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Mesas de negoCiação do trabalho 
eM saúde das regiões nordeste e sul 
do brasil: a realidade e os desafios

Janete Lima de Castro
Lenina Lopes Soares Silva
Nathalia Hanany Silva de Oliveira

Este estudo apresenta alguns dos resultados da pesquisa intitulada 
Avaliação do funcionamento das Mesas de Negociação do Trabalho das 

Secretarias de Saúde das Regiões Nordeste e Sul, efetivada pelo Observatório 
de Recursos Humanos do Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva (Nesc) da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

 De caráter exploratório e analítico, a referida pesquisa foi desen-
volvida no ano de 2012. O universo do estudo envolveu as Secretarias de 
Saúde, os Conselhos de Saúde e outros órgãos do SUS nas Regiões Nor-
deste e Sul, que implantaram suas Mesas de Negociação do Trabalho em 
Saúde. Trata-se de pesquisa de abordagem quantitativa e qualitativa, com 
dados coletados por meio de diferentes instrumentos de coleta de dados: 
pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas.

As entrevistas utilizaram roteiro em forma de questionário com 
questões fechadas e abertas, objetivando identificar o máximo de informa-
ções oferecidas pelos participantes das Mesas de Negociação do Trabalho. 
Foram selecionados dois integrantes de cada Mesa: um representante do 
segmento dos trabalhadores e outro representante da gestão, garantindo, 
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assim, a fala dos dois atores que constituem as Mesas de Negociação 
do Trabalho: o trabalhador e a gestão. Os questionários foram aplicados 
no período de julho a novembro de 2012. A equipe de pesquisadores de 
campo visitou 14 Mesas de Negociação nas Regiões Nordeste e Sul do 
país. 

Na pesquisa documental, procedeu-se à análise das atas e das pau-
tas das reuniões das Mesas de Negociação Permanente do Trabalho, tendo 
como caminho metodológico a cartografia simbólica (SANTOS, 2001) 
dos temas e desafios constantes das atas de reuniões ordinárias e extra-
ordinárias das Mesas. Dessa forma, foi possível a visualização contextual 
dos conteúdos ali registrados, bem como a leitura localizada das reuniões, 
conforme metodologia desenvolvida por Santos (2001).

A cartografia simbólica constituída para a análise das atas é defi-
nida como estratégia que permitiu sistematizar os dados para interpretá-
-los, tendo a visibilidade do conjunto das informações colhidas na leitura 
das atas. Isso possibilitou a compreensão dos temas, assuntos discutidos 
em cada reunião e no conjunto de reuniões de cada região em estudo. 
Essa relação entre empiria e teoria nos conduziu a ratificar a proposição de 
Santos (2001, p. 224), quando diz que a 

cartografia simbólica das representações pode ser entendida 

como mapas e [...] os mapas são um campo estruturado de 

intencionalidades, uma língua franca que permite a conversa 

sempre inacabada entre a representação do que somos e a orientação 

que buscamos.

Com isso, corrobora Nobre (2003, p. 69) ao considerar que a car-
tografia simbólica consiste em um procedimento de pesquisa capaz de 
“apresentar e organizar os resultados obtidos em atividades de campo”, 
como mapas que facilitam a leitura do todo em investigação, no campo 
social das experiências de conhecimentos.

Dessas perspectivas, foi possível compreender a pertinência da car-
tografia simbólica como fundamento e procedimento analítico para a dis-
cussão, a reflexão e a interpretação do conteúdo das atas por meio de uma 
leitura ativa conduzida pelos pressupostos contidos nos documentos ofi-
ciais que nortearam a implantação das Mesas e os objetivos da pesquisa.
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Os dados quantitativos coletados por meio da aplicação dos ques-
tionários (ver Anexo 2) foram analisados mediante a estatística descritiva 
utilizando o software de análise Statistic Package for Social Sciences (SPSS) 
for Windows versão 10.0 (SPSS, 1999). 

Este artigo destaca algumas das perguntas postas pela referida pes-
quisa, entre elas: as Mesas instaladas estão em funcionamento? Quais as 
dificuldades enfrentadas para garantir seu funcionamento? Quais as dis-
cussões mais presentes nas reuniões das Mesas? E acrescenta outras: ques-
tões relacionadas às relações de trabalho na Estratégia Saúde da Família 
foram pontos de pauta das reuniões das Mesas estudadas? A remuneração 
dos trabalhadores foi objeto de discussão nessas reuniões? 

Os resultados aqui apresentados têm como fonte o relatório e o 
banco de dados da pesquisa supracitada. Destaca-se a aprovação pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL/UFRN, conforme determinado 
pela Resolução n. 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde, sob o Parecer 
do CAE - 05234812.8.0000.5292.

 aspeCtos ConCeituais sobre o terMo negoCiação Coletiva

Como prática de gestão do trabalho, a negociação coletiva vem 
sendo amplamente estudada nas últimas décadas. Baraldi (2010) lem-
bra que autores têm introduzido o termo negociação coletiva compreen-
dendo-o como um processo de colaboração e ou cooperação entre os dife-
rentes atores socioeconômicos (capital e trabalho) ou como mecanismo de 
harmonização ou gerenciamento de conflitos.  

No ano de 1981, a Conferência Geral da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) aprovou a Convenção n. 154. O texto do art. 2º dessa 
Convenção sobre Incentivo à Negociação Coletiva assim define negocia-
ção coletiva:

o termo “negociação coletiva” compreende todas as negociações 

que tenham lugar entre, de uma parte, um empregador, um grupo 

de empregadores ou uma organização ou várias organizações 

de empregadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações 

de trabalhadores, com o fim de fixar as condições de trabalho e 
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emprego, regular relações entre empregadores e trabalhadores ou 

regular as relações entre os empregadores ou suas organizações e 

uma ou várias organizações de trabalhadores, ou alcançar todos 

estes objetivos de uma vez (OIT, Convenção 15, 1981). 

 De acordo com a OIT (2011), o diálogo e a negociação podem e 
devem ser fatores essenciais na promoção da eficácia, do desempenho e 
da equidade na administração pública. Para essa Organização, o diálogo 
social, que inclui a negociação coletiva, constitui um dos seus princípios 
fundamentais e deve ser visto como um elemento inseparável da regula-
ção das relações de trabalho no setor público.

A leitura das definições citadas induz os autores deste artigo a com-
preender que a negociação coletiva consiste em um processo em que os 
atores institucionais dialogam e buscam resolver desavenças para admi-
nistrar conflitos de interesse coletivo e não apenas para resolver questões 
relacionadas às condições de trabalho de cada segmento profissional.

Nesse sentido, destaca-se a compreensão de Santana (1997) 
quando afirma que a negociação é um ato político destinado a gerar viabi-
lidade mediante acordos duradouros e respeitados entre atores sociais que 
têm interesses, poder e recursos para enfrentar situações que os afetam, 
mutuamente, por intermédio de participação corresponsável e equânime. 
Nesse sentido, é pertinente ressaltar uma das vantagens da negociação 
como modalidade de gestão para o setor público: “Ser capaz de aprofun-
dar elos e de gerar novas situações e oportunidades” (ZAJDSZNAJDER, 
1988, p. 7).

 Mesa de negoCiação Coletiva do trabalho eM saúde: 
aspeCtos históriCos

No Brasil, a gestão pública dos serviços de saúde vem, ao longo 
das duas últimas décadas, procurando estimular a implantação de Mesas 
Permanentes de Negociação do Trabalho, reconhecendo a potencialidade 
desses espaços para viabilizar o diálogo entre gestores e trabalhadores do 
Sistema Único de Saúde. 
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As primeiras experiências de conversar com as Unidades Federa-
das sobre o tema Mesa de Negociação reportam ao final dos anos 1990, 
quando a então denominada Coordenação Geral de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos do Ministério da Saúde, em parceria com a Organi-
zação Pan-Americana da Saúde/Representação do Brasil e o Núcleo de 
Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, realizou o Projeto Capacitação em Processos de Negociação Cole-
tiva do Trabalho em Saúde nos Estados da Região Nordeste (CASTRO; 
SANTANA, 1999).

O propósito do citado projeto consistia em alertar sobre os perigos 
de se continuar tratando, de forma improvisada e marginal, os conflitos 
existentes no setor saúde. Assim, seu objetivo foi enunciado da seguinte 
forma: 

Discutir a concepção e a metodologia da negociação coletiva e 

permanente das relações de trabalho com gestores e gerentes dos 

serviços de saúde e dirigentes sindicais, bem como com outros 

autores que exercem influência, direta ou indireta, sobre esses 

processos (CASTRO; SANTANA, 1999, p. 17). 

Esse projeto, concretizado por meio de seminários nos estados da 
Região Nordeste, atendia a Resolução n. 111, de junho de 1994, do Conse-
lho Nacional de Saúde, que recomendava: propor aos estados e aos muni-
cípios a implantação de Mesas de Negociação compostas de forma paritá-
ria entre empregadores e trabalhadores, à semelhança da Mesa Nacional 
de Negociação, cabendo ao Conselho de Saúde de cada esfera de governo 
acompanhar e estimular essa implantação, contribuindo, assim, para a 
criação de um espaço fundamental para melhoria das relações emprega-
dores-trabalhadores no âmbito do SUS (CNS, 1994).

É importante salientar que um ano antes da homologação da Reso-
lução n. 111/1994 foi instituída a Mesa Nacional de Negociação do Sis-
tema Único de Saúde mediante a Resolução n. 52, em 6 de maio de 1993, 
tendo como objetivo estabelecer um fórum permanente de negociação 
entre empregadores e trabalhadores do SUS sobre todos os pontos perti-
nentes à força de trabalho em saúde (CNS, 1993). 
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Após períodos de funcionamento irregular, a Mesa teve suas ativi-
dades paralisadas, voltando a ser reinstalada em 4 de julho de 2003, agora 
com a denominação de Mesa Nacional de Negociação Permanente do 
SUS. Em 2013, passados dez anos de funcionamento ininterrupto, a Mesa 
apresenta como resultado das negociações realizadas no seu âmbito de 
atuação oito protocolos, que apontam diretrizes nacionais para estados e 
municípios na implementação de suas Políticas de Gestão do Trabalho no 
SUS (Portal da Saúde, 2013). São eles:

• Protocolo 001/2003 – Regimento Institucional da Mesa Nacio-
nal de Negociação Permanente do SUS – MNNP-SUS;

• Protocolo 002/2003 – Protocolo para Instalação das Mesas 
Estaduais e Municipais de Negociação Permanente do SUS;

• Protocolo 003/2005 – Dispõe sobre a criação do Sistema Nacio-
nal de Negociação Permanente do SUS – SiNNP-SUS;

• Protocolo 006/2006 – Aprova as Diretrizes Nacionais para a 
instituição de Planos de Carreira, Cargos e Salários no âmbito 
do Sistema Único de Saúde – PCCS-SUS;

 • Protocolo 007/2007 – Dispõe sobre a implementação da Polí-
tica de Desprecarização do Trabalho no SUS junto às Mesas de 
Negociação no SUS;

• Protocolo 008/2013 – Dispõe sobre as Diretrizes para Promo-
ção da Saúde do Trabalhador do SUS.

De acordo com Castro et al. (2013), a instalação e a consolidação de 
Mesas Estaduais e Municipais de Negociação do Trabalho na Saúde, como 
previsto na Resolução n. 111/1994, já se tornaram realidade em diversos 
estados brasileiros. Todavia, os autores supracitados reforçam que ainda há 
muito que fazer, tendo em vista a construção de um Sistema Nacional de 
Negociação Permanente do Trabalho no SUS. 

Nesse sentido, faz-se necessário consolidar e fortalecer o trabalho 
das Mesas instaladas e em funcionamento e, ainda, apoiar a instalação de 
novas Mesas, entendendo-as como espaços legítimos de discussão que 
buscam o consenso entre os gestores e os trabalhadores, sem deixar de 
contemplar os interesses da sociedade nos processos de negociação. 
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 atuação das Mesas de negoCiação nas regiões 
nordeste e sul do brasil

A Tabela 1 demonstra que no período da coleta de dados da pes-
quisa existia maior número de Mesas inativas do que o quantitativo de 
Mesas ativas. Essa situação pode ser vista como resultado da falta de apoio 
político à proposta de instalação das Mesas como espaço para a negocia-
ção das relações de trabalho. 

Tabela 1.  Distribuição das Mesas de Negociação do Trabalho em 
Saúde por estado nas Regiões Nordeste e Sul – Brasil, 2012 

Situação de funcionamento das Mesas

Regiões
Total

Nordeste Sul

Mesas instaladas 12 06 18

Mesas ativas 05 01 06

Mesas inativas 07 05 12

Sem informação 0 01 01

Capitais de estado que não instalaram as Mesas 04 02 06

Fonte: Avaliação do funcionamento das Mesas de Negociação do Trabalho das Secretarias de Saúde das Regiões 

Nordeste e Sul: relatório de pesquisa. Natal, 2013

A análise da Tabela 1 deve considerar que, em 2003, o XIX Con-
gresso do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Cona-
sems) determinou como uma de suas prioridades de ação reconhecer a 
gestão de pessoas e as relações de trabalho como eixo central e prioritário 
da atuação das três instâncias gestoras. Nessa mesma perspectiva, o Con-
selho Nacional de Saúde (Conass) reafirmou como prioridade o debate 
sobre as questões referentes às políticas de recursos humanos para a saúde 
e, ainda, apoiou a constituição das Mesas de Negociação como fóruns pri-
vilegiados para debater as questões relacionadas a essa política em todas 
as esferas de gestão do SUS (MNNP-SUS – Protocolo 002/2003). Todavia, 
apesar dos pronunciamentos oficiais de apoio à instalação de Mesas de 
Negociação como fóruns privilegiados para a discussão e a pactuação das 
questões referentes às relações de trabalho, os dados da Tabela 1 revelam 
que a intenção não vem se transformando em ação.
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Gráfico 1. Distribuição da vinculação administrativa das Mesas de 
Negociação ativas investigadas pela pesquisa Avaliação do 
funcionamento das Mesas de Negociação do Trabalho das 
Secretarias de Saúde das Regiões Nordeste e Sul – Brasil, 2012

Esfera Municipal
66,7%

Esfera Estadual
33,3%

Fonte: Avaliação do funcionamento das Mesas de Negociação do Trabalho das Secretarias de Saúde das Regiões 

Nordeste e Sul: relatório de pesquisa. Natal, 2013

 
Gráfico 2. Distribuição das características das Mesas de Negociação 

inativas investigadas na pesquisa Avaliação do 
Funcionamento das Mesas de Negociação do Trabalho das 
Secretarias de Saúde das Regiões Nordeste e Sul – Brasil, 2012
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Fonte: Avaliação do funcionamento das Mesas de Negociação do Trabalho das Secretarias de Saúde das Regiões 

Nordeste e Sul: relatório de pesquisa. Natal, 2013
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Os Gráficos 1 e 2 demonstram que no que diz respeito à vinculação 
administrativa das Mesas investigadas existe maior concentração (66,6%) 
das Mesas de Negociação ativas na esfera da gestão municipal (Gráfico 1). 
O Gráfico 2 mostra que 70% das Mesas de Negociação inativas se con-
centram na esfera estadual. Esse dado merece reflexão, considerando que 
o papel das Secretarias Estaduais de Saúde consiste em induzir, estimular 
e apoiar os municípios na implantação de políticas de valorização dos tra-
balhadores e de modernização da gestão. 

Na Tabela 2 os dados revelam que a maioria das Mesas da Região 
Nordeste está vinculada às Secretarias de Saúde. A vinculação das Mesas 
aos Conselhos de Saúde também é expressiva, conforme deixa evidente a 
mesma tabela.

Tabela 2.  Localização das Mesas de Negociação do SUS na Região 
Nordeste segundo sua vinculação institucional – Brasil, 2012 

Estado Mesa Instituição de Vínculo Fonte

Alagoas Mesa Estadual de Alagoas Conselho Estadual de 
Saúde de Alagoas

Protocolo n. 001/06 
– Regimento

Bahia Mesa Municipal de Salvador Secretaria Municipal de 
Saúde de Salvador

Portaria n. 156/07 
SMS Salvador-BA

Mesa Setorial do Estado aa 
Bahia

Secretaria Estadual de 
Saúde da Bahia

Ata de Instalação n. 
12/06/2007

Ceará Mesa Estadual do Ceará Conselho Estadual de 
Saúde

Ata da 1ª Reunião 
Ordinária 2009

Mesa Municipal de Fortaleza Conselho Municipal de 
Saúde

Relatório de 
Atividades 2011 da 
MMNP-SUS

Paraíba Mesa Estadual da Paraíba Conselho Estadual 
de Saúde e Secretaria 
Estadual de Saúde da 
Paraíba

Resolução n. 77/12 
CES/PB

Pernambuco Mesa Estadual de Pernambuco Secretaria Estadual de 
Saúde de Pernambuco

Regimento

Mesa Setorial de Recife Secretaria Municipal de 
Saúde do Recife

Portaria de Criação

Piauí Mesa Estadual do Piauí Conselho Estadual de 
Saúde do Piauí

Regimento
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Rio Grande 
do Norte

Mesa Estadual do Rio Grande 
Do Norte

Secretaria Estadual de 
Saúde do Rio Grande do 
Norte

Ata de Instalação

Mesa Municipal de Natal Secretaria Municipal de 
Saúde de Natal

Questionário

Sergipe Mesa Estadual de Sergipe Secretaria Estadual de 
Saúde de Sergipe

Atas de Reunião da 
Mesa

Fonte: Avaliação do funcionamento das Mesas de Negociação do Trabalho das Secretarias de Saúde das Regiões 

Nordeste e Sul: relatório de pesquisa. Natal, 2013

Tabela 3.  Localização das Mesas de Negociação do SUS na Região Sul 
segundo sua vinculação institucional – Brasil, 2012

Estado Mesa Estrutura organizacional 
a que está ligada

Fonte

Paraná Mesa Estadual do 
Paraná

Sem informação Sem informação

Mesa Municipal de 
Maringá

Secretaria Municipal de 
Maringá

Questionário

Rio Grande do 
Sul

Mesa Estadual do Rio 
Grande Do Sul

Sem informação Sem informação

Mesa Municipal de 
São Leopoldo

Vinculada ao Hospital 
Centenário, Secretaria de 
Saúde e  
Secretaria de Administração

Decreto n. 6.866/2011

Mesa Setorial do 
Grupo Hospitalar 
Conceição

Sem informação Sem informação

Santa Catarina Mesa Estadual de 
Santa Catarina

Conselho Estadual de 
Saúde e Secretaria Estadual 
de Saúde de Santa Catarina

Regimento Interno 
da Mesa

Mesa Municipal de 
Florianópolis

Conselho Municipal de 
Saúde de Florianópolis

Ata de Instalação 
11/08/2009

Fonte: Avaliação do funcionamento das Mesas de Negociação do Trabalho das Secretarias de Saúde das Regiões 

Nordeste e Sul: relatório de pesquisa. Natal, 2013
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A Tabela 3 revela que entre as Mesas instaladas na Região Sul duas 
se encontram vinculadas às Secretarias de Saúde, duas estão vinculadas 
aos Conselhos de Saúde e uma, a um hospital da região. A análise dessa 
tabela também revela que na Região Sul a proposta de instalação de Mesas 
de Negociação – como espaços de pactuação para as questões relaciona-
das com a gestão do trabalho em saúde – ainda não foi incorporada. O 
pequeno número de Mesas instaladas comprova essa afirmativa. 

A leitura das atas das reuniões das Mesas investigadas permitiu que 
fossem identificados os temas mais frequentemente debatidos nessas reu-
niões, conforme pode ser observado no Quadro 1.

Quadro 1.  Distribuição dos temas mais discutidos nas reuniões das 
Mesas de Negociação do Trabalho do SUS das Regiões 
Nordeste e Sul – Brasil, 2012

Temas relacionados à gestão do trabalho

Elaboração e implantação do PCCS

Necessidade de melhorar as condições de trabalho. Destacam-se as discussões sobre:
• segurança do trabalhador;
• excesso de jornada de trabalho;
• falta de médicos;
• dificuldade do trabalhador para se afastar do trabalho mesmo que com justificativa.

Ambientes insalubres oferecendo riscos à saúde do trabalhador.

Sistemas pouco inteligentes de produtividade.

Bônus sobre a produtividade.

Decreto para instituição da produtividade.

Insalubridade: equiparação do valor a receber; atendimento à legislação.

Jornada de trabalho excessiva devido aos baixos salários.

Concurso e nomeação dos concursados.

Situação do Agente Comunitário de Saúde (ACS) na Estratégia Saúde da Família (ESF).

Processo de seleção ACS.

Terceirização dos contratos.

Gratificações e adicionais noturnos.

Adicionais e gratificações salariais.
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Diferenciação salarial entre as categorias profissionais.

Piso salarial.

Atrasos no pagamento dos salários.

Ajustes salariais.

Perdas salariais.

Contratos de pagamento de alta complexidade.

Pagamentos de plantões eventuais.

Legislação trabalhista.

Desobediência à legislação do trabalho.

Relação de poder entre as categorias profissionais.

Reivindicações específicas por categoria.

Assédio moral.

Falta de investimento na qualificação do trabalhador.

Fonte: Avaliação do funcionamento das Mesas de Negociação do Trabalho das Secretarias de Saúde das Regiões 

Nordeste e Sul: banco de dados da pesquisa. Natal, 2013

Em relação aos temas destacados no Quadro 1, ressaltam-se alguns 
identificados com maior frequência nas atas de todas as Mesas. Entre eles 
estão a valorização dos agentes comunitários e o processo seletivo desses 
trabalhadores, as questões salariais e os pagamentos da produtividade, as 
condições de trabalho e o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).

Em relação às dificuldades enfrentadas para garantir o funciona-
mento permanente das Mesas, os gestores e os trabalhadores informaram 
algumas que, segundo eles, eram as mais constantes: 

• ausência constante dos participantes, inviabilizando as reuni-
ões por falta de quórum;

• irregularidade no calendário das reuniões; 
• não adesão dos sindicatos dos médicos às negociações que 

envolviam questões salariais referentes ao conjunto dos 
trabalhadores;

• descrédito dos trabalhadores sobre a atuação da Mesa como 
espaço de pactuação dos conflitos existentes entre a gestão e 
os trabalhadores;

• descompromisso das entidades representativas dos trabalha-
dores e dos gestores em relação ao fortalecimento da Mesa 
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como estratégia da gestão do trabalho para a administração de 
conflitos;

• desinteresse da gestão no que diz respeito a legitimar e a 
apoiar a atuação das Mesas;

• resistência da gestão para implantar um espaço de democrati-
zação das relações de trabalho;

• reduzida visão gerencial e social dos gestores;
• pouco apoio das Secretarias de Saúde para o funcionamento 

das Mesas, inclusive no que diz respeito aos aspectos logísticos;
• inexistência de apoio administrativo para os trabalhos da 

Mesa;
• precariedade ou inexistência de espaço físico para o funciona-

mento das Mesas de Negociação;  
• decisão da gestão em aprovar Plano de Cargos, Carreiras e 

Salários (PCCS) criando carreira de médico em separado das 
demais;

• decisão da gestão de negociar separadamente com os médicos.

Apesar dessas dificuldades, os avanços foram significativos, con-
forme destacam os gestores e os trabalhadores participantes das Mesas de 
Negociação investigadas. 

De acordo com os gestores entrevistados, as Mesas de Negociação:
• colaboraram para a instituição da cultura da negociação nas 

Secretarias de Saúde;
• garantiram a participação de trabalhadores em comissões e 

grupos técnicos para a elaboração de tabelas salariais, concur-
sos públicos, revisão de propostas do PCCS e avaliação dos 
estágios probatórios;

• garantiram assento na Comissão Integração Ensino-Serviço 
(Cies) em alguns estados devido à sua viabilidade;

• viabilizaram proposta de gestão compartilhada;
• assinaram os Termos de Acordos (instrumentos equivalentes 

aos protocolos);
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• contribuíram para o fortalecimento do Departamento de Ges-
tão do Trabalho e da Educação na Saúde, na instituição onde 
elas foram instaladas;

• impulsionaram a publicação de cartilhas informativas sobre 
gestão do trabalho;

• estimularam a implantação de determinados pontos na pauta 
do gestor da instituição, como, por exemplo, a efetivação dos 
agentes comunitários de saúde e implantação de PCCS.

Para os trabalhadores, os avanços são representados por:
• construção de espaços coletivos de negociação periódica;
• integração dos sindicatos envolvendo diversas questões;
• promoção da aprendizagem sobre o tema negociação coletiva;
• viabilização de discussões coletivas sobre o PCCS;
• implantação do PCCS com base em discussões realizadas no 

espaço das Mesas;
• fiscalização dos processos de seleção de pessoal pela Mesa;
• garantia da existência de grupo de trabalho para discutir a pro-

dutividade dos trabalhadores;
• posição da Mesa quanto à admissão em massa dos trabalha-

dores terceirizados.

Os depoimentos a seguir evidenciam avanços no campo das rela-
ções de trabalho promovidos pelo funcionamento das Mesas de Negocia-
ção do Trabalho nas instituições de saúde:

Eu acho que uma das coisas mais importantes foi a gente conseguir 
unificar a pauta dos trabalhadores, e nas reuniões a gente conseguir forta-
lecer a bancada sindical, isso é uma coisa inédita a gente nunca conseguiu 
a unificação dos movimentos que eram fragmentados e a bancada conse-
guiu fazer essa articulação, pra mim foi um grande avanço (trabalhador da 
saúde).

O estabelecimento das regras de progressão na carreira, as instru-
ções sobre o plano de carreiras pra os servidores, também estão aconte-
cendo paulatinamente e eu vejo isso como resultado dessa unificação na 
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luta da classe trabalhadora na área da saúde, pra mim esses são os princi-
pais avanços (trabalhador da saúde).

Em face das dificuldades em implantar processos democráticos de 
gestão do trabalho, parece ser possível afirmar que os avanços obtidos por 
algumas das Mesas de Negociação instaladas justificam sua pertinência e 
apontam para a necessidade de ações de apoio a esses espaços que pre-
tendem ser democráticos e participativos. 

 Considerações finais

Este estudo revelou a situação atual dos espaços de negociação 
denominados Mesas de Negociação do Trabalho em Saúde. Seus acha-
dos mostram que mesmo enfrentando grandes dificuldades, como a ainda 
insuficiente cultura de negociação nas instituições de saúde, se pode dizer 
que, nestes últimos anos, se obteve avanço significativo na perspectiva 
de garantir que espaços de negociação sejam discutidos e instalados na 
administração pública. Todavia, muitos passos ainda precisam ser dados 
para aperfeiçoar a prática de negociação e obter melhores resultados das 
Mesas de Negociação do Trabalho no SUS. Dentre esses passos identifi-
cam-se a necessidade da regulamentação da negociação no setor público; 
o desenvolvimento de processos de capacitação e de qualificação em 
negociação destinados aos gestores e aos trabalhadores participantes das 
Mesas; mudança na cultura da gestão pública (democratização da gestão); 
incentivo à pesquisa sobre negociação no setor público; mais visibilidade 
dos resultados e mais garantia das pactuações resultantes das atividades 
das Mesas. 

Como conclusão, ressalta-se que a negociação do trabalho deve ser 
compreendida como uma metodologia de gestão das relações de traba-
lho cujo propósito é superar a cultura não democrática, historicamente 
existente nas instituições. E esse é, sem dúvida, seu desafio primordial. 
Todavia, faz-se pertinente destacar que não existem meios ou estratégias 
para garantir desempenhos positivos para todas as Mesas de Negociação 
instaladas, visto que a prática da negociação requer a presença de diversos 
atores institucionais e o reconhecimento de que a negociação é, funda-
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mentalmente, um processo de troca de informação. Esses pontos refle-
tem a dimensão da complexidade do que significa gerenciar processos de 
negociação coletiva no setor saúde.
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