas nada do que, até hoje,
nos foi dado conhecer acerca destas instituições permite pensar
que as alteraições que provocam, ou, pelo menos, reforçam, na
ideologia e nas doutrinas sindicais, possam acarretar, por forma
durável, seja sob que forma for, um sindicalismo de integração23.
5. Conclusão.
Ao tentar descrever a eficiência característica do comité de
empresa, julguei útil precisar que: «sociologicamente, o comité
de empresa define-se como um aparelho organizado no grupo industrial com vista a permitir a manifestação e o enfrentamento
com o real das tensões sociais subjacentes às relações de trabalho,
a desenvolver, através desse enfrentamento, a participação de
todos os elementos que compõem o grupo industrial, e a estabelecer, assim, as condições dum
funcionamento e duma gestão mais
democráticos da empresa» 24.
23

Isto é supomos: um sindicalismo que se entregue, segundo a terminologia de F. SELLIER, a uma «participação absorvente no sistema», ou como diz
C. DURAND, não apenas «reconhecido» pela empresa, mas nela «progressivamente integrado» (N. da 71.).
24
Cf. La Dynamique des Comités d'Entreprfee, op, cit, p. 43.
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Parece incontestável que o comité de empresa obedece a uma
dinâmica própria, que não comporta, aliás, nenhum segredo. Tal
dinâmica não é, nem cego mecanismo, nem funcionalismo autx>mático e desincarnado. Não é o simples efeito da instituição, nem
o mero resultado das «lutas operárias», pois não é possível isolá-la
dos problemas postos pelo desenvolvimento industrial.
E, se é permitido formular, como o fizemos, uma previsão
aleatória sobre o sentido provável da evolução por ela determinada, talvez isso se deva apenas a que a instituição de 1945 implica, para a totalidade dos membros eleitos que a compõem e
para todo o movimento dos trabalhadores, uma inegável promoção
social. Pelo jogo de forças que desenvolve, o comité de empresa
tende a colocar os representantes do grupo assalariado tão perto
quanto possível do centro de decisão, onde, num enfrentamento
permanente das técnicas, das tácticas e até das estratégias, deverão ser tomadas as grandes opções que, progressivamente, darão
à empresa industrial francesa uma estruturação sociológica modernizada.
(Tradução de Ma/ria Velho da Costa; revisão e notas
de A. Sedas Nunes),
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