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BRUNO TRENTIN 

Desde que foi elaborada a nova Constitui<;:iio republican a, 0 movimento 
dos sindicatos de trabalhadores e to do 0 pensamento juridico do periodo do 
pas-guerra tentaram eliminar a base do regime corporativista que regulava as 
rela<;:oes sociais sob a ditadura fascista. Dessa forma, a Italia come<;:ava a pa
gar sua divida com rela<;:iio a todos os trabalhadores dos palses da America 
Central e do SuI, uma vez que 0 modelo corporativista de tipo fascista, com 
os sindicatos de trabalhadores control ados pelo Estado, fora exportado para 
esses paises na decada de 1930, aliado a governos totalitarios. 

A ruptura com 0 modelo corporativista iniciou-se quando, por ocasiiio 
do Pacto Unitario de 1944, os sindicatos de trabalhadores italianos e os 
partidos antifascistas rejeitaram a ideia de urn sindicato unico e de partici
pa<;:iio compulsaria, protegido (mas tambem dominado) pelas autoridades 
de governo. 

As escolhas feitas na epoca - e posteriormente confirmadas na Constitui
<;:iio, em favor da liberdade de associa<;:iio sindical, livre do controle e da ne
cessidade de legitima<;:iio das institui<;:oes publicas, em favor da natureza com
pletamente voluntaria da associa<;:iio sindical e da negocia<;:iio coletiva, como 
base para se legislar sobre 0 valor do salario minimo e sobre as regras para 0 

trabalho assalariado - tornaram possivel ao movimento sindical, apesar das 
divisoes radicais, aliar 0 pluralismo das organiza<;:oes a uma polftica unifica
da, nas negocia<;:oes coletivas enos relacionamentos com as institui<;:oes pu-
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blicas (no caso de temas gerais, como a polftica fiscal e de empregos e as 
regras do Estado de Bem-Estar). Com 0 passar do tempo, is so levou a criac,;ao 
de urn sistema de representatividade social e de negociac,;ao coletiva que dife
ria consideravelmente tanto do controle autoritario da representac,;ao por meio 
da intervenc,;ao ou sanc,;oes do governo quanta do modelo anglo-americano de 
sindicatos por ramo de atividade, que na verdade negava as minorias 0 direi
to a representac,;ao em negociac,;oes coletivas nos locais de trabalho. 

o sistema e aparentemente mais "fragil" que os modelos corporativistas 
e de associac,;ao por ramo de atividade, uma vez que depende principalmente 
das livres decisoes tomadas entre "parceiros sociais" e da filiac,;ao, livre e indi
vidual, dos trabalhadores ao sindicato de sua escolha. 0 sistema envolve ne
cessariamente disputas, e mesmo rupturas, nas relac,;oes de trabalho, quando 
surgem diferenc,;as radicais entre os grupos sociais, entre os pr6prios sindica
tos, ou no relacionamento entre os sindicatos e as instituic,;oes publicas. Isso 
ocorre, em especial, quando os contratos estao para expirar. 

Diante das profundas alterac,;oes decorrentes das mudanc,;as que a nova 
tecnologia e os atuais processos de globalizac,;ao (e regionalizac,;ao) em curso 
na economia introduziram na composic,;ao social e profissional dos mercados 
de trabalho nacionais, esse sistema na verda de parece ser mais adaptavel e 
flexivel que os outros. Sobretudo, ele esta, pelo menos em termos potenciais, 
apto a garantir uma representatividade eficiente e livremente escolhida para 
os novos perfis e aspectos - inclusive contratuais - do emprego (tais como os 
presentes na "economia informal", nas formas de auto-emprego coordenado 
de fora ou nas formas semelhantes ao trabalho com vinculo empregatfcio, e 
no emprego temporario flexivel, exercido sob condic,;oes semelhantes as do 
trabalho com vinculo empregatfcio). 

Essa capacidade do sistema de envolver relacionamentos sociais e de en
volver os relacionamentos entre as associac,;oes de parceiros sociais e as insti
tuic,;oes publicas tambem tern conduzido a uma ampliac,;ao de sua esfera de 
ac,;ao, a tarefas de organizac,;ao das formas de representac,;ao horizontal (entre 
as categorias sindicais) e a negociac,;ao unificada em niveis nacional e local. 
Isso pode ser util no caso da negociac,;ao coletiva numa empresa ou num ramo 
de atividades, onde os perfis que estao se delineando no mundo do trabalho, 
bern como as varias formas de desemprego nao conseguem alcanc,;ar repre
sentac,;ao. Por exemplo, dadas as mudanc,;as no mercado de trabalho, algumas 
estruturas tradicionais dos sindicatos de trabalhadores italianos abolidas du
rante 0 fascismo, como por exemplo as "camaras de trabalho federais e 10-

cais", estao comec,;ando a ser reativadas, assumindo novas func,;oes e poderes, 
incluindo os que envolvem negociac,;oes. 

Esse sistema de relacionamentos sociais conduziu ao desenvolvimento de 
urn novo modelo de politica de negociac,;ao coletiva, de coordenac,;ao e de 
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rendas, que vern sendo presentemente coordenado por dois "acordos gerais" 
assinados pelo governo italiano, pelas tres principais federa<;:oes sindicais (se
guidas por outros sindicatos de trabalhadores), e por todos os principais sin
dicatos patronais (da industria, da agricultura, do comercio, do turismo e dos 
servi<;:os) e que foram subseqiientemente sancionados pelo Parlamento italia
no, quando este aprovou uma serie de leis que incorporam seus objetivos: 0 

acordo "institucional" sobre a polftica de rendas e emprego de 23 de julho de 
1993 (que esta atualmente sendo revisado, pois esta para expirar) eo pacto 
pelo trabalho, treinamento e emprego, assinado em 24 de setembro de 1996 
(pelos mesmos signatarios do acordo de 1993). 

Em primeiro lugar, e sobretudo, esses "acordos gerais" estabeleciam di
retrizes - que os signatarios tinham em comum - baseadas nas metas de refor
rna da interven<;:ao publica sobre 0 crescimento e a promo<;:ao do desenvolvi
menta economico e nas metas de promo<;:ao de novas oportunidades para 0 

treinamento e 0 emprego (uma polftica de treinamento e de pesquisa, a coor
dena<;:ao e programa<;:ao da demanda publica, a reforma da administra<;:ao 
publica, a privatiza<;:ao do emprego no setor publico e a igualdade de direitos 
e deveres de todos os empregados, tanto do setor publico quanta do setor 
privado, a reforma das regras que control am 0 mercado de trabalho, e a 
introdu<;:ao de novos contratos de trabalho, tais como os contratos de treina
mento para 0 trabalho, os contratos para os perfodos de treinamento, para 0 

trabalho temporario e para a cria<;:ao de empregos). 
Com base nessas diretrizes, 0 acordo de 1993 estabelecia urn calenddrio 

de reunioes peri6dicas, para avaliar as tendencias e evolu<;:oes que se poderiam 
esperar na economia e no emprego, antes da decisao do governo, de sua 
responsabilidade exclusiva, com rela<;:ao ao "documento or<;:amentario" eco
nomico e financeiro a ser submetido a aprova<;:ao do Parlamento e que con
tern, em especial, seu plano de tres an os para conter e controlar a infla<;:ao 
(infla<;:ao planejada), bern como 0 que ele planeja realizar em termos de polf
tica de renda (todas as faixas de renda). Depois de apresentar suas observa
<;:oes e, casu necessario, contrapropostas, os parceiros socia is terao liberdade 
de concordar ou nao com as diretrizes adotadas pelo governo na complemen
ta<;:ao das discussoes. 

o acordo "geral" de 1993 tambem propoe-se a: 

1 Unificagiio dos sistemas de negociagiio coletiva para todas as categorias 
de atividades (com 0 desaparecimento, como mencionamos antes, de tadas as 
diferen<;:as de condigiio entre 0 setor publico e 0 privado), com isso, dan do 
igualdade entre 0 servi<;:o publico, a agricultura, a industria, a constru<;:ao, 0 

comercio, 0 turismo, as empresas e os servi<;:os pessoais, com base nas seguin
tes regras: 
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a) Cada ramo entra num contrato nacional, a cada quatro anos, com uma 
revisdo (tambem em nfvel nacional), a cada dais anos, para garantir que os 
objetivos de "infla~ao planejada" estejam de acordo com a infla~ao real e com 
a manuten~ao do poder aquisitivo dos salarios durante os dois an os decorridos 
desde a assinatura do contrato. Em term os gerais, 0 contrato nacional para 
cada ramo estabelece os val ores do salario mfnimo, 0 nfvel profissional, as 
horas de trabalho e os direitos e deveres que disciplinam 0 emprego. 

b) Entre urn contrato nacional e 0 seguinte, sao negociados acordos 10-
cais, par unidade de servifo ou par empresa (no caso de pequenas unidades de 
servi~o ou de produ~ao), com 0 objetivo de definir a parcela de salarios vin
cuI ada ao cumprimento das metas de produtividade e eficiencia, em termos 
de qualidade e quanti dade, de regular as condi~6es de mobilidade profissio
nal e de empregos, e de estabelecer os termos concretos (e nao apenas contra
tuais) das horas de trabalho; isso nao deve afetar as negocia~6es mantidas nos 
casos de reestrutura~ao, reconversao ou terceiriza~ao economica, com ou sem 
demissao ou mobilidade de funcionarios. 

2 Eleifdo, em todas as unidades de produ~ao e de servi~os, de "delega
~6es unificadas de sindicatos de trabalhadores" (renovaveis a cada dois anos), 
a partir de listas de candidatos que recebam pelo menos 5% dos votos. Essas 
delega~6es sao responsaveis pela realiza~ao de negocia~6es e pela obten~ao 
de acordos locais, por unidade de servi~o ou por empresa, com 0 apoio dos 
sindicatos que assinaram 0 "acordo geral" de 1993. 

o "pacto trabalhista" de 1996 consolidou 0 acordo de 1993. Nao apenas 
ele deu origem a medidas operacionais, com 0 objetivo de reformar 0 mercado 
de trabalho (estimulando 0 trabalho em meio perfodo, os perfodos de treina
mento, 0 trabalho temporario e, sobretudo, a reforma dos estagios), os siste
mas de treinamento (treinamento inicial e contfnuo, reforma do sistema edu
cacional) e a redefini~ao dos objetivos de uma polftica de pesquisa e inova~ao 
tecnol6gica, mas tambem levou a uma mudan~a nos sistemas atuais de regu
la~ao do controle da demanda publica e na programa~ao de polfticas infra
estruturais. Nesse contexto, foram elaborados pIanos para novas formas de 
apoio tecnico e financeiro, vinculadas a cria~ao de novas empresas, a socia
liza~ao das inova~6es tecnol6gicas e organizacionais e a ado~ao de novos 
sistemas de horas de trabalho, com a finalidade de salvaguardar ou aumentar 
a oferta de empregos. 

Por fim, foram feitos pIanos para "acordos locais" e, especialmente nas 
regioes central e suI, verdadeiros "contratos por area", alinhados ao Obje
tivo 2 da polftica de coesao regional definida pela Comunidade Europeia. Os 
contratos por area podem se beneficiar de contribui~oes substanciais por par
te do governo italiano, bern como de recursos financeiros estruturais ofereci-
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dos pela Comunidade Europeia, na medida em que eles refletem 0 acordo 
entre as diversas organiza~oes envolvidas (administra~oes locais, nacionais e 
publicas, empresas, bancos, sindicatos, institui~oes de treinamento, organiza
~oes de pesquisa e "p610s" tecnoI6gicos), em termos do cumprimento dos 
objetivos estabelecidos de desenvolvimento de capacidades empresariais, de 
implanta~ao de infra-estruturas que favore~am 0 des envoI vim en to economico 
e 0 emprego em bases coordenadas, de treinamento de trabalhadores, tanto 
empregados quanta desempregados, de cria~ao de novas formas de organiza
~ao da mao-de-obra, que levem a uma utiliza~ao mais intensa das capacida
des produtivas existentes, e de facilitar 0 retorno gradual a legalidade de em
presas que em parte sonegam as contribui~oes sociais e pagam saLirios men ores 
que os valores mfnimos estabelecidos por contrato. 

Alem de facilitarem uma plataforma para a negocia~ao coletiva, tanto 
descentralizada quanto em nfvel nacional, que tornou posslvel (a) a redu~ao 
da infla~ao ate nfveis normais, sem reduzir 0 poder aquisitivo dos salarios, e 
(b) a redu~ao significativa do nfvel dos conflitos sociais, os acordos de 1993 e 
1998 tambem deram origem a uma serie de iniciativas destinadas a intensifi
car os mecanismos de informar,;ao previa entre os parceiros sociais. Em alguns 
setores, os contratos em nfvel nacional estabeleceram a cria~ao de Observat6-
rios (tanto nacionais quanto locais), em que 0 foco de aten~ao esta concentra
do na dinamica da produ~ao, da inova~ao tecnol6gica e dos empregos, e nas 
mudan~as esperadas ou previsfveis. Por seu lado, as federa~oes de sindicatos e 
a Confindustria estabeleceram uma associar,;do para a promor,;ao de treina
menta continuo, que esta assumindo a forma de grupos associados responsa
veis pelo planejamento de programas de treinamento, que podem ser encon
trados em muitas partes do pafs. 

Por fim, a partir de 1993, desenvolveram-se intercambios peri6dicos en
tre os parceiros sociais em nfvel nacional, juntamente com os intercambios 
entre os parceiros sociais e os governos italianos, durante os quais foram 
tratadas questoes de grande importancia econ6mica e social (sem interferir 
na autonomia dos parceiros envoI vi dos, nas responsabilidades do governo e 
nas prerrogativas do Parlamento). Entre essas questoes, estavam a reforma do 
sistema de aposentadorias e do sistema de atendimento a saude, uma polftica 
de desenvolvimento para 0 suI da Italia e, rna is recentemente, a legisla~ao 
relativa as horas de trabalho. Independentemente dos resultados finais desses 
intercambios (que em alguns casos deram origem a acordos tripartites; em 
outros, a acordos bipartites; e, em outros, ainda, a nenhum acordo), foi ob
servado 0 principio baseado na consulta previa dos "parceiros sociais". 


