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O CANADÁ 

A situação do sindicalismo no Canadá é particularmente interessante 
em razão de sua proximidade com os EUA, do elevado grau de conexão entre 
as duas economias, de um lado, e as diferenças nas taxas de sindicalização, de 
outro. Do ângulo do número absoluto de trabalhadores sindicalizados, no 
caso canadense, os efetivos sindicais quase dobraram entre 1970 e 1990: 
2.173 mil contra 4.031 mil (Quadro 1.2 do capítulo anterior). Já a taxa de 
sindicalização não ajustada indica, no mesmo período, um aumento de 31% 
para 35%, considerando somente trabalhadores com emprego, e de 29% e 
32%, se no cálculo forem incluídos desempregados (Quadro 1.3). Outros 
autores estimam que a sindicalização teria chegado a 37,5% em 1993 (Rose 
& Chaison, 1996, p. 81; OIT, 1997-1998). Pelos dados da OIT, considerando 
toda a mão de obra não agrícola, a taxa de sindicalização canadense seria de 
31% em 1993 contra 31,3% em 1985. Considerando apenas trabalhadores, 
seria de 37,4% contra 36,7% nos mesmos anos. Na comparação, em termos 
percentuais, entre 1985 e 1993, no total da mão de obra não agrícola, teria 
havido ligeira perda de 0,6% mas, entre trabalhadores, teria havido um ganho 
de 1,8% (OIT, 1997-1998. Cf. Anexo estatístico). 

Contudo, se houve ganhos em termos absolutos, em termos relativos 
a taxa de sindicalização nacional permaneceu praticamente a mesma entre 
1980 e 1994: 37,0% e 37,5%, depois de ter declinado para 36,2% em 1990 
e 36,3% em 1991 (Chaison, 1996, p. 53). O próprio Chaison alerta para o 
fato de que o ritmo de crescimento da sindicalização canadense declinou 
dramaticamente a partir da década dos 70: “A filiação a sindicatos 
aumentou 49% nos anos 60 e 56% nos anos 70 mas somente 19% nos anos 
80. A taxa de crescimento entre 1990 e 1994 foi de aproximadamente 1%, 
um aumento de somente 47 mil novos membros em quatro anos” (Chaison, 
1996, p. 53). (No cap. 6, voltaremos a discutir a situação canadense e as 
hipóteses relacionadas com a situação relativamente mais cômoda dos 
sindicatos nesse país em comparação com os EUA.) 
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Capítulo 3 
As diferenças nacionais: a situação europeia 

a Europa, como os dados do Capítulo 1 indicaram, as perdas do 
sindicalismo não foram, de modo geral, da dimensão da verificada nos 

EUA. No entanto, três observações devem ser feitas, considerando 
especialmente a variedade de situações nacionais do sindicalismo na Europa 
Ocidental: a) em alguns países, as perdas foram muito elevadas já na década 
de 1980; b) nos primeiros anos de 1990, mesmo em países onde o 
sindicalismo havia conseguido evitar perdas (países nórdicos, Alemanha, 
Áustria), a continuidade das mudanças da economia internacionalizada e 
das novas tecnologias começou a ter efeitos negativos sobre as taxas de 
sindicalização; c) em razão dos sistemas europeus de relações de trabalho, 
as quedas nas porcentagens de sindicalização não tiveram efeitos 
significativos na proporção de trabalhadores cobertos por convenções 
coletivas. Com exceção do Reino Unido, onde, tal como nos EUA, os 
acordos coletivos geralmente não são extensivos aos trabalhadores não 
sindicalizados, as proporções de empregados protegidos por acordos 
continuaram elevadas1. 

Nas páginas que se seguem, procuraremos apresentar algumas 
informações sobre a situação do sindicalismo europeu nos primeiros anos 
da década de 1990. Como advertimos anteriormente, apenas uma parte dos 
países mencionados nos quadros do Capítulo 1 será avaliada2. 

                                                 
1 As porcentagens de trabalhadores cobertos por convênios coletivos eram as seguintes: 
Alemanha, 90%; Dinamarca, 55%; Espanha, 82%; Noruega, 66%; Holanda, 80(.7( (dados de 
1996); França, 90%; Suécia, 85% (dados de 1995); Irlanda, 90%; Reino Unido, 25,6% 
(dados de 1994) (OIT 1997-1998). 
2 Também outros países desenvolvidos de fora da Europa foram deixados de lado pela 
impossibilidade, aqui, de um estudo mais abrangente. Os dados, no entanto, mostram, 
também nesses outros países, forte declínio da proporção de sindicalizados. Na Austrália, 
por exemplo, a taxa nacional de sindicalização, tomando como pontos de referência Os anos 
de 1985 e 1995, caiu de 40,6% para 28,6% no total da mão de obra não agrícola. 
Considerando apenas trabalhadores, o declínio foi de 50,0% para 35,2%. Na Nova Zelândia, 
entre 1986 e 1995, de 47,1% para 23,2% (total da mão de obra não agrícola) e de 54,1% para 
24,3% (para trabalhadores), uma das quedas mais fortes registradas no conjunto do mundo 
desenvolvido. No Japão, para o período entre 1986/1995, para a mão de obra não agrícola, a 
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A Holanda, com um movimento sindical dividido entre católicos, 
protestantes e socialistas, pode ser colocada na classe dos países em que 
houve forte declínio da organização sindical3. Contudo, ao contrário dos 
países do sul da Europa, a Holanda apresenta a singularidade de ter 
possuído um movimento sindical forte nas décadas precedentes. Em 1950, a 
taxa de sindicalização holandesa atingia um pico elevado: 42,2% do total da 
força de trabalho nacional. Essa proporção era inferior à dos países 
escandinavos mas quase tão elevada como a do Reino Unido e a da Bélgica, 
superior à da Alemanha e muito mais elevada do que a da França. Mas, a 
partir daquele ano, bem antes dos demais países, a proporção de 
trabalhadores sindicalizados começou a baixar sistematicamente, para 
chegar a 23,4% em 1989 (Visser, 1993a; Visser, 1993b). 

Em dezembro de 1985, todos os sindicatos holandeses registravam 
um pouco mais de 1,5 milhão de sindicalizados contra 1,8 milhão em fins 
de 1978. Foi a maior perda desde os anos 20. Nem durante a Grande 
Depressão os sindicatos perderam tantos membros. A taxa de 
sindicalização, na década dos 80, decaiu para 24% do total da força de 
trabalho ou 27% dos empregados com emprego. No setor privado, apenas 
um em cada cinco trabalhadores estava sindicalizado4 (Visser, 1992, p. 
216). Os maiores prejuízos foram sentidos pela central FNV em razão da 
dessindicalização sofrida pelo maior sindicato filiado a essa central, o 
sindicato dos trabalhadores fabris (Industriebond FNV). Somente esse 
sindicato de trabalhadores industriais perdeu, na década dos 80, mais de um 
terço de seus filiados, metade dos quais do setor metalúrgico. No total, 
metade da filiação perdida pela central FNV foi consequência das perdas da 
Industriebond FNV. 

                                                                                                                 
queda foi de 22,6% para 18,6% e de 28,8% para 24,0%, considerando apenas trabalhadores 
(OIT 1997-1998). 
3 3.Existem três principais centrais sindicais na Holanda: a Confederação Sindical Holandesa 
(FNV), criada em 1981 pela fusão de sindicatos socialistas e católicos; a Federação dos 
Sindicatos Cristãos (CNV), majoritariamente protestante, e a Federação das Organizações 
dos Empregados da Administração Superior (MHP). Em 1986, a ENV possuía 
aproximadamente 891 mil membros; a CNV, 295 mil e a MHP, 108 mil. Outras pequenas 
organizações somavam 233 mil. No total, 1,5 milhões de trabalhadores estavam 
sindicalizados, dos quais 258 mil aposentados (Visser, 1992; Fechei & Naumann, 1994; e 
Mielke, Rtitters & Tudyka, 1994). 
4 Há diferença percentual de um ponto com relação aos dados do próprio Visser apresentados 
no Quadro 1.5. 
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Os dados veiculados pela OIT não são inteiramente coincidentes. A 
publicação da OIT (1997-1998) indica crescimento do número absoluto de 
sindicalizados na comparação entre 1985 e 1995: 1.290 mil e 1.540 mil, 
respectivamente. Do ângulo da proporção de sindicalizados, nesses mesmos 
anos, no total da força de trabalho (agricultura excluída) as proporções 
eram: 23,3% e 21,8% e, no que diz respeito apenas aos trabalhadores, 
28,7% e 25,6%. Nesse caso, teria ocorrido uma pequena queda. Mas outra 
publicação da OIT, com base NO ANUÁRIO HOLANDÊS DE ESTATÍSTICA, TRAZ 

UM VOLUME MAIS ELEVADO DE TRABALHADORES FILIADOS A sindicatos em 
1995: 1.865 mil. Por esses dados, a taxa nacional de sindicalização estaria, 
em 1995, em 29%, ou seja, 2,0% mais alta do que em 1992 (ILO, 1996) (A 
publicação não traz as porcentagens anteriores a esse ano. Nos dados de 
1995 da publicação OIT 1997-1998, não estão incluídos os trabalhadores 
por conta própria, os aposentados e os desempregados.) 

Na França, as perdas sindicais foram tão acentuadas quanto nos EUA 
e na Holanda. Na verdade, tomando como ponto de referência os EUA, o 
declínio do sindicalismo francês começou antes mesmo que ocorressem 
certas mudanças estruturais tidas como causas da crise do sindicalismo 
norte-americano, tais como mudanças na estrutura de emprego, introdução 
de novas tecnologias e ascensão de governos hostis ao poder sindical. 

O sistema sindical francês é visto algumas vezes como um caso de 
“excepcionalidade” na comparação com outros países industrializados de 
sindicalismo forte, como os dos países da Europa do Norte5. O caráter 
“atípico” do sistema francês viria: a) do fato de o conflito e o 
intervencionismo legal mais do que a negociação coletiva terem sido 
tradicionalmente o modo de estabelecimento de normas na esfera das 
relações de trabalho; b) do caráter altamente ideologizado das relações entre 
                                                 
5 É comum a distinção, no bloco dos países industrializados, dos seguintes tipos de 
sindicalismo: o da Europa do Norte; o da Europa do Sul e o dos EUA, com subdivisões no 
seu interior. Cf., por exemplo, Kassalow (1969) e Crozier (1962). Estudos mais detalhados e 
abrangentes, no entanto, fazem parecer “atípicos” muitos sistemas nacionais de relações de 
trabalho, de sindicalismo e de movimentos operários. Ocorre que, apesar da utilidade 
analítica da construção de “tipos”, os movimentos sindicais apresentam, ao mesmo tempo, 
semelhanças e diversidades notáveis. No final, cada caso parece um caso que, 
concomitantemente, se assemelha e diferencia de outro. “Nada apresenta ao mesmo tempo 
mais contrastes e mais similitudes do que a história social”, notaram há tempos Dolléans e 
Crozier (1950, p. VIII), na introdução à sua cronologia dos movimentos operários e 
socialistas da Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. 
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as organizações de empregados e as de empregadores; c) da fraqueza 
histórica do sindicalismo de um país de antiga e relativamente alta 
industrialização; d) das divisões políticas e ideológicas que amiúde afetam a 
política das centrais sindicais em sua atuação diante dos governos e das 
empresas; e) do maior autoritarismo e intolerância do patronato com relação 
as organizações sindicais; f) do fato de ter sido o sindicalismo que mais 
declinou em termos de trabalhadores filiados em comparação com os de 
outros países da União Europeia. 

O sindicalismo francês tem uma história especialmente conturbada, 
rachado por conflitos entre sindicatos ligados a diferentes correntes 
partidárias e ideológicas. Cinco organizações principais representam o 
sindicalismo francês: a Confederação Geral do Trabalho (CGT), comunista; a 
Força Operária (FO), moderadamente socialista; a Confederação Francesa 
Democrática do Trabalho (CFDT), originalmente católica e, posteriormente, 
socialista “gestionária”; a Confederação Francesa dos Trabalhadores Cristãos 
(CFTC), católica, da qual se originou a CFDT; e a Confederação Geral de 
Quadros (CGC), que agrupa engenheiros, técnicos, supervisores etc. Outras 
minúsculas entidades não são reconhecidas como representativas pelo 
governo francês: a pequena Confederação Nacional do Trabalho (CNT), de 
tendência sindicalista revolucionária; a Confederação Autônoma do Trabalho 
(CAT), que reúne sindicatos reformistas; a Confederação Nacional dos 
Assalariados da França (CNSF), implantada especialmente entre os 
caminhoneiros; e a Confederação dos Sindicatos Livres (CSL), gaullista 
(Mouriaux, 1983; Branciard, 1982; Reynaud, 1975). 

Trata-se, hoje, do país de mais baixo índice de sindicalização de toda 
a Europa Ocidental, inferior inclusive aos de países como a Espanha e a 
Grécia. Segundo Rosanvallon, os sindicatos franceses, globalmente, 
perderam 59% de seus filiados entre 1976 e 1988. A taxa nacional de 
sindicalização, que era de 20% em 1976, seria, em 1988, de 9% 
(Rosanvallon, 1988, p. 14). Em julho de 1989, um grupo de estudos 
sindicais de Lion estimava a proporção de sindicalizados em 7% (Groux & 
Mouriaux, 1990, p. 51). 

O Quadro 3.1, construído a partir de dados baseados em informações 
divulgadas pelas próprias centrais, mostra a erosão de membros das 
principais organizações sindicais. O declínio seria especialmente acentuado 
entre 1983 e 1986-1987. A exceção seria a FO. (As frases estão no 
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condicional em virtude da já mencionada dificuldade de avaliação dos 
efetivos sindicais franceses, dificuldade reconhecida por todos os autores. 
Voltaremos de modo mais detalhado ao assunto.) 

Quadro 3.1  
França: Número oficial de sindicalizados nas seis maiores organizações  

(1976 a 1986-1987) 

 1976 1983 1986-1987 
CGT 2074072 1622095 1030843 (1987) 
FO 926324 1150000 1627500 (1987) 

CFDT 829024 681300 600000 (1988) 
FEN 525860 492900 394389 (1988) 

CFE-CGC 325469 307383 240870 (1986) 
CFTC 2223100 260000 250000 (1987) 

Fonte: Evalualion Liaisons. Sociales, Documents W, 243, 28, dezembro, 1988 (apud Groux 
& Mouriaux, 1990, p. 51). 

O declínio da CGT. Pelos números do quadro acima, a Força 
Operária (FO), ou CGT-FO, teria superado a CGT, que do final da guerra 
até começos da década dos 80 era reconhecida, sem discussão, como a mais 
forte central sindical da França. 

A CGT-FO (geralmente referida apenas como FO) surgiu da cisão 
entre socialistas e comunistas no meio sindical durante os inícios da Guerra 
Fria. A CGT, por sua vez, já passou por várias etapas ideológicas. Até a 
Primeira Guerra, foi majoritariamente sindicalista revolucionária. Depois da 
guerra, os comunistas; no cisma da esquerda ocasionado pelo aparecimento 
da Internacional Comunista (1919), criaram a CGT Unitária, ficando a CGT 
sob controle socialista. Em 1936, houve a reunificação das duas tendências. A 
CGT Unitária desapareceu; os comunistas entraram para a CGT, mas os 
socialistas permaneceram majoritários. Durante o Governo de Vichy, a CGT 
e outras organizações sindicais independentes foram dissolvidas. Após a 
Segunda Guerra, a CGT reapareceu, agrupando comunistas e socialistas. 
Mas, com o início da Guerra Fria, houve nova cisão. Dessa vez, os 
comunistas levaram a melhor, ficando com a CGT. Os socialistas por sua vez, 
criaram a CGT-FO (Mouriaux, 1982; Reynaud, 1975 e Branciard, 1982). 

A CFDT, no Quadro 3.1, está em terceiro lugar. Outros dados, mais 
recentes, situam a CFDT ligeiramente à frente da FO. Contudo, a CGT, em 
outras estatísticas, aparece com mais filiados do que a FO, mas superada 
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ligeiramente pela CFDT6 (As cifras para a CFTC – que transpusemos 
literalmente de Groux & Mouriaux (1990) – sugerem um erro de impressão. 
Pelo Quadro 3.1, a Confederação Francesa dos Trabalhadores Cristãos, com 
mais de dois milhões de filiados, teria, em 1976, mais membros do que a 
CGT, número que nenhuma outra fonte registra. Além disso, em cerca de 
sete anos, a CFDT teria perdido quase dois milhões de membros, o que 
dificilmente poderia ter acontecido. Provavelmente, o algarismo “2”, no 
quadro, foi acrescentado equivocadamente, sendo de 223.100 o número 
correto e não 2.223.100) 

Quadro 3.2 
França: Número de trabalhadores sindicalizados por entidade –1950-1994  

(em milhares) 

 CGC FEN CFTC FO CFDT CGT TOTAL 
1950-1959 100 200 360 1000  2046 3806 
1960-1969 200 300 150 800 507 1321 3278 
1970-1979 300 500 200 1000 684 1500 4184 
1980-1989 225 325 185 500 486 768 2489 
1990-1994 200 250 170 400 500 480 2000 

Fonte: Para a FO, a CGC e a FEN as informações das próprias entidades. Para a CGT e a 
CFDT, provêm de várias fontes. Apud Jefferys (1996a, p. 515). 
Obs. No texto original não há indicação mas o número de sindicalizados para cada entidade 
deve referir-se à media no decênio. 

Pelos dados do quadro acima, a CGT continuaria a superar a FO em 
número de membros. Mas as diferenças entre o Quadro 3.1 e o Quadro 3.2 
são acentuadas. Ocorre que os autores encontram muitas dificuldades para 
saber os efetivos das organizações sindicais francesas. A divergência vem 
principalmente do uso de fontes diferentes. Como todos os quadros acima 
se baseiam em dados das próprias centrais, os efetivos estão provavelmente 
superestimados. 

                                                 
6 Algumas entidades de cúpula do sindicalismo francês, as confederações, não são centrais 
sindicais no sentido brasileiro, quer dizer, organizações que abrangem trabalhadores de 
setores profissionais diferenciados, mas são organizações de grupos profissionais 
específicos. Por exemplo, a CGC (Confederação Geral de Quadros), como já dissemos, filia 
apenas técnicos de nível superior. A FEN (Federação da Educação Nacional) filia pessoal do 
setor do ensino. A FEN cindiu-se em 1993, com os professores cio ensino do magistério 
elementar criando uni associação própria, a FSU (Federação Sindical Unitária). No quadro 
acima, os membros das duas associações estão agregados (Jefferys, 1996, p. 515). 
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Os cálculos relativos aos índices de sindicalização franceses são dos 
menos seguros de toda a Europa, notadamente se comparados com as 
estatísticas britânicas, alemãs e dos países nórdicos. Rosanvallon alerta, tal 
como Visser e outros, para a dificuldade de medir as taxas de sindicalização 
na França, porque as informações fornecidas pelos sindicatos seriam 
“inverificáveis”.., quando acontece de as centrais sindicais divulgá-las. A 
CFTC, por exemplo, não publicou nenhuma informação sobre os números de 
seus membros até 1982, quando a central declarou ter 250 mil trabalhadores. 

As dificuldades de avaliação do número de associados são também 
fortes para as demais centrais (Mouriaux, 1983, pp. 6667). A FO seria a 
entidade cujos dados seriam menos confiáveis e mais secretos (Jefferys, 
1996, p. 515). Para a CGT, Rosanvallon (1988) afirma que, entre 1980 e 
1984, os números oferecidos por essa central estavam superestimados em 
40% (p. 262). Em 1988, os efetivos da CGT seriam de 600 mil; os da 
CFDT, de 300 mil e os da FO, de 340 mil (Rosanvallon, 1988, pp. 14-15). 
Já Denis Segrestin, para apenas três anos antes (1985), estima os membros 
da CGT em aproximadamente um milhão (com uma perda de um quarto de 
seus membros em três anos); a CFDT teria 700 mil; a FO, 600 mil; a CGC, 
150 mil (administradores e técnicos) e a CFTC, 200 mil (Segrestin, 1992, p. 
106). De acordo com Durand (1996, p. 41), os efetivos da CGT caíram de 
2,3 milhões em 1970 para 820 mil em 1990 (dos quais, respectivamente, 
270 mil e 200 mil aposentados), chegando a 600 mil em 1994. As 
estatísticas divulgadas pela OIT, com base nos informes das principais 
centrais (que excluem os aposentados das cifras da CFTD e da CGT), 
registram uma queda de 2.555 mil afiliados em 1985 para 1.757 mil em 
1995. Em termos percentuais, no total da mão de obra não agrícola, a taxa 
de sindicalização teria caído de 11,6% em 1985 para 6,1% em 1995. Entre o 
total de trabalhadores, teria caído de 14,5% para 9,1% nos mesmos anos. 

Além da relutância das centrais sindicais a divulgar o número de 
filiados, a discrepância de dados vem da própria noção do que significa ser 
membro do sindicato. No caso da França, os critérios seriam bem mais 
fluidos do que em outros países (Rosanvallon, 1988, p. 261). Os sindicatos 
franceses distribuem cartas de associação sobre as quais selos das 
organizações sindicais, comprados pelos aderentes, devem ser colados, o 
que nem sempre acontece. Como afirma Rosanvallon, é costume considerar 
como aderente quem compra sete ou oito selos por ano. Uma federação que 
tiver vendido sete milhões de selos dirá que tem um milhão de associados. 
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O sistema francês de definição de filiados, assim, tende a dificultar as 
avaliações precisas da força de cada central, federação ou sindicato. Mas, 
apesar das divergências sobre os números exatos, as análises confluem para 
a conclusão de que foi a CGT a central que mais perdeu aderentes num 
volume calculado em pelo menos um milhão de membros; cerca de um 
milhão entre 1976 e 19861988 (Groux & Mouriaux, 1990, p. 51); 1,5 
milhão entre 19501959 e 19901994 (Jefferys, 1996, p. 515), ou, segundo 
outros autores, decaindo de mais de dois milhões de membros em fins da 
década dos 1970 para cerca de 1,5 milhão em 1983 e um milhão em 1987, o 
que significaria, excluindo-se os sindicalizados aposentados, 50% de queda 
apenas nos anos 80 (Goetschy & Rozenblatt, 1993, p. 410). 

A CGT vangloriava-se de ser a central do trabalhador fabril, dos 
manuais, da classe operária enfim, o que, num país em que as ideologias 
comunistas e socialistas eram fortes, constituía um trunfo importante de 
legitimação, especialmente entre grande parte da intelectualidade. De fato, 
assim era. A CGT, mais disciplinada do que suas rivais, estava fortemente 
implantada nos setores da indústria em expansão no pós-guerra. Tendia, pois, 
proporcionalmente, a ser mais forte na “classe operária tradicional” e a ter 
mais apoio entre os trabalhadores qualificados do setor metalúrgico, químico, 
da construção, do aço, das minas, dos portos e também em serviços públicos 
como ferrovias, gás e eletricidade (Ruysseveldt & Visser, 1996b, p. 95), quer 
dizer, justamente nos setores de atividade econômica que declinaram 
posteriormente em termos de absorção de mão de obra e de importância no 
PIB7. A CGT, como outras centrais francesas, está organizada, verticalmente, 
em amplas federações industriais e, horizontalmente, quer dizer, 
geograficamente, em sindicatos interprofissionais que organizam todos os 
trabalhadores em unidades por localidade, departamento ou região. Ao todo, 
existem 44 sindicatos industriais, 910 sindicatos locais, 95 sindicatos por 
departamento e 22 sindicatos por região (Ruysseveldt & Visser, 1996b, p. 95). 

                                                 
7 7.Em 1975, um levantamento feito pela CGT indicava que os homens representavam 75% 
dos membros dos sindicatos filiados a ela. Do total, 65% eram operários e 23% empregados; 
57,3% eram do setor privado, 26,5% do setor público e 16,1% do setor nacionalizado. A 
Força Operária, por sua vez, estimava, em 1980, que 55% dos seus membros estavam no 
setor privado; 30% em funções públicas e 15% no setor nacionalizado. A CFDT, em 1971, 
classificava seus cotizantes em duas grandes categorias: o privado, com 59,5%, e o público, 
com 39,5% (Mouriaux, 1986, p. 30). 
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Temos aqui a influência de um fator de tipo estrutural, ou seja, 
alterações no mercado de trabalho ocasionadas por mudanças tecnológicas e 
econômicas que afetam negativamente uma organização sindical. Mas esse 
é somente um dos fatores. A resposta das lideranças sindicais à nova 
situação (adversa) para suas organizações é um outro. No novo contexto da 
Europa globalizada, as perdas sindicais, ao que tudo indica, para o caso da 
França, tenderam a ser tanto mais fortes quanto mais a organização sindical 
se apoiava sobre uma cultura militante de oposição e de conflito, como era 
especialmente o caso da CGT (ligada ao PCF) e também, em menor 
medida, da CFDT8. As perdas da CGT foram particularmente fortes no 
setor metalúrgico. Segundo Reynaud, com base em dados da própria 
entidade, a Federação dos Metalúrgicos filiada à CGT, em 1974, tinha 420 
mil filiados. Em 1982, havia baixado para 250 mil (Reynaud, 1984, p. 48). 
Em 1987, estava reduzida a 7.400 membros (Rosanvallon, 1988, p. 12). O 
pico de sindicalizados atingidos pela CGT, a partir das informações dessa 
confederação, foi de 3,2 milhões de membros, total atingido em 1978. 
Nesse ano, o número de aposentados nos quadros da CGT, que vinha 
aumentando sistematicamente, chegou a 302 mil (1964=187 mil) (Lasserre, 
1986, p. 67). Os seguintes períodos de filiação teriam marcado a história da 
CGT no após-guerra: crescimento até 1947, ano a partir do qual declinou 
até 1958; entre 1959 e 1975, nova fase de crescimento; a partir daí, novo 
declínio (Goetschy & Rozenblatt, 1993, p. 410). 

O setor metalúrgico foi, como em toda a parte, um dos mais atingidos, 
a um ponto tal, como nota Denis Segrestin, que a associação patronal de 
metalurgia pôde declarar, em 1985, que a taxa de “efetiva” sindicalização no 
setor havia baixado de 25% para 5% (Segrestin, 1992, p. 106). 

Outro fator que provavelmente contribuiu para o declínio da CGT, 
numa escala difícil de medir, foi o fim do socialismo no Leste Europeu e a 
crescente perda de força eleitoral do PCF, ao qual a CGT permanece ligada 
como “braço sindical” do partido. “Opondo-se à lógica do capital, escreve 
R. Mouriaux, a CGT recusa as dispensas, a ‘precarização’, a baixa do poder 

                                                 
8 “A CGT-FO se faz, pela palavra e pela prática, campeã da negociação e do espírito 
contratual. Para ela, o respeito ao compromisso assumido é o próprio fundamento da 
negociação, que é o principal meio de atuação do sindicalismo. [...] A CGT e a CFDT; pelo 
contrário, consideram como uni princípio que o acordo não é um contrato, mas um 
armistício, a constatação do resultado de uma relação de forças. Ligado a essa relação, o 
acordo pode, pois, mudar com ela” (Reynaud, 1975, p. 163). 
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de compra. [...] A estratégia da CGT, que reivindica a noção de sindicato 
de esquerda, não é isolada da luta política levada pelo PCF, em primeiro 
lugar e, em menor medida, pelo PS. Desse ponto de vista, a central é 
diretamente afetada pelas alterações na esfera política e cuja autonomia 
relativa limita sua capacidade de influência” (Mouriaux, 1986, pp. 70-71). 

Considerando as diferenças e as dificuldades de obtenção de 
informações seguras que possibilitem avaliar a força das centrais, os 
pesquisadores utilizam frequentemente, como indicação, os resultados das 
eleições para os “conselhos de empresas” que ocorrem a cada dois anos9. 
Pelo Quadro 3.3 (abaixo), vê-se que, novamente, as perdas da CGT foram 
as maiores, caindo os votos a ela favoráveis de 32,3%, em 1982, para 
24,9%, em 1990. 

O aspecto dramático dos resultados acima para o sindicalismo francês 
como um todo reside no fato de que as perdas da CGT não beneficiaram as 
demais centrais e federações. O grande aumento da proporção de votos foi 
para os delegados independentes (18,4%, em 1982, para 26,6% em 1990), 
fato indicativo da queda do prestígio e da influência de todas as 
organizações sindicais. 

No final, malgrado as divergências quanto aos números de filiados e 
quanto à importância de cada central, todos os principais pesquisadores 
estão de acordo sobre a redução geral das taxas de sindicalização, sobre a 
dificuldade de recrutar ,jovens e sobre o enfraquecimento do poder sindical, 

                                                 
9 Os comitês de empresa não foram tinia iniciativa da esquerda. Foram criados depois de 
1945 por iniciativa de De Gaulle e regulamentados por uma lei de 1946, que outorgou direito 
de voto a todos os empregados. Os candidatos apresentam-se às vezes como representantes 
das confederações, às vezes concorrem como candidatos individuais. Em 1992-1993, 
existiam cerca de 25 mil comitês de empresa (Jefferys, 1996, p. 516). Seu objetivo é 
apresentar aos empregadores as reclamações dos empregados. Têm papel consultivo; o de 
barganha caberia aos sindicatos. Mouriaux observa, no entanto, que na prática, no âmbito 
das empresas, “comitês de empresa, delegados do pessoal, mandatários informais, negociam 
e assinam acordos de empresa” (Mouriaux, 1983, p. 166). Os comitês de empresa não devem 
ser confundidos com as seções sindicais, criadas também por lei em dezembro de 1968. Os 
delegados de seções não representam todo o pessoal mas os vários sindicatos diante da 
direção da empresa. Na prática, existe certa acumulação de funções entre membros dos 
comitês de empresa, representantes do pessoal eleitos pelos empregados e pelos 
representantes dos sindicatos. Uma pesquisa de 1992 mostrou que de cada cinco delegados 
sindicais um era também secretário do comitê de empresa (Cézard, Malan & Bezançon, 
1995, apud Jefferys, 1996). 

42 

tendências refletidas no aumento da proporção de representantes 
independentes dos empregados vitoriosos nas eleições para os conselhos de 
empresas e para os Conseil de Prud’hommes (espécie de tribunal de 
trabalho composto por representantes dos empregados e dos empregadores 
para a avaliação de queixas individuais). 

Quadro 3.3  
França: Resultados das eleições para comitês dos trabalhadores  

(% da votação) (1982-1990) 

 CGT CFDT FO CFTC CFECGC Outras Independentes 
1982 32,3 22,8 11,7 2,9 7,0 4,4 18,4 
1984 29,3 21,0 13,9 3,8 7,1 4,8 19,7 
1986 27,1 21,2 14,4 3,8 7,5 5,0 21,1 
1988 26,7 20,7 13,7 3,7 6,8 4,8 23,5 
1990 24,9 19,9 12,8 3,6 6,5 5,6 26,6 
Nota: eleições para os conselhos de trabalhadores ocorrem a cada dois anos. Em algumas 
companhias, nos anos pares e, em outras, nos anos ímpares. Assim, a evolução dos padrões 
de votação tuim grupo particular de companhias pode ser vista como o resultado de anos 
pares ou impares. 
Fonte: EIRR 211, agosto de 1995, apud Goetschy & Rozenblatt, 1993, p. 415. 

É interessante ressaltar que, no mesmo período em que a sindicalização 
caía, o número de contratos firmados diretamente entre empresas e sindicatos 
aumentava. No caso, deve-se ver aí a influência de fatores políticos, ou seja, 
da vitória eleitoral dos socialistas. A Lei Auroux, além de confirmar 
dispositivos pró-sindicais anteriores, obrigou as empresas, onde houvesse 
representação sindical, a abrir negociações anuais sobre salários e horas de 
trabalho, negociações que deveriam ocorrer no âmbito da empresa. A lei, 
editada por Jean Auroux em 1982, traz o nome do então ministro do Trabalho 
do governo socialista. Um dos seus objetivos era criar uma verdadeira 
“cidadania dentro da empresa”. A mesma lei ampliava os direitos sindicais à 
obtenção de informações sobre a companhia e permitia aos comitês contarem 
com a assessoria de especialistas durante as negociações. Comitês de saúde e 
segurança no trabalho foram criados, mas apenas os sindicatos podiam 
negociar pelos empregados embora os comitês de saúde e segurança 
pudessem intervir nos assuntos internos das empresas. 

Um dos objetivos da reforma introduzida pelo governo socialista foi 
a descentralização das negociações e o incentivo para negociações diretas 
entre empregados e empregadores no âmbito interno dos locais de trabalho 
(Goetschy & Rozenblatt, 1993, pp. 429 e ss.; Tchobanian, 1995, pp. 128-
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129). Como resultado da Lei Auroux, nas empresas com mais de 50 
empregados, o sistema de representação interna dos trabalhadores ficou 
composto por quatro corpos: a) delegados do pessoal; b) comitê de 
empresa; c) comitê de saúde e segurança no trabalho; d) delegado dos 
sindicatos (Tchobanian, 1995). No que diz respeito ao papel e importância 
desses organismos, as situações podem variar. Nas empresas em que o 
sindicato é fraco, os organismos eleitos pelos empregados aumentam de 
importância; quando o empregador é hostil ao sindicato, a tendência será a 
coordenação dos esforços dos sindicatos com os conselhos de trabalhadores 
e, finalmente, quando a presença do sindicato é forte e o empregador 
prefere um só interlocutor, o sindicato local é dominante (Martin, 1976, 
apud Tchobanian, 1995, p. 126). Mas, no geral, as relações entre os 
organismos locais, formalmente independentes, e os sindicatos sempre 
foram complicadas na França, em grande parte pelo conflito entre a 
ideologia conservadora dos empregadores e a tendência socialista do 
sindicalismo, notadamente da CGT. 

Na França, a crise de um sindicalismo já fraco começou antes da 
vitória da esquerda e da ascensão de um “governo amigo” nas eleições de 
1981 e continuou depois, durante os governos socialistas de Mitterrand. 
Trata-se, desse modo, de um declínio ocorrido numa situação política 
favorável, quando a maioria do eleitorado inclinava-se para a esquerda (até 
as eleições de março de 1993, quando a votação do PS caiu para cerca de 
17% e a direita voltou ao poder, até ser novamente derrotada nas eleições 
parlamentares de maio/junho de 1997). Esse fato deve ser retido para as 
discussões dos capítulos posteriores sobre os motivos das quedas de 
sindicalização, especificamente para as interpretações que atribuem forte 
peso à natureza do partido no governo (mais à esquerda ou direita) no 
declínio do poder sindical. 

No Reino Unido, a relação entre o desenvolvimento da política 
partidária e a dessindicalização efetuou-se num sentido inverso ao da 
França: a queda dos efetivos sindicais acompanhou mais de perto a perda de 
votos do Partido Trabalhista e foi bastante acentuada pela vitória do Partido 
Conservador e pelas leis aprovadas durante o governo Thatcher. No caso, os 
vínculos entre o TUC (Trade Union Congress, central sindical britânica) 
eram muito mais fortes com o Partido Trabalhista do que os dos sindicatos 
franceses com o Partido Socialista. Outro aspecto diferenciador diz respeito 
à situação do sindicalismo nos dois países. Ao contrário da França, de 
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sindicalismo frágil, o do Reino Unido estava mais próximo do bloco dos 
países de sindicalismo forte, embora nos últimos decênios os níveis de 
sindicalização tenham caído bastante e o movimento sindical tenha sofrido 
fortes derrotas nas minas, nas docas e no setor de imprensa. 

Mais precisamente, pelos dados de Visser (cf. Capítulo 1), o Reino 
Unido estaria, na década dos 70, no grupo dos países “intermediários”, entre 
os países nórdicos, de alta sindicalização, e os da Europa latina, de baixa 
sindicalização (com exceção da Itália). Depois de ter chegado a um pico de 
50% de sindicalização no quinquênio 74/79, a taxa caiu para 37% em 1990. 
Já entre 1979 e 1986, a porcentagem de sindicalizados havia declinado 25%, 
ou seja, os sindicatos haviam perdido aproximadamente três milhões de 
associados (Visser, 1988). Em 1948, o número de trabalhadores no Reino 
Unido filiados a sindicatos era de 9.102.000 (taxa de sindicalização de 
44,9%), que subiu, em número de filiados, para 12.239.000 em 1979, ano em 
que mais trabalhadores estiveram sindicalizados. Desde então, a densidade 
sindical britânica declinou ininterruptamente. Três períodos distintos podem 
ser destacados: a) 1948-1968; b) 1969-1979; e c) 1980-1987. 

a) Entre 1948 e 1968, o número absoluto de trabalhadores 
sindicalizados aumentou numa média de 32 mil por ano, embora a 
proporção de sindicalizados diminuísse. Isso significa que a sindicalização 
avançou a um ritmo mais lento do que o crescimento da força de trabalho. 

b) No período de 1969-1979, a taxa de sindicalização aumentou e o 
número de membros cresceu em termos absolutos, numa média anual de 
264 mil, até o pico de 12,6 milhões, em 1979. Foi a era de ouro do 
sindicalismo britânico. Nesse segundo período, houve aumento da força de 
trabalho em 10,5% e do emprego em 11,9%, criando uma situação bastante 
propícia para a elevação do poder sindical. Mas, a partir de 1980, a situação 
inverteu-se e a maioria dos ganhos anteriores foram perdidos. Em 1987, a 
taxa de sindicalização e os níveis de emprego declinaram enquanto a 
participação da força de trabalho no total da população atingiu seu nível 
mais baixo desde 1948 (Waddington & Whitston, 1995, p. 157). 

c) Nos anos que vão de 1980 a 1987, a velocidade da queda dos 
efetivos sindicais variou. Entre 1980 e 1983, o número de filiados caiu a 
uma média anual de 468 mil. Em parte, isso aconteceu porque os sindicatos 
não conseguiram recrutar novos membros nas áreas de atividade econômica 
em que houve expansão do emprego, de modo a tentar compensar as perdas 
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nos setores em que houve contração. O total de sindicalizados desceu para 
9,6 milhões em fins de 1991, o menor número de trabalhadores 
sindicalizados desde 1954, 362 mil a menos do que em 1990 (Bird; Beatson 
& Butcher, 1993, p. 190). Entre 1988 e 1992, a taxa de sindicalização 
continuou a decrescer a uma média de evasão de 537 mil por ano. Em 1992, 
os sindicatos perderam 5,6% dos filiados. No outono de 1993, o número 
absoluto de trabalhadores sindicalizados declinou para 7 682 mil. A taxa de 
sindicalização baixou de 32%, em 1992, para 31% em 1993 (Bird & 
Corcoran, 1994). Contudo, outra publicação, citando dados do 
Departamento de Certificados das Associações de Sindicatos e de 
Empregadores, apontava, em dezembro de 1994, 8,3 milhões de 
sindicalizados10. Pelos dados da OIT (1997-1998), no total da mão de obra 
não agrícola, a taxa de sindicalização era de 36% em 1985, tendo caído para 
26,2% em 1995. Entre os trabalhadores, a taxa de sindicalização, que estava 
em 45,5% em 1985, desceu para 26,2% em 1995. 

Os algarismos acima devem ser entendidos, convém repetir, como 
indicações com uma margem de erro difícil de estimar e com variações 
segundo as fontes e os critérios adotados. Mas servem para dar uma ideia 
geral do volume e do número de sindicalizados em cada país. Uma análise 
mais sofisticada, que não teríamos condições de fazer aqui, necessitaria 
considerar os vários setores da atividade econômica, especialmente o 
volume de trabalhadores nos variados locais de trabalho, onde os níveis de 
sindicalização mostram diferenças acentuadas. Assim, para ficarmos em 
apenas um exemplo: nos locais de trabalho com menos de 25 empregados, 
as estatísticas britânicas apontam taxas de sindicalização de 18%, subindo 
                                                 
10 Há variações nos índices de acordo com as fontes de informação. Os números acima foram 
retirados da Pesquisa por Amostragem sobre a Força de trabalho. ‘trata-se de levantamento 
efetuado pelo Departamento de Emprego. Aproximadamente 65 mil domicílios privados 
foram entrevistados em todo o Reino Unido. Os períodos entre as pesquisas têm variado. 
Outra fonte de informação é o Relatório Anual dos Certificados, de março de 1994, que 
contém a relação dos sindicatos e entidades patronais, com a indicação do número de 
membros e orçamentos. Nesse caso, os números são significativamente mais elevados cio 
que os da Pesquisa sobre a Força de “trabalho. Por essa fonte, o número de sindicalizados 
chegava a cerca de 9 milhões em fins de 1992, ainda assim 537 mil (5,6%) mais baixo do 
que em fins de 1991 (Bird & Corcoran, 1994). Os dados da Pesquisa sobre a Força de 
Trabalho foram contestados pela revista Labour Research, que entende que a empresa que 
realizou a pesquisa exagerou a queda. O declínio entre as mulheres teria sido de apenas 1% e 
não de 2% (32% para 30%, como afirma a pesquisa). Entre Os homens, o declínio teria ido 
de 39% para 38% e não para 36% (Labour Reseawh, 1994). 
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para 47% nos locais com mais de 50 empregados, embora haja exceções a 
essa regra (Bird & Corcoran, 1994, p. 192). Porém, contrariamente aos 
EUA, as diferenças nos índices de sindicalização, no Reino Unido, não 
parecem tão pronunciadas entre as etnias. Em 1993, a taxa agregada de 
sindicalização entre os brancos com emprego era de 33% contra apenas 
32% no conjunto das demais minorias étnicas; no total de empregados, era 
de 37% nos dois grupos. No tocante ao gênero, havia 36% de sindicalizados 
entre os homens e 30% entre as mulheres (McIlroy, 1995, p. 34, dados da 
Employment Gazette, January 1993). 

Na Itália, considerando o número de trabalhadores sindicalizados e as 
taxas de sindicalização, à primeira vista as perdas foram muito pequenas, 
permitindo até, no início da década dos 80, a interpretação de que, mais do 
que uma crise, estaria ocorrendo uma mutação do sindicalismo italiano11. 
As principais centrais sindicais, a Confederação Italiana do Trabalho 
(CGIL,), a Confederação Italiana dos Sindicatos de Trabalhadores (CISL) e 
União Italiana do Trabalho (UIL)12, conservaram seus efetivos ou 
registraram perdas insignificantes em termos do número total de 
trabalhadores sindicalizados (Codara, 1997; Ferner & Hyman, 1993; 
Negrelli & Santi, 1992; Visser, 1991). 

Entre 1970 e 1989, em termos absolutos, o número de sindicalizados 
passou de cerca de 5,2 milhões para 9,5 milhões, com um ganho liquido, 
entre 1970 e 1988, de quase 4,5 milhões de novos membros (Visser, 1991, 
p. 101). A CGIL, ligada ao PCI e, durante todo o após guerra, a mais 
importante central sindical italiana, entre 1968 e 1978 dobrou seus efetivos, 
passando de 2,4 milhões para 4,5 milhões (Ferner Hyman, 1993b, p. 545). 

                                                 
11 Por exemplo, Giusto Barisi, para quem, em fins da década dos 80, a crise atual [do 
sindicalismo na Itália] era só uma crise de mutação que “pôs em discussão a natureza, as 
modalidades de funcionamento, as estratégias do sindicalismo italiano”. Embora acreditasse 
que “essas transformações provocaram unia crise nas organizações existentes entre 
militantes e quadros experientes, uma redução dos recursos técnicos e humanos à disposição 
dessas organizações, uma baixa das ambições e dos objetivos de reivindicação”, Barisi 
considerava que se assistia também ao nascimento de novos movimentos de reivindicação e 
à sindicalização de novas camadas sociais (Barisi, 1989, p. 21). 
12 Além das três grandes centrais sindicais (CGIL., CISL. e UIL.) existe ainda uma 
minúscula central neofascista, a Confederação Italiana dos Sindicatos Nacionais de 
Trabalhadores (CISNAL), com lima pequena representação no setor público. 
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Na década dos 80, o melhor ano para as centrais sindicais foi o de 
1988, quando, em comparação com 1987, houve um aumento de 4,2% no 
número absoluto de sindicalizados. Para esse resultado, contou o 
extraordinário ganho da CISL (6,8%), embora todas as centrais tivessem 
tido aumentos significativos. Entre 1980 e 1994, os sindicatos italianos 
acrescentaram aproximadamente mais 1,5 milhão de membros a suas 
fileiras. A central que mais avançou entre 1977 e 1994 foi a CISL, seguida 
da UIL e da CGIL, numa competição em que todas tiveram ganhos. 

Quadro 3.4 
Itália 

Total de sindicalizados na CGIL,, CISL, e UIL  
(trabalhadores ativos. desempregados e aposentados ) 

 CGLI CISL UIL Total 

Ano 
Números 
absolutos 

Var. 
% 

Números 
absolutos 

Var. 
% 

Números 
absolutos 

Var 
.% 

Números 
absolutos 

Var.% 

1977 4.490.105  2.809.802  1.160.089  8.459.996  
1978 4.527.962 0,8 2.868.737 2,1 1.284.716 10,7 8.681.415 2,6 
1979 4.583.474 1,2 2.883.097 0,5 1.326.817 3,3 8.793.388 1,3 
1980 4.599.050 0,3 3.059.845 6,1 1.346.900 1,5 9.005.795 2,4 
1981 4.595.011 0,1 2.988.813 2,3 1.357.390 0,8 9.911.111 0,7 
1982 4.576.020 0,4 2.976.880 0,4 1.358.004 0,1 8.910.104 0,3 
1983 4.556.052 0,4 2.953.411 0,8 1.361.514 0,5 8.860.977 0,6 
1984 4.546.335 0,2 3.097.231 4,9 1.344.460 0,5 8.988.026 1,4 
1985 4.592.014 1,0 2.953.095 4,7 1.306.250 2,8 8.851.159 1,5 
1986 4.647.038 1,2 2.975.482 0,8 1.305.682 0,0 8.928.202 0,9 
1987 4.743.036 2,1 3.080.019 3,5 1.343.716 2,9 9.166.771 2,7 
1988 4.867.408 2,6 3.288.279 6,8 1.398.071 4,0 9.553.756 4,2 
1989 5.026.851 3,3 3.379.028 2,8 1.439.216 2,9 9.846.095 3,0 
1990 5.160.376 2,5 3.508.391 3,8 1.486.758 3,2 10.144.525 3,0 
1991 5.221.691 1,4 3.657.116 4,2 1.524.136 2,6 10.402.943 2,5 
1992 5.231.325 0,2 3.796.986 3,8 1.571.844 3,1 10.600.155 1,9 
1993 5.236.571 0,1 3.769.242 0,7 1.588.447 1,1 10.594.260 0,1 
1994 5.247.201 0,2 3.733.007 1,0 1.594.105 0,4 10.574.313 0,2 
80/94 646.181 14,1 673.162 22 247.105 18,4 1.565.518 17,4 
Fonte: Para 19771979, Accornero, Bibes & Groppo, 1990. Para 19801994, Codara (1997). 

Um exame atento do Quadro 3.4, contudo, indica alguns problemas 
já na década dos 90. O número de trabalhadores filiados às três principais 
central que havia chegado a 10,6 milhões em 1992 (o mais elevado até 
então), baixou para 10,5 milhões em fins de 1994. Contudo, foi uma perda 

48 

muito pequena. Ainda em 1992, o volume de sindicalizados chegou a 
crescer um pouco. Mas, em 1993, houve uma pequena redução (0,2%). Na 
verdade, no total das três principais centrais não houve perdas em número 
absoluto de sindicalizados até 1992 e depois, até 1994, o decréscimo no 
volume de sindicalizados foi muito pequeno (0,2%) e limitado à CISL. 
Aparentemente, o sindicalismo italiano teria sido capaz de atravessar 
relativamente incólume a década dos 80 e, posteriormente, os primeiros 
anos da década dos 90. 

Mas o Quadro 3.4 não revela o problema maior do sindicalismo 
italiano num aspecto já mencionado: a baixa do nível de sindicalização dos 
trabalhadores empregados e o aumento da sindicalização dos aposentados e 
desempregados. Se contarmos apenas os trabalhadores sindicalizados com 
emprego, o declínio da taxa de sindicalização em todas as centrais aparece 
de modo muito nítido e a visão da situação do sindicalismo na Itália torna-
se mais sombria. 

Assim, excluindo os inativos (aposentados e desempregados) do total 
de sindicalizados nas três centrais (10.574.313 em 1994), o número total de 
sindicalizados cai para 5.727.707, ou seja, para quase a metade (Quadros 
3.5 e 3.6). A erosão de filiados atingiu a todas as centrais, embora com 
intensidade diferente. No total, com os aposentados excluídos, entre 1980 e 
1994, as três centrais perderam 22,3% de filiados, ou seja, 1,6 milhão em 
números redondos. 

Quadro 3.5 
Itália: Trabalhadores em Atividade Inscritos na CGIL., na CISL. e na UIL  

(Aposentados excluídos) 

 CGLI CISL UIL Total 

Ano Membros 
Var. 
% 

Membros 
Var. 
% 

Membros 
Var 
.% 

Membros 
Var.
% 

1977 3.617.387  2.489.513  1.117.754  7.224.654  
1980 3.496.537  2.611.710  1.268.823  7.376.070  
1985 2.951.342  2.204.060  1.159.519  8.314.921  
1990 2.739.700  2.191.977  1.217.682  6.149.359  
1994 2.456.463  2.054.462  1.216.782  5.727.707  
80-94 -1.036.044 -29,7 -557.583 -21,3 -52.041 -4,1 -1.648.363 -22,3 

Fonte: Para 1977-1979, Accornero, Bibes & Croppo (1990). Pata 1980-1994, Codara (1997). 

Em números absolutos, os inativos somavam, em 1994, aproximadamente 
4,7 milhões num total de 10,5 milhões de inscritos nas três centrais. Na CGIL, 
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o número de pensionati (2,7 milhões) supera o de assalariados (2,4 milhões) e é 
quase o dobro de trabalhadores do setor industrial. Na CISL, o número de 
assalariados é apenas ligeiramente maior do que o de aposentados (1,9 milhão 
contra 1,6 milhão). Deste ângulo, a UIL encontra-se numa situação melhor: 377 
mil aposentados contra 1,1 milhão de assalariados em seus quadros. No total, nas 
três centrais, há 5,5 milhões de assalariados contra 4,7 milhões de aposentados. 

Quadro 3.6 
Itália: Total de sindicalizados na CGIL, na CISL. e na UIL. por setor 

 CGIL CISL UIL TOTAL 

Setor 
Números 
absolutos 

Var. 
% 

Números 
absolutos 

Var. 
% 

Números 
absolutos 

Var. 
% 

Números 
absolutos 

Var. 
% 

% 
de 

sind. 
Agricultura 303500 4,2 238263 7,2 139490 2,8 681253 3,9 93,5 
Indústria 1180452 3,2 654066 4,6 382779 4,0 2217297 3,7 41,5 
Terciário 
Privado 

500816 2,0 436749 5,3 268607 1,2 1206172 3,0 22,5 

Terciário 
Público 

470862 2,2 580846 3,8 333067 0,2 1384775 2,3 46,1 

Assalariados 2455630 2,9 1909924 4,8 1123943 1,3 5489497 3,3 38,0 
Autônomos 833 93,0 144538 7,9 92839 0,1 238210 5,9  
Aposentados 2759187 3,5 1613214 4,6 377323 5,6 4749724 4,0  
Desempregados 31551 6,3 65331 3,4   96882 4,4  
Total geral 5247201 0,2 3733007 1,0 1594105 0,4 10574313 0,2  
Fonte: Codara (1997). 

Pelos dados da CGIL, entre os trabalhadores empregados, o número 
de filiados a essa central teria declinado de 2.747.013, em 1988, para 
2.296.420, em 1997. O de aposentados, ao contrário, teria aumentado de 
2.060.680 para 2.875.918, enquanto o de desempregados teria declinado de 
59.713 para 36.123, nos mesmos anos. Por isso, o total de inscritos teria 
passado de 4.867.406 para 5.208.461, entre 1988 e 1997, embora tivesse 
havido diminuição entre os sindicalizados com emprego (CGIL Nazionale, 
Departamento de Organização, fevereiro de 1998)13. 

                                                 
13 Esse capítulo já estava escrito e o livro em fase de revisão quando recebi esses dados de 
Andrea Lanzi, do Instituto Della CGIL. no Brasil (Escritório do Rio de Janeiro), a quem agradeço 
a gentileza que me possibilitou oferecer aos leitores números mais recentes sobre a CGIL. 
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Quadro 3.7 
Composição dos inscritos na CGIL., na CISL. e na UIL (1980-1994) % 

 CGIL CISL UIL TOTAL 
Categoria de 
sindicalizados 

1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 

Empregados 76,0% 46,8% 85,4% 55,0% 94,2% 76,3% 81,9% 54,2% 
Assalariados 75,8% 46,8% 82,0% 51,1% 85,1% 70,5% 79,3% 51,9% 
Autônomos 0,2% 0,0% 3,4% 3,9% 9,1% 5,8% 2,6% 2,3% 
Aposentados 24,0% 52,6% 14,6% 43,2% 5,8% 23,7% 18,1% 44,9% 
Desempregados  0,6%  1,8%  0,0%  0,9% 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fonte: Codara (1997). 

Quando se examina a composição dos membros das centrais, percebe-se 
que o grupo dos aposentados foi o único no qual a sindicalização aumentou 
fortemente ao longo dos últimos anos. A comparação entre 1980 e 1994 é 
reveladora. Nesse intervalo, pelos dados de Codara, a porcentagem total de 
trabalhadores com emprego despencou de 81,9% para 54,2%. O aumento da 
proporção de aposentados foi forte em todas as centrais, mas, em relação ao 
número de Filiados, UIL, seguida da CISL, foi a entidade em que houve maior 
aumento: na UIL, em 1980, os aposentados eram 5,8%; em 1994, chegavam a 
23,7%; na CISL, no mesmo intervalo, foram de 14,6% para 43,2% e, na 
CGIL, de 24,0% para 52,6%. O aumento da proporção de associados, 
segundo Codara, foi antes devido à queda da sindicalização dos trabalhadores 
com emprego do que ao aumento da sindicalização dos aposentados. A OIT 
estima, por volta de 1995, que desempregados e aposentados representariam 
46% do total de sindicalizados (OIT 1997-1998, p. 288). 

Essa nova composição interna dos sindicatos muda o conjunto de 
recursos estratégicos de pressão à disposição do movimento sindical e afeta o 
poder sindical embora, em números absolutos, o total de sindicalizados 
continue grande. Aposentados, já ressaltamos, não têm força de pressão 
sindical, isto é, de atuação sobre os empregadores. É certo, contudo, que têm 
uma força eleitoral que poderia ser utilizada pelas centrais sindicais nessa 
conjuntura economicamente adversa. Nesse caso, a pressão dos aposentados 
teria que ser dirigida mais para o Estado do que para as empresas. Mas pode-
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se duvidar, se seguirmos o raciocínio de Thurow, que os aposentados possam 
ser mobilizados a favor dos trabalhadores com emprego14. 

De modo sintético, deixando de lado os aposentados (e os 
desempregados, que não são percentualmente importantes) e considerando 
somente os assalariados, que constituem a base por excelência dos 
trabalhadores mais facilmente mobilizáveis pelos sindicatos, Codara traça o 
seguinte quadro da evolução das taxas nacionais de sindicalização italianas: 

Quadro 3.8 
Itália: Evolução da taxa nacional de sindicalização (Assalariados com emprego) 

Ano Taxas 
1980 40,0 
1981 47,6 
1982 48,2 
1983 45,2 
1984 44,9 
1985 42,0 
1986 40,3 
1987 39,9 
1988 40,0 
1989 39,4 
1990 39,3 
1991 39,1 
1992 39,1 
1993 38,6 
1994 38,0 

Fonte: ISTAT, Ocupazione e reddin da lavoro & dipendente. Ano 19801994. Apud Codara 
(1997). Magistrados, militares e polícia foram excluídos dos cálculos15. 

Esses cálculos estão próximos de outras avaliações. Considerando 
apenas os empregados, Visser calculou em 40% a taxa de sindicalização 
italiana em 1989 (Visser, 1994a, p. 19). O mesmo autor, em outro trabalho, 

                                                 
14 De acordo com Thurow, seria difícil aos aposentados, que compõem a faixa dos idosos, 
juntarem-se às reivindicações de outros segmentos profissionais em atividade. Os aposentados 
seriam eleitores de um só objetivo, isto é, o de ampliar os benefícios sociais do Estado a seu 
favor. Avaliando as demandas dos idosos aposentados, Thurow chega mesmo a levantar a 
hipótese de que, nos próximos anos, a guerra de classes poderá não ser a dos pobres contra os 
ricos, mas dos jovens contra os idosos, que se apoderam da maior parte dos benefícios sociais à 
medida que aumenta proporcionalmente o seu número (Thurow, 1997, p. 141). 
15 A partir de 1993, houve mudança de metodologia de cálculo, que trouxe pequena alteração 
nos resultados. Assim, pela nova metodologia, a proporção de sindicalizados seria de 38,8% 
e, em 1994, de 38,2% (Codara, 1997, Nota Metodológica). 
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focalizando apenas o setor privado, estima a média de 38% de sindicalizados 
no período de 1986-1991 e de 32% em 1990 (contra 43% em 1989) (Visser, 
1994b, p. 82). Esses cálculos estão próximos aos que são apresentados na 
publicação da OIT (1997-1998). Nesta, 6.392 mil pessoas estariam 
sindicalizadas nas três principais centrais em 1994 contra 6.860 mil em 1985. 
Esses números não incluem os desempregados e aposentados (45,5% do total 
de sindicalizados). A eles deve-se acrescentar o de sindicalizados em outras 
entidades não filiadas às três grandes confederações, número estimado em 
aproximadamente um milhão. Lembremos que os dados da OIT para a 
categoria “trabalhadores” excluem autônomos, desempregados e aposentados. 
Em termos percentuais, há declínio nos dois grupos entre 1985 e 1995: 32,9% 
para o total da mão de obra não agrícola contra 30,6%, nas duas datas 
respectivamente. Considerando apenas os trabalhadores, as taxas são: 47,6% 
e 44,1% nos mesmos anos. 

Chegava, assim, o fim do que alguns autores denominaram de 
“decênio feliz” do movimento sindical italiano, durante o qual os 
trabalhadores teriam obtido um conjunto de vantagens mais elevado do que 
o de qualquer outro sindicalismo da Europa (redistribuição de renda a favor 
dos assalariados, redução dos ritmos e horas de trabalho e outros 
benefícios) (Accornero; Bibes & Groppo, 1990, pp. 99102). 

Também na Alemanha, se os anos 70 podem ser vistos como a década 
do sindicalismo, os de 80 tornaram-se a “década dos empregadores” (Jacobi & 
Müller-Jentsch, 1996, p. 127). A central mais atingida pela queda da 
sindicalização foi a Federação Alemã dos Sindicatos (DGB), que agrupa 80% 
dos trabalhadores sindicalizados do país. A DGB é formalmente independente 
de todo partido político, mas os laços com o Partido Social-Democrata são 
fortes. A maioria dos seus dirigentes e funcionários é filiada a esse partido. 
Contudo, a DGB e a maioria dos demais sindicatos reservam uma pequena 
parte dos lugares nas suas executivas para membros e simpatizantes do Partido 
Democrata Cristão (CDU). Além da DGB, existem outras centrais ou 
organizações autônomas importantes. Os servidores públicos com garantia de 
emprego e outras vantagens (Beamte), que entre nós teriam o antigo status de 
“estatutários”, quer dizer, regidos pelo Estatuto do Funcionalismo Público, 
estão representados pela Associação dos Funcionários Públicos (DBB), com 
aproximadamente um milhão de membros, mas não têm direito de negociação 
coletiva e de fazer greve. O Sindicato Alemão dos Empregados Públicos 
(DAG), com pouco mais de meio milhão de associados, negocia às vezes 
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separadamente, às vezes em conjunto com a DGB. Além dessas entidades, 
existe uma central sindical de tendência democrata cristã, com apenas 315 mil 
membros (1992) (Mielke; Rütters & Tudyka, 1996; Jacobi; Keller & Müller-
Jentsch, 1993). A DBB teve um forte aumento no número de filiados entre 
1991 e 1992 (cerca de 42 mil). 

A DGB filia conjuntamente trabalhadores manuais (Arbeiter) e 
empregados não manuais (Angestelle)16. Em 1950, possuía 5,4 milhões de 
membros, representando 35,7% da força de trabalho. Em 1990, embora o 
número de filiados tivesse aumentado para 7,9 milhões, a proporção declinou 
para 29,0%. No conjunto, considerando os filiados a todas as centrais, a taxa 
nacional de sindicalização estava em 39,5%, em 1950. Em 1955, atingiu o 
pico de 39,7%. No entanto, tal como aconteceu com os efetivos da DGB, no 
total de todas as confederações, houve um aumento do número absoluto de 
sindicalizados de seis milhões, em 1950, para 9,6 milhões em 1990. Em 
relação à década dos 50, o progresso foi forte. Mas acontece que, nos últimos 
anos de 1980, o aumento do número de trabalhadores sindicalizados foi 
extremamente pequeno e, finalmente, na década dos 90, começou a declinar 
Por exemplo: em 1980, havia 9,5 milhões de sindicalizados; em 1985, 9,3 
milhões e, em 1990, 9,6 milhões (Jacobi; Keller & Müller-Jentsch, 1993, p. 
232). Em 1995, somando as duas Alemanhas, o volume de sindicalizados 
seria de 9.300 mil (OIT, 1997-1998). 

Nos anos 90, a DGB, a mais importante das centrais sindicais alemãs, 
com mais de dez milhões de membros, foi a central que sofreu as maiores 
evasões. De 1991 para 1992, deixaram a central cerca de 785 mil membros 
(Mielke; Rütters & Tudyka, 1994, p. 160). Em 1992, onze milhões de 
trabalhadores estavam filiados à DGB; em 1996, havia apenas nove 
milhões. (Deve-se considerar que, com a anexação do lado oriental, houve 
aumento da filiação nessa central.) Em comparação com o ano anterior, a 
DGB registrou uma perda de 3,7% (IWD, 1997), ou seja, perdeu 350 mil 
membros. Em 1997, os resultados mais negativos para a DGB foram 
registrados na ex-República Democrática Alemã. No caso, provavelmente o 
desemprego nessa parte da Alemanha tenha contribuído fortemente para o 
rebaixamento dos índices de sindicalização. As perdas, em 1996, foram da 
ordem de 273 mil. Em 1994, a taxa de sindicalização, calculada sobre o 

                                                 
16 Um equivalente brasileiro seria, no interior das indústrias, a distinção entre “horistas” e 
“mensalistas”. 
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total de assalariados, caiu para 30% (OIT, 1996). Lembremos que Visser 
(1991) registrava 33,8% em 1989 e que, pelas estatísticas ajustadas de Clara 
Chang e Constance Sorrentino, em 1980, a porcentagem era de 36% (Chang 
& Sorrentino, 1991, p. 50). Pela OIT (1997-1998), considerando apenas 
trabalhadores, a proporção teria caído de 35% em 1991 para 28,9% em 
1995. Para o total da força de trabalho não agrícola, o declínio teria sido de 
30,7% para 29,6% para os mesmos anos. 

Como mencionamos, os cálculos para a Alemanha sobre o volume de 
sindicalizados foram afetados pela incorporação da antiga República 
Democrática Alemã. Antes da reunificação, os trabalhadores da Alemanha 
Oriental estavam representados pela Confederação dos Sindicatos Livres 
Alemães (FDGB), integrada ao aparelho do Estado e ao Partido Socialista 
Unificado, como se denominava o Partido Comunista na Alemanha Oriental. 
Os dirigentes da central habitualmente eram filiados ao partido. Seu papel era 
encorajar os aumentos de produção e distribuir benefícios sociais (facilidade 
de viagens, concessão de feriados e outras vantagens). Os sindicatos não 
tinham funções de negociação coletiva. Depois da reunificação de outubro de 
1990, os trabalhadores do Leste europeu foram integrados aos sindicatos da 
DGB e os sindicatos da época comunista foram dissolvidos. A integração 
levou a um súbito e extraordinário aumento de cerca de 46% do número de 
trabalhadores filiados à DGB (Hyman, 1996b, p. 609). 

A unificação colocou, também para os sindicatos, muitos problemas. A 
complexa legislação da República Federal Alemã foi estendida à ex-
Alemanha Oriental anexada. A economia da Alemanha Oriental era de baixa 
produtividade, menos da metade da do lado ocidental. A jornada de trabalho 
do Leste era 43 3/4 horas semanais, contra 38,5 no lado ocidental. Aluguéis, 
transportes e bens de consumo eram fortemente subsidiados (Hyman, 1996b). 
No lado oriental, não havia experiência de negociação coletiva, nem por parte 
dos gerentes e administradores das empresas do Estado, nem dos diretores de 
sindicatos, muitos dos quais eram suspeitos de pertencer à polícia política 
(Stassi). Um trabalho de treinamento para funcionários dos ex-sindicatos 
comunistas, nem sempre bem sucedido, teve de ser empreendido pelos 
sindicalistas da DGB. (Em 19911992, os acordos coletivos levaram a reduzir 
a jornada para 40 horas salariais e a elevar, em alguns setores, os salários do 
lado oriental de 60% a 80% dos salários dos trabalhadores ocidentais [Hyman, 
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1996b]). A desindustrialização subsequente e o desemprego levaram logo 
depois a uma forte queda do número de trabalhadores sindicalizados17. 

Na DGB estão filiados 16 sindicatos nacionais de empregados de 
vários setores. O IG-Metall, que agrupa os trabalhadores do setor 
metalúrgico e mecânico (com aproximadamente 2,7 milhões de membros 
em 1996), é o mais importante. É seguido de perto pelo sindicato dos 
serviços públicos e transportes (1,7 milhão). 

Na comparação entre 1996 e 1995, todos os sindicatos sofreram 
perdas. As maiores foram registrados nos segmentos econômicos mais 
atingidos pela reestruturação: têxtil e vestuário, móveis, plásticos e couros. 
O único sindicato que registrou um pequeno aumento no número de filiados 
(0,3%) foi o da polícia (Die Quelle, Februar 1997). Os menores prejuízos 
foram sofridos pelos sindicatos ligados ao serviço público, como de 
servidores públicos e transporte, o sindicato de educação e ciência (dos 
professores). Perdas menores aconteceram no sindicato dos correios no de 
ferroviários. Esse último balanço refere-se às duas Alemanhas. Na 
Alemanha Ocidental, esses últimos sindicatos perderam 8,8% e, com isso, 
menos que os 11,6% na média de todos os sindicatos no lado oriental. No 
Ocidente, as perdas nesses setores públicos somam apenas 0,4%, menos que 
os 1,2% na média dos quinze sindicatos (IWD, 1997). 

                                                 
17 O sindicalismo nos países ex-socialistas não faz parte deste trabalho. A referência à 
situação da ex-República Democrática Alemã deveu-se à sua incorporação à República 
Federal Alemã e a seus efeitos sobre o sindicalismo do lado ocidental. A absorção da 
Alemanha Oriental à República Federal Alemã criou, para o sindicalismo, uma situação 
bastante diferente da de outros ex-países socialistas que retornaram à democracia e ao 
capitalismo. Nesses, em certos casos, antigas organizações sindicais comunistas 
sobreviveram. MacShane, além do caso dos sindicatos da ex-República Democrática 
Alemanha, absorvidos pelo sindicalismo ocidental, distingue quatro situações: a) sindicatos 
recém-criados fortemente anticomunistas, nacionalistas e defensores de uma economia de 
mercado (Solidariedade na Polônia; Fratria, na Romênia; Podkrepa, na Bulgária; Sotsprof, na 
Rússia, e Liga, na Hungria); b) antigos sindicatos comunistas colocados à margem ou 
controlados pelas novas lideranças pós-comunistas. O caso mais notável seria o do KOS, da 
Tchecoslováquia, mais tarde cindido num componente checo e outro eslovaco; c) antigos 
sindicatos comunistas que se reformaram, elegendo novos membros, mudando seus estatutos 
e aceitando as normas pluralistas do Ocidente. Estariam nesse caso a confederação MSzOSz 
da Hungria e a Confederação dos Sindicatos Independentes da Bulgária (CITUB); e d) 
antigos sindicatos comunistas que sobreviveram, como o OPZZ, da Polônia, e a Federação 
dos Sindicatos Independentes, da Rússia (MacShane, 1994, pp. 4243). 
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Esses dados indicam que, também num dos países em que o 
sindicalismo havia conseguido evitar perdas graves durante a década dos 80, 
movimento sindical no seu conjunto começou a sofrer as consequências 
negativas das mudanças tecnológicas e econômicas. É digno de menção que 
isso aconteceu com um movimento sindical solidamente implantado nas 
empresas, com fortes ligações políticas com o Partido Social-Democrata e 
sem ter tido de enfrentar uma oposição dura de parte do governo democrata-
cristão. Para o futuro do sindicalismo alemão, é especialmente preocupante o 
fato de que, também em algumas áreas modernas da economia, em que os 
sindicatos já estavam consolidados, tenha havido erosão da sindicalização. 
Desse prisma, é significativo que, entre os sindicatos que registram mais 
perdas de associados, esteja um que deveria ter se aproveitado das 
transformações estruturais da economia em virtude do aumento da demanda 
de mão de obra: o Sindicato da Comunicação. Trata-se de um ramo em 
expansão mas, mesmo assim, o sindicato ficou, em 1996, com 5% a menos de 
associados do que no ano anterior (IWD, 1997, p. 8). 

A EXCEÇÃO NÓRDICA 

No quadro geral de declínio das taxas de sindicalização, os países 
nórdicos constituem um caso excepcional de resistência às forças de 
desestabilização do sindicalismo. As perdas durante os anos 80 foram 
pequenas. No entanto, em todos os quatro países, o modelo de relações 
centralizadas, do estabelecimento de políticas salariais nacionais 
acompanhadas de negociação por empresas, políticas sociais, baixos índices 
de inflação e de emprego começou a ser atingido por mudanças que se 
davam na economia. Especialmente no caso sueco, houve fortes perdas em 
produtividade. Na área sindical, a expansão do sindicalismo do setor 
público e dos trabalhadores manuais levou ao fortalecimento de novas 
entidades sindicais, que se afastaram do controle das centrais de 
trabalhadores manuais. O processo levou a um enfraquecimento das 
relações entre os sindicatos e os partidos socialdemocratas, ao aumento dos 
votos dos partidos “burgueses” e a derrotas eleitorais da socialdemocracia. 

A Suécia foi outro dos poucos países a registrar aumento dos níveis de 
sindicalização entre 1980 e 1990. Visser (1994b, p. 82), nos anos negros para 
o sindicalismo europeu da década dos 80, registra aumentos pequenos na taxa 
total de sindicalização sueca (82% como média no período de 80-85 e 84% 
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no de 86-91). Mas acusa, nos últimos anos, pequeno declínio das taxas 
nacionais, pela primeira vez desde meados de 1920. No caso, provavelmente 
o desemprego, que se aproximou dos 10% em 1993, tenha sido um dos 
fatores de queda num país onde, no setor industrial, a sindicalização havia 
chegado a 100% (Visser, 1994a, p. 27). Anders Kjellberg considera que o 
pico da sindicalização foi atingido em 1986, com 84%. Em 1990, a taxa teria 
caído para 82% (Kjellberg, 1993, p. 118). A publicação da OIT, de 1997-
1998, traz, para 1994, uma taxa de 77,2% para o total da força de trabalho 
(agricultura excluída) e de 79,3% em 1985, quer dizer, ligeiro declínio nesse 
grupo. Entre os trabalhadores, no entanto, ela teria passado de 83,8% em 
1985 para 91,1% em 1995, quer dizer, uma situação em que a sindicalização 
praticamente atingiu seu ponto de saturação. Mas, no número total de 
sindicalizados, entre 1985 e 1995, teria havido uma diminuição de 4,8%: 3 
341 mil em 1985 e 3.180 mil em 1995 (OIT, 1997-1998). 

Três confederações, ou “centrais”, organizavam a quase totalidade da 
força de trabalho: a Confederação dos Sindicatos Suecos (LO), que agrupa 
os trabalhadores manuais, com 1,9 milhão de membros “ativos”, isto é, 
excluindo os aposentados, estudantes e outras categorias muito 
inexpressivas de associados; a Organização Central dos Empregados 
Assalariados (TCO), que reúne os não manuais, com 1.440 mil filiados; e a 
Confederação das Associações Profissionais (SACO), que reúne os 
profissionais e técnicos, com 260 mil associados (dados de 1990). A divisão 
organizatória é indicativa da forte separação entre manuais e não manuais 
no interior do sindicalismo sueco (Visser, 1996b; Brulin, 1995; Martin, 
1995; Kjellberg, 1994; Rehn & Viklund, 1992). 

A ligação com o Partido Social-Democrata (que havia permanecido 
ininterruptamente no poder de 1932 a 1976) e um sistema centralizado de 
negociações com um patronato bem organizado nacionalmente permitiram 
ao sindicalismo (e ao “socialismo sueco”) atravessarem a difícil década dos 
80 sem graves perdas, praticando um modelo de relações de trabalho que 
tem sido classificado de “corporativismo social”, neocorporativismo ou 
simplesmente corporativismo (para a definição desses conceitos, ver 
Apêndice VI). Mas, desde então, o modelo sueco começou a sofrer as 
consequências da globalização, especificamente da concorrência 
internacional cada vez mais acirrada e da perda de competitividade das 
multinacionais suecas. Entre 1974 e 1977 e entre 1985 e 1989, de acordo 
com Kjellberg (1993, p. 93), a produtividade industrial do país tem ficado 
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atrás da dos onze principais competidores e, desde 1974, abaixo da média 
dos países da OECD. Nos anos 60, no ranking de países altamente 
industrializados, a Suécia ocupava o terceiro lugar em nível de 
produtividade. Nas décadas dos 70 e dos 80, despencou para o oitavo. A 
Suécia foi um dos países desenvolvidos que mais se “desindustrializaram”. 
Entre 1966 e 1994, a queda da participação do emprego industrial no total 
do emprego civil declinou de 33%, em meados dos anos 60, para 17% em 
1994. Mais de 70% do emprego civil sueco está atualmente no setor de 
serviços (World Economic Outllook, “Meeting the Challenges of 
Globalization in the Advanced Economies”, may 1997, p. 54). 

No plano político, depois da derrota de 1976, os socialdemocratas 
voltaram ao poder por meio de um governo de coalizão (1976-1982). 
Conseguiram ainda três vitórias sucessivas na década dos 80. Mas, em 
inícios dos 90, sofreram forte derrota nas eleições de setembro de 1991, 
quando a socialdemocracia recebeu apenas 37,6% dos votos nacionais. 

“Pela primeira vez desde 1928, o líder do Partido Conservador tornou 
se primeiro-ministro” (Pontusson, 1996, p. 199). As taxas de greve 
voltaram a aumentar. O longo período de paz social chegou ao fim em 1980 
“com um gigantesco conflito” (Rehn & Vicklund, 1992) e um forte aumento 
de dias perdidos por greves nos setores de educação, de saúde e de 
administração pública. Nesse ano, contra uma média de dois dias perdidos 
por greves em mil empregados em 1990, a Suécia teve 16 (Sweeney & 
Davies, 1996). 

Na área trabalhista, o sindicalismo sueco, ideologicamente unificado, 
fragmentou-se em quatro blocos de setores profissionais específicos, com 
força relativamente igual, representando separadamente, no setor privado, os 
manuais e os não manuais e, no setor público, também os manuais e os não 
manuais (Kjellberg, 1994; Clement, 1994; Goetschy, 1990). No Quadro 3.9, 
percebe-se que as quedas na taxa de sindicalização de todos os segmentos 
foram inexistentes ou muito pequenas. As maiores quedas foram no setor 
privado, entre os trabalhadores manuais. Nesse grupo, depois de um pico de 
sindicalização de 84% em 1986-1987, a taxa declinou para 77%. 

Na Finlândia, o sindicalismo avançou fortemente justamente nos 
anos em que, em quase toda a parte, tinha recuado. País de industrialização 
tardia, a Finlândia passou a integrar com atraso o “modelo nórdico”. 
Durante largo período, o movimento sindical esteve dividido entre a 
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socialdemocracia e os comunistas (esses também, após 1961, divididos 
entre si). A força da socialdemocracia nunca foi equivalente à atingida, por 
exemplo, na Suécia. O patronato, mais conservador e autoritário, aceitou 
com dificuldade um modelo centralizado de negociação coletiva. Talvez 
por isso as taxas de greve finlandesas tenham sido mais elevadas do que em 
outros países nórdicos. 

Quadro 3.9 
Suécia: Taxa de sindicalização 1975-1991 

 1975 1980/1981 1986/1987 1990 1991 
Trabalhadores manuais  
Homens 84 86 87 82 80 
Mulheres 67 80 87 81 81 
Total 77 83 87 82 81 
Setor privado 78 82 84 78 77 
Setor público 76 86 92 87 87 
Não manuais  
Homens 80 84 83 78 78 
Mulheres 78 84 85 83 83 
Total 79 84 84 80 80 
Fontes: LO 1989: AKU (Labor Force Surveys., SCB; opud Ferner & Hyman (Kjellberg, 
1993, p. 119). 

Em meados de 1960, a porcentagem de trabalhadores sindicalizados 
era de cerca de 40% (Lilja, 1993, p. 200), proporção elevada, notadamente 
se comparada com a Europa latina, mas baixa se cotejada com os padrões 
nórdicos. Em 1970, os níveis de sindicalização finlandeses atingiam 58,8%, 
porcentagem ainda inferior aos da Áustria (70,4%), da Dinamarca (62,2%) 
e da Suécia (74,2%). Mas, em 1988, mesmo nos anos difíceis da década dos 
80, a taxa de sindicalização da Finlândia alcançou 90,0% (Visser, 1991, 
p.101). O aumento foi extremamente rápido, fazendo que esse país passasse 
a integrar o chamado “modelo nórdico”: altas taxas de sindicalização, 
negociações centralizadas, organização sindical de local de trabalho, 
empregadores propensos – ainda que mais relutantemente do que nos outros 
países do bloco – à negociação com o setor sindical, neocorporativismo, 
partido Social-Democrata poderoso. O sindicalismo está organizado por 
indústria (industrial unions), não existindo sindicatos de ofício (craft 
unions). A principal organização sindical finlandesa é a Organização 
Finlandesa Central dos Sindicatos (SAK), de longe a mais importante, 
filiando, além dos trabalhadores manuais, cerca de 30% de white-collars. A 
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Confederação dos Empregados Assalariados (TVK) agrupa apenas 
sindicatos que representam empregados não manuais, majoritariamente do 
setor público, com muitos filiados do sexo feminino do setor privado e do 
público. Outras duas organizações menores representam técnicos e 
profissionais com formação acadêmica elevada (Lilja, 1993, p. 200). 

Lilja registra, com base no Anuário Estatístico da Finlândia, um total 
de cerca de 1,8 milhões de trabalhadores inscritos nas principais organizações 
sindicais, o que corresponderia a uma taxa de sindicalização de 86% em 1989 
(Lilja, 1993, p. 201). Não temos dados percentuais para os anos seguintes, 
mas as estatísticas da OIT, que utiliza a mesma fonte (Anuário Estatístico da 
Finlândia), indicam 2,1 milhões de sindicalizados no país (OIT, 1996). Em 
comparação com 1989, teria havido um aumento bruto de 337,6 mil 
trabalhadores sindicalizados, o que permite supor que as taxas de 
sindicalização tenham aumentado. Os dados da OIT (1997-1998), dão, para 
1995, 59,7% de sindicalizados no setor não agrícola e 79,3% para os 
trabalhadores. Em 1985, esses números eram, respectivamente, 61,4% e 
68,3%, o que indicaria aumento de 1,7% para as taxas nacionais de 
sindicalização e declínio de 11,0% se considerarmos apenas os trabalhadores. 
No total, em números absolutos, houve declínio da sindicalização nos últimos 
dez anos: de 1.411 mil em 1985 para 1.377 mil, em 1995. 

Na Dinamarca, onde contrariamente à Finlândia, os sindicatos 
organizados por ofício são importantes, a sindicalização não apenas cresceu 
durante a década dos 80 como se manteve estável nos anos 90. Em 1990, 
15% do total de trabalhadores dinamarqueses estavam em sindicatos 
organizados por ofício; 36% em “sindicatos gerais”; 14% em sindicatos de 
profissionais e os demais em outros tipos de organização. Hoje, o maior 
sindicato, entre os 21 filiados à central LO, é um sindicato de serviços e 
escritórios, o Sindicato dos Empregados de Comércio e de Escritórios, com 
mais de 300 mil membros, que organiza tanto empregados do setor privado 
como público (Scheuer, 1993, p. 175). 

O número de trabalhadores sindicalizados passou de 932 mil em 
1960 para 1,1 milhão em 1970, chegando a 1,7 milhão em 1980 e a dois 
milhões em 1989, significando 79,4% da força de trabalho nacional 
sindicalizada (Scheuer, 1993, p. 177). Em 1994, aproximadamente 2,1 
milhões de assalariados estavam filiados a sindicatos (93,6%). Em 1994, as 
estatísticas registravam 2,162 milhões, isto é, 91,7% do total de empregados 
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assalariados do país (OIT. 1996), o que equivale a dizer que praticamente 
todos os empregados pertenceriam a algum tipo de associação. 

Há algumas divergências entre esses dados e outros divulgados pela 
própria OIT e por outros pesquisadores. Para Visser, o total de membros 
sindicalizados em 1980 seria de 91,4%, com declínio para 86,0% em 1988. 
Considerando apenas assalariados com emprego, para os mesmos anos, as 
porcentagens respectivas seriam de 76,5% e 73,3%. Nos dois casos, haveria 
queda durante a década dos 80 (Visser, 1991, p. 101). 

Essas porcentagens, embora próximas, não conferem inteiramente 
com a publicação da OIT (1997-1998), que dá cifras menores para o 
volume de sindicalizados na Dinamarca. Por essa publicação, o número 
total de filiados a sindicatos seria de 1.730 mil em 1985 e 1.808 mil em 
1994, abaixo dos dois milhões que apareceram anteriormente. Em termos 
percentuais, em 1985, 67,4% do total da mão de obra não agrícola e 78,3% 
dos trabalhadores estariam sindicalizados. Em 1994, para os mesmos anos, 
as porcentagens seriam, respectivamente, 68,2% e 80,1%. Nesse caso, não 
teria havido declínio mas um pequeno aumento dos níveis de 
sindicalização. É possível que essas diferenças decorram de alguma 
alteração na metodologia. Visser (1991) indica problemas relacionados com 
a inclusão ou não dos aposentados nas estatísticas dinamarquesas. Nas 
organizações de não manuais, os aposentados não estão incluídos, mas 
entram nas estatísticas da central LO (cf. Anexo Metodológico). 

Tal como nos outros países escandinavos, as mudanças ocorridas 
estão afetando a estrutura da barganha centralizada e o modelo 
anteriormente estabelecido pela socialdemocracia. Estão em curso 
mudanças em direção a formas de negociação coletiva mais pluralísticas e 
descentralizadas e em direção ao uso de estratégias patronais de 
implementação de formas de participação e envolvimento dos empregados 
com a companhia (Amoroso, 1992, p. 94). Os laços dos sindicatos com o 
Partido Social-Democrata enfraqueceram-se, ao mesmo tempo em que a 
esquerda se dividia; o aumento do número de empregados não manuais 
aumentou a segmentação do mercado de trabalho e fortaleceu as 
organizações sindicais dos empregados white-collars, com estratégias de 
negociação mais fragmentadas que punham em risco a chamada “estratégia 
solidária” (Amoroso, 1992; Scheuer, 1993). Em começos de 1980, a 
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Dinamarca possuía uma enorme dívida pública e o desemprego atingia 12% 
da força de trabalho (Christiansen, 1994). 

Na Noruega, até começos da década dos 90, apesar da crescente 
internacionalização da economia e mutações da estrutura industrial e 
tensões no sistema político, as principais instituições do sistema de relações 
de trabalho haviam permanecido intactas (Dolvik & Stockland, 1993, p. 
143). Em 1935, tal como na Suécia, a central sindical LO e a central 
patronal NAF selaram um pacto de paz industrial e a socialdemocracia 
(Partido Trabalhista) foi ao poder com apoio do Partido Agrário. Um longo 
período de paz social abriu-se desde então. A partir do final da guerra, até 
1964, o Partido Trabalhista não perdeu uma só eleição. Mas, a partir de 
1966, o quadro começou a mudar. Em 1973, o Partido Trabalhista sofreu 
uma derrota histórica, baixando para 35% dos votos, a porcentagem mais 
baixa desde 1930. Apesar disso, em aliança com outros partidos, conseguiu 
voltar ao poder do qual estava afastado desde 1965, derrotado por uma 
coalizão dos partidos de centro (Liberal, Agrário e Cristão) (Mjoset; 
Cappelen; Fagerberg & Tranoy, 1996, p. 240). 

Depois de 1966, seguiu-se um período de alternância no poder entre a 
socialdemocracia e a coligação de outros partidos. Em 1990, os 
conservadores foram vitoriosos. 

O declínio do Partido Trabalhista, além de refletir provavelmente as 
mudanças estruturais em curso que alteraram a composição do eleitorado, 
liga-se ao declínio de seu prestígio na sua própria clientela tradicional. Na 
década dos 80, o Partido Trabalhista perdeu sua hegemonia entre os eleitores 
das classes trabalhadoras. Em 1957, 76% dos trabalhadores votavam por esse 
partido. Em 1989, a porcentagem correspondente era de 47%; 12% votaram 
por outro partido socialista de esquerda e 41% por partidos não socialistas. 
Em 1989, 33% dos trabalhadores de sindicatos da LO votaram por partidos 
não socialistas (Dolvik & Stockland, 1993, p. 158). 

Na central sindical LO estavam filiados, em 1990, 29 sindicatos com 
um total de 785 mil membros, dos quais cerca de 600 mil com emprego: 
340 mil no setor privado, 160 mil no setor municipal e 100 mil no setor 
público. As negociações coletivas se efetuam tanto no plano nacional como 
por local de trabalho. Os acordos nacionais devem ser aprovados em 
votação por todos os trabalhadores sindicalizados. Tal como em outros 
países, os sindicatos de trabalhadores fabris do setor de mercado 
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começaram a declinar enquanto ascendiam outras organizações 
representativas dos empregados não manuais e do setor público. Na década 
dos 80, a LO perdeu 60 mil membros, enquanto as entidades do setor 
público ganharam aproximadamente 90 mil novos associados. O sindicato 
dos trabalhadores municipais (Kommuneforbundet) é hoje o maior 
sindicato norueguês. 

Para os padrões nórdicos, a taxa nacional de sindicalização é bem 
mais baixa. Em termos porcentuais, em 1985, 50,7% da mão de obra não 
agrícola pertenciam a sindicatos. Em 1995, houve um pequeno acréscimo: 
51,7%. Considerando apenas os trabalhadores, nesses mesmos anos, as 
taxas de sindicalização permaneceram as mesmas: 55,7% (OIT, 1997 
1998). Em números absolutos, a sindicalização passou de 971 mil, em 1985, 
para 1.068 mil, em 1985. 

OS PAÍSES IBÉRICOS 

A Espanha e Portugal constituem casos em que a organização 
sindical, no sentido em que estamos usando o conceito, não teve tempo de 
se desenvolver. Em Portugal e na Espanha, após o fim do sistema 
corporativo do sindicato único, os anos favoráveis para a expansão do 
sindicalismo autônomo foram muito curtos18. Convém listar alguns dos 
problemas comuns que o sindicalismo recém-saído dos controles de um 
regime político autoritário conservador teve de enfrentar: a) o decréscimo 
das camadas de trabalhadores que tradicionalmente constituíram as bases de 
sustentação do sindicalismo, agravado pelos altos níveis de desemprego; b) 
a dificuldade, por parte dos três atores principais (sindicatos, empresas, 
governo), de institucionalizar um modelo de relações de trabalho em que os 
acordos coletivos constituem peça essencial; c) os problemas de superação 
da cultura corporativa, não apenas do patronato e das autoridades 
governamentais, mas dos próprios dirigentes sindicais. 

A profundidade e o ritmo de destruição das estruturas corporativas 
foram diversos em Portugal e na Espanha. Para Fernandes (1985), em 

                                                 
18 Referindo-se à Espanha, Estivill e Hoz (1992, p. 285) notam que a ironia da situação 
espanhola reside no fato de que o declínio do sindicalismo ocorreu interior de um sistema 
político legal favorável aos sindicatos, quando a democracia estava sendo consolidada e um 
partido de origem e programas pró-operário, o PSOE, foi ao poder. 
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Portugal, o direito sindical corporativo se manteve até 1976 e as estruturas 
corporativas permaneceram em pé pelo menos até 1985, com outros 
dirigentes e num contexto de semianomia. O sistema da contribuição 
obrigatória descontada pelo empregador em favor do sindicato (check-off) 
foi suprimido pelo governo socialista apenas em 1977 (Barreto, 1993, p. 
466). Para Lima (1991), a institucionalização de um sistema de relações 
industriais e de uma democracia representativa, em Portugal, só teriam se 
completado em 1981. 

Paradoxalmente, se fatores políticos, especificamente a constituição de 
um sistema democrático e a aproximação dos sindicatos com partidos de 
esquerda no governo, facilitaram a constituição de um novo modelo de 
relações de trabalho, as condições econômicas, marcadas por altíssimas taxas 
de desemprego, foram particularmente negativas para os trabalhadores19. 

Para os objetivos deste texto, a colocação da Espanha e de Portugal 
num grupo separado vem do fato de se tratar de dois países cujo 
sindicalismo, enquanto organização autônoma dos trabalhadores começou a 
existir há muito pouco tempo, após o fim dos dois tipos de regimes 
autoritários, corporativos, antiliberais, nacionalistas e anticomunistas que 
haviam sobrevivido à Segunda Guerra. Todavia, embora o regime 
franquista e o salazarista sejam algumas vezes identificados, as diferenças 
são muitas. Para o período que segue o após-guerra, Tusell observa que a 
maior semelhança entre ambos se produziu entre os anos de 1945 e 1956 
pela mútua reivindicação de uma herança comum, o “corporativismo 
católico” (Tusell, 1988, p. 278). 

Também o modo de transição do autoritarismo para a democracia foi 
diferente nos dois países, o que provavelmente afetou as características do 
sistema de relações de trabalho e do sindicalismo que se seguiu: transição 
pacífica e controlada na Espanha, em certa medida preparada por medidas 
de liberalização progressiva; revolucionária e súbita, em Portugal. 

                                                 
19 A proporção de desempregados, na Espanha, passou de 11,5%, em 1980, para 21,2% em 
1986 (Estivill & Hoz, 1992, p. 270). Em Portugal, a taxa de desemprego, que era de 2,1% em 
1974 (bastante baixa para os padrões ocidentais), subiu em 1976 para 6,5%, elevando-se para 
8,2% em 1979; desceu ligeiramente em 1980, mas voltou em 1981 para os padrões de 1979. 
A partir desse ano, as taxas do desemprego feminino foram particularmente aumentadas, 
entre outros motivos pelo retorno da população das ex-colônias (Lima, 1991, p. 913). 
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A construção de um sindicalismo autônomo liga-se à formação de 
uma sociedade democrática e pluralista, fato que implica, obviamente, 
alterações nas instituições, nas leis e nos costumes: o Estado precisa abrir 
mão dos controles autoritários sobre os grupos sociais; os empresários 
precisam aprender a aceitar as organizações dos trabalhadores e essas 
precisam aprender; por sua vez, a aceitar a legitimidade do lucro e dos 
interesses das empresas, ideia difícil de ser aceita pelas facções mais de 
esquerda, que geralmente têm papel importante no combate aos regimes 
autoritários de direita. 

Como antes já havia acontecido com o fim da Itália fascista e da 
Alemanha nacional-socialista, a criação de um sindicalismo livre na 
Península Ibérica necessitou não apenas de uma ordem institucional 
democrática, liberal e pluralista como também de uma economia de 
mercado. A passagem, pois, de um modelo corporativo estatal para outro de 
autonomia e negociação é um processo relacionado com transformações 
globais da sociedade, da economia, do sistema político e também da cultura 
predominante nos meios empresariais e dos sindicatos de trabalhadores20. 

Neste ponto, cumpriria abrir um parêntesis para uma observação 
lateral: embora estejamos nos referindo ao franquismo de modo geral, 
durante os longos anos da ditadura do General Franco, o modelo de relações 
de trabalho passou por mudanças que iriam repercutir posteriormente no 
sindicalismo sob regime democrático. Modesto Escobar, por exemplo, 
distingue uma primeira fase do franquismo (1939-1958) baseado nas 
corporações. Os sindicatos admitidos eram os oficiais, aos quais tanto os 
empregados como os empregadores deviam obrigatoriamente se filiar, num 
tipo de estrutura “vertical” fundada na concepção de que não havia nenhum 
conflito básico entre os interesses dos empregadores e os dos seus 
empregados. Os salários e as condições de trabalho eram estabelecidos por 
decreto governamental. Mas, entre 1958 e 1975, começou uma segunda fase, 
caracterizada pela liberalização econômica, aberta para os mercados 
internacionais, que substituiu a meta da autarquia econômica. Nessa segunda 
fase, os antigos jurados de empresa, a primeira forma de conselhos de 
trabalhadores estabelecidos logo após o final da Segunda Guerra, 
transformaram-se em comitês de empresa. Na fase de transição para a 

                                                 
20 A Grécia constitui outro caso de transição que poderia ser colocado ao lado de Portugal e da 
Espanha, mas sobre o qual não temos condições de tentar nem mesmo uma análise sumária. 
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democracia, os mecanismos corporativos foram sendo substituídos. 
Aumentaram as possibilidades de eleição de delegados independentes para os 
comitês de empresa. Por essa razão, Escobar entende que a Espanha, desde 
1930, teria passado por quatro tipos de relações de trabalho: sindicalismo 
livre sem conselhos de empresa durante a Segunda República (1931-1939); 
nem sindicalismo nem conselhos livres sob o franquismo (1939-1953); 
conselhos operários sem sindicalismo livre (1953-1977) e, finalmente, 
sindicalismo e conselhos livres a partir de 1977 (Escobar, 1995, p. 153). 

Nas linhas que se seguem, tentaremos oferecer um resumo das 
vicissitudes da sindicalização em dois países que, sob a democracia, o 
movimento sindical reapareceu numa etapa do desenvolvimento econômico 
e tecnológico hostil à instituição sindical. 

Na Espanha, o restabelecimento da democracia veio com um 
sindicalismo dividido, tal como no período anterior ao franquismo, um 
“sindicalismo politicamente dependente” de partidos, uma das 
características do sindicalismo espanhol, segundo Escobar (1995, p. 156). 
Duas principais organizações sindicais ideologicamente rivais filiam a 
maior parte dos trabalhadores: 

a) as Comissões Operárias (CGOO), ligadas ao PC espanhol, 
surgidas de uma semiclandestinidade e que se aproveitaram de certas 
concessões outorgadas na década de 1960 pelo regime franquista: 
possibilidade de grupos de trabalhadores elegerem representantes para 
encaminhar reclamações à direção das companhias e apresentar candidatos 
para os sindicatos oficiais. Essas comissões de empresa estabeleceram 
posteriormente organismos de coordenação de nível superior; 

b) a União Geral de Trabalhadores (UGT), de orientação socialista. A 
UGT foi fundada em 1888. Colocada fora da lei com a queda da República, 
ressurgiu depois do franquismo. Em 1986, nas eleições para os comitês 
operários, a UGT obteve 40,9% e as CCOO, 34,5%. Em 1978, a UGT tinha 
tido 21,7% e as CCOO, 34,5%. Outra pequena central, influenciada pela 
doutrina social da Igreja, a União Sindical Operária (USO), em 1986, recebeu 
3,8% dos votos. As cifras para 1985 indicam que as CCOO teriam 500 mil 
filiados, depois de ter chegado a mais de 700 mil em 1982. A UGT estaria 
estabilizada em torno de 660 mil (Lucio, 1993, p. 500). A antiga Confederação 
Nacional do Trabalho (CNT), de orientação anarquista, criada em 1910, 
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reapareceu depois da democratização mas sem conseguir a mesma influência 
do passado (Escobar, 1995; Lucio, 1993; Estivill & Hoz, 1992; OIT, 1983). 

Mas, além dessas centrais sindicais mais importantes, a partir de 1977 
foram reconhecidas outras organizações menores. Ocorre que sobre as 
diferenças ideológicas sobrepõem-se clivagens regionais que levam à 
existência de outras centrais de menor importância, ou de importância apenas 
regional, como a Solidariedade dos Operários Catalões (SOC), a 
Solidariedade dos Trabalhadores Vascos (ELASTV), a Intersindical Galega 
(INTG), a Confederação Geral do Trabalho (CGT), também de influência 
anarquista, a Confederação Canária de Trabalhadores (CCT), além de outras 
pequenas organizações que se formaram a partir de cisões ideológicas nas 
CCOO, como as Comissões Operárias Anticapitalistas (COA), impulsionadas 
pela Organização de Esquerda Comunista (OIC), com certa implantação na 
Valès em Barcelona, na Metal em Valência, na Fasa-Renault, em Valladolid; 
a Trabalhadores Auto-gestionários Independentes (TAI), existente em 
Alicante, e outras pequenas organizações de vida e influência incertas. Um 
relato das organizações sindicais surgidas depois da democratização 
encontra-se em Morcillo, Jiménez-Asenjo, Amorós e Torrecilla (1978), de 
onde tiramos essas informações. 

Ao que tudo indica, desde o fim do regime franquista21, as taxas de 
sindicalização sofreram muitas oscilações. Em 1975, Visser registrava 30,4% 
de trabalhadores sindicalizados e 16,0% em 1985, uma queda impressionante 
dos efetivos sindicais (Visser, 1991, p. 101). Mas deve-se enfatizar a 
dificuldade de obtenção de informações seguras, reconhecida por todos os 
analistas. Já em fins de 1983, o relatório de uma comissão da OIT que visitou 
a Espanha, diante da ausência de estatísticas sobre os níveis de filiação, foi 
bastante vago no que diz respeito à porcentagem de trabalhadores 
sindicalizados, relatando que a taxa de sindicalização estaria entre 15% e 
17%, “segundo uns”, ou de 25%, “segundo outros”22 (OIT, 1985, p. 29). 

                                                 
21 O general e ditador Franco, convém relembrar, morreu em 1975 e o rei Juan Carlos I 
iniciou a liberalização rápida do regime. Em 1978, um referendo aprovou uma Nova 
Constituição. A Espanha tornou-se uma monarquia parlamentarista e, em 1982, um governo 
socialista foi formado após a vitória do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE). Em 
abril de 1977, uma lei que reconhecia a liberdade sindical foi aprovada e as Convenções 87 e 
98 da OIT foram ratificadas. 
22 Georges Couffignal, chamando a atenção para a ausência de estatísticas, relaciona o fato 
com as concepções franquistas sobre a sociedade: uma vez que o franquismo, seguindo a 
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No setor industrial, embora se julgue que a proporção de 
sindicalizados tenha alcançado a taxa expressiva de 40-45% após as 
mobilizações de fins da década dos 70, a sindicalização teria caído 
fortemente depois de 1982, “acreditando-se estar abaixo de 15%, 
comparável com a da França” (Lucio, 1993, p. 500). Em 1983, o número de 
filiados a sindicatos era estimado em 1,7 milhão, mas, em 1985, todos os 
sindicatos não teriam mais do que 780 mil, ou seja, menos de 10% da força 
de trabalho (Estivill & Hoz, 1991, p. 265). Em 1980, Visser (1961) indicava 
1,703 milhão de sindicalizados e, em 1989, 1,163 milhão. Em termos 
percentuais, em 1981, o mesmo autor registrava 22% do total de 
trabalhadores, proporção que teria declinado para 16% em 1985. 

Dados da OIT (1997-1998), que se baseiam na pesquisa anual sobre 
os membros que cotizam a UGT, as CCOO, a ELASTV e sindicatos 
independentes, indicam 835 mil sindicalizados em 1985 e 1,606 milhão em 
1994, um aumento, portanto, de 92%, extremamente elevado num 
curtíssimo espaço de tempo. Em termos proporcionais, em 1985, no total da 
mão de obra não agrícola, 7,3% estariam filiados e, considerando apenas os 
trabalhadores, 11,5%. Em 1994, respectivamente, as porcentagens seriam 
11,4% e 18,6%. Há, pois, discrepâncias fortes nos dados sobre a Espanha. 
Visser (1991) insiste em que não há dados confiáveis sobre os níveis de 
sindicalização e não se sabe quando a relação de sindicalizados inclui 
trabalhadores aposentados ou desempregados. Também não haveria 
informações disponíveis sobre a sindicalização feminina e nos vários ramos 
da indústria e no setor público (p. 127). 

Em Portugal, até o movimento militar de 25 de abril de 1974 que pôs 
fim à ditadura, o modelo sindical e de relações de trabalho seguia o padrão 
corporativo estatal vigente em outros países (como o Brasil) que se 
inspiraram de algum modo no modelo fascista italiano. No modelo 
salazarista, de sindicatos únicos (sindicatos nacionais, de organização 
vertical), a sindicalização não era voluntária, mas todos os trabalhadores eram 
obrigados a pagar taxas (imposto sindical). Os sindicatos nacionais 
agrupavam os trabalhadores de acordo com a atividade profissional e por 

                                                                                                                 
ideologia fascista, negava o conflito entre o Capital e o Trabalho, o conflito não poderia 
existir e consequentemente não havia necessidade de estudá-lo. Nota o autor que, até 
setembro de 1979, não existia na Espanha uma revista sobre sociologia do trabalho 
(Couffignal, 1982, p. 135). 
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distritos. A exigência para a formação de um sindicato nacional era de cem 
associados. Os profissionais liberais filiavam-se às Ordens. Não havia 
obrigatoriedade de filiação, mas todos deveriam pagar uma contribuição 
sindical (Paschkes, 1985). Embora, na teoria, os sindicatos nacionais 
devessem barganhar coletivamente, na prática a negociação coletiva era um 
processo dirigido pelo Estado. O Ministério das Corporações desempenhava 
um papel essencial na elaboração dos acordos coletivos, o que significa dizer 
que salários e condições de trabalho eram estabelecidos pelo governo. Aos 
sindicatos de empregados, como o dos bancários, eram outorgadas algumas 
vantagens, como a eleição de delegados sindicais. Esse fato teria facilitado a 
elevada organização e sindicalização dos bancários (Barreto, 1993, p. 543). 

Apesar da queda do regime salazarista, a transformação do modelo e 
da cultura corporativa só teve maior impulso a partir da Constituição de abril 
de 1976, quando a pluralidade sindical começou a ser implantada de acordo 
com a Convenção 87 da OIT. Depois do levante militar de 1974, o Conselho 
Revolucionário pretendeu dar a Portugal uma orientação socialista. A 
Constituição de abril de 1976 estabeleceu que a economia portuguesa deveria 
ser baseada em relações socialistas mediante a apropriação coletiva dos 
principais meios de produção. O monopólio da representação sindical foi 
dado à Intersindical Nacional (IN), controlada pelos comunistas. As 
cotizações obrigatórias foram mantidas pelas novas autoridades militares por 
solicitação da Intersindical e abolidas em 1977 pelo governo socialista (Pinto, 
1992; Barreto, 1993). Posteriormente, os princípios socialistas foram 
retirados da Constituição pelas revisões constitucionais de 1982 e 1989 e um 
processo de privatização das empresas nacionalizadas teve início. A 
Intersindical Nacional mudou seu nome para Confederação Geral do 
Trabalho Portuguesa-Intersindical Nacional (CGTPIN). 

Em fins de 1978, foi criada uma segunda federação, a União Geral 
dos Trabalhadores, ligada ao partido socialista e ao partido 
socialdemocrático, tendo como um dos objetivos tentar eliminar o 
monopólio legal da representação que a Intersindical havia mantido até 
1976. Com isso, duas centrais sindicais, a UGT, controlada pelos socialistas 
e socialdemocratas, e a CGTP, controlada pelos comunistas, passaram a 
reivindicar a representação dos trabalhadores. Mas calcula-se que cerca de 
20% dos sindicatos portugueses não pertencem a nenhuma das duas 
centrais. A CGTP, em congresso de maio de 1986, afirmava possuir 1.350 
mil de membros enquanto a UGT dizia ter 1.100 mil. 
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Tal como na Espanha, o sindicalismo em Portugal, após o período 
corporativo de unicidade obrigatória, reapareceu muito dividido. Além da 
CGTP e da UGT, existem outras tendências dentro e fora das duas 
principais centrais. Dentro da CGTP, havia correntes comunistas 
“albanesas”, “socialistas gestionários”, trotskistas do PSR, marxistas-
leninistas da UDP e outras menos expressivas (Castanheira, 1985). 

Visser (1991, p. 101), em 1988, estimava em 30% a taxa de 
sindicalização portuguesa. Pelos dados do pesquisador holandês, os níveis 
de sindicalização em Portugal teriam descido de 59,0%, em 1970, para 
52,4%, em 1975; 58,8% em 1980; 51,6% em 1985 e, finalmente, para 
30,0% em 198823. Pela OIT (1997-1998), em 1995, o número estimado de 
filiados à CGTP e à UGT seria de 800 mil, o que representa uma forte baixa 
com relação aos 1 434 mil sindicalizados em 1985. Esses números 
indicariam que 40,6% do total da força de trabalho (setor agrícola excluído) 
estariam sindicalizados em 1985, proporção que teria caído para 18,8% em 
1995. Calculando a porcentagem de sindicalizados apenas para os 
trabalhadores, 51,4% estariam sindicalizados em 1985, proporção que teria 
baixado para 18,8% em 199524. 

Apesar da precariedade dos dados, eles indicam, de modo grosseiro, 
que Portugal estaria entre os países em que as taxas de sindicalização teriam 
sofrido declínio, aparentemente acentuado. Mas as variações parecem muito 
fortes nos diferentes setores econômicos. Nas empresas nacionalizadas, como 
geralmente acontece, a sindicalização seria bem mais elevada, oscilando de 
40% até quase 100% (Pinto, 1993; Stoleroff & Naumann, 1996). Nas 
indústrias metalúrgicas, do vidro e da tecelagem, onde existe uma tradição de 
militância sindical, a porcentagem seria “seguramente” superior a 40% 
(Pinto, 1992, p. 252). Outros autores calculam que a sindicalização seria de 
aproximadamente 30% do total (Barreto, 1993, p. 465) e que provavelmente 
teria sido inferior à do período final do regime corporativo quando (depois da 
introdução, em 1969, de algumas medidas liberalizantes) os sindicatos 

                                                 
23 Tal como para a Espanha, as estatísticas portuguesas não são seguras. Visser baseia se no 
estudo “Sindicalização e Comportamento Sindical” do Ministério do Emprego e Segurança 
Social. Não fica claro se entre os associados estão incluídos aposentados, autônomos e 
desempregados. ‘lambem não haveria dados sobre a sindicalização feminina. 
24 Os dados da OIT são estimativas do número de filiados à CGTP e à UGT. Os aposentados, 
os desempregados e os trabalhadores por conta própria estão excluídos. 



71 

oficiais de empregados e empregadores obtiveram mais autonomia e 
legitimidade para negociar (Barreto, 1993; Fernandes, 1985). 

CONCLUSÃO 

Os dados indicam, em praticamente todos os países e com 
intensidade diferente, que o declínio das taxas nacionais de sindicalização 
verificado na década dos 80 continuou nos anos 90. Múltiplos fatores 
contribuíram para isso mas, antes de discuti-los, tentaremos verificar os 
efeitos do rebaixamento dos níveis de filiação sobre o poder sindical. É 
possível argumentar (embora não estejamos de acordo com a tese) que a 
redução da proporção de aderentes não tem relação, ou tem fraca relação, 
com a influência do sindicalismo na vida política e econômica das nações. 
A tese encontra apoio em fatos que a história do sindicalismo em vários 
países sugere: a diferenciação entre o sindicalismo como um movimento 
social e o sindicalismo como instituição. 

No caso do sindicalismo como movimento social, a atenção desvia-se 
para o sindicalismo como força de mobilização (sindical, amiúde política) dos 
trabalhadores considerados como uma “classe”, uma “totalidade”, em que os 
elementos de coesão superam os de diferenciação. O fator “mobilização” 
significaria que a ação ligada a uma classe – ou a segmentos dessa classe – 
ultrapassaria o campo de relações institucionalizadas dos sindicatos com 
governos e empresas. Há, nesse enfoque, a ideia mais ou menos explícita da 
existência de um potencial conflitivo, de envergadura diferenciada segundo 
os países, que oporia os trabalhadores ao patronato e os levaria 
permanentemente a colocar novas demandas ou a se situar como oposição a 
medidas que partem das empresas e/ou das autoridades governamentais, ou 
seja, dos que detêm o poder na esfera econômica e política. A ação operária, 
nesse enfoque, não necessariamente teria de passar pelas estruturas sindicais. 
O termo habitualmente usado para definir essas modalidades de ação, que, na 
maior parte dos casos, correspondem às fases iniciais da organização dos 
trabalhadores, é “movimento operário”. O termo hoje soa arcaico e está cada 
vez mais em desuso. Ele corresponde à época de construção do sindicalismo 
em que a “classe operária” como segmento excluído, marginalizado, 
“explorado”, “dominado” seria a força básica da transformação social. O foco 
da análise, portanto, desloca-se para o conflito (que não exclui negociações 
parciais e setoriais mas temporárias). O importante aqui seria a capacidade de 
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mobilizar trabalhadores, exercer pressão sobre o patronato e sobre a classe 
política. Na ausência de estruturas mais sólidas e institucionalizadas, os 
elementos de identidade grupal, de oposição aos adversários (definidos como 
“inimigos”), contribuindo para a formação de uma “consciência de classe”, 
são essenciais para fundar a ação dos trabalhadores e ampliar suas 
possibilidades de êxito. 

Por outro lado, quando se analisa o sindicalismo como instituição, o 
foco da análise desloca-se para as estruturas, para o aparelho sindical, para 
seu funcionamento dentro da sociedade e do sistema político, para a 
negociação mais do que para o conflito, ainda que esses dois aspectos não 
estejam desligados. Pensar o sindicalismo como instituição significa 
considerar funcionários, recursos financeiros, direitos e deveres, lugar 
dentro da ordem, significa, enfim, apreender o sindicalismo como estrutura 
burocrática e como sistema de dominação. O conceito de “burocracia 
sindical” surge imediatamente. O termo pejorativo é usado amiúde pelas 
correntes sindicais de oposição, colocadas fora dos postos de direção. Numa 
hipótese generosa, o projeto radical seria conduzir a ação operária como 
movimento puro, sem estruturas, sem burocracia, “pela base”. Numa 
hipótese menos generosa, mas talvez mais realista, o projeto oculto é a 
conquista do aparelho sindical. Contudo, sem estrutura organizatória, o 
sindicalismo não subsiste porque ele não pode ser puro movimento. “O 
sindicalismo nunca é inteiramente identificável a um movimento social” 
(Touraine; Wieviorka & Dubet, 1984, p. 64). E não é nem poderá sê-lo 
porque as lideranças necessitam dar continuidade às suas posições de 
comando. Isso não pode ser alcançado sem organização, quer dizer, sem a 
institucionalização da dominação. O sindicalismo não poderia ficar 
eternamente como um movimento. Esse, no sindicalismo como em outros 
campos sociais, só tem sentido como meio para consolidação e perpetuação 
do poder de lideranças, o que exige organização e institucionalização. 

Não é necessário ressaltar que ambos os lados do sindicalismo (o de 
movimento e o de instituição) estão entrelaçados, ainda quando determinadas 
situações levem à predominância de um deles. Os sindicatos, a partir do 
após-guerra até a crise da globalização, foram levados a ser, ao mesmo 
tempo, uma forma de movimento social (com variados coeficientes de 
anticapitalismo e antiliberalismo) e instituições integradas na ordem capitalista 
democrática, estabilizadoras do mundo industrial, capazes de introduzir 
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maior grau de previsibilidade e racionalidade na produção capitalista, 
especialmente na sua fase da produção de massas padronizada. 

Por isso, a redução das taxas de sindicalização pode ter efeitos 
diferenciados no sindicalismo enquanto instituição e enquanto movimento 
social. Teoricamente, a dessindicalização poderia atingir mais a instituição 
sindical, mas poderia não ter os mesmos efeitos sobre o movimento 
sindical. Essa face do sindicalismo – e é difícil agora deixar de evocar o 
termo “movimento operário” – seria menos dependente dos aparelhos que a 
face institucional do sindicalismo, que teria beneficiado sobretudo os 
burocratas sindicais. Ora, se o poder sindical depende mais de seu lado 
“movimento”, ele não seria especialmente afetado pelo declínio dos níveis 
de sindicalização. Mas acontece que o poder sindical se realiza mediante 
sua capacidade de pressão, ou seja, sobre a possibilidade de infringir danos 
ao “outro lado”, o que requer mobilização. A greve, nas democracias 
contemporâneas, é para isso o instrumento por excelência, ainda que não 
seja o único. É principalmente por meio dela que o sindicalismo assume sua 
forma de movimento social capaz, ao mesmo tempo, de pressionar o “outro 
lado” e, indiretamente, de reforçar o sindicalismo como instituição. 

No Capítulo 5, procuraremos analisar em que medida as 
transformações ocorridas nessas últimas décadas afetaram os índices de 
conflito, o que indiretamente significa medir as consequências do declínio 
da filiação a sindicatos sobre o sindicalismo como movimento social e, 
desse modo, o poder sindical. Mas, antes, convém examinar a expansão do 
sindicalismo no setor público e suas consequências para o movimento 
sindical como um todo. 
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Capítulo 4 
O sindicalismo do setor público 

 declínio das taxas nacionais de sindicalização, de modo especial, e do 
poder sindical, em geral, teria sido mais acentuado se não tivesse havido 

a sindicalização dos empregados do setor público. Até então, o sindicalismo 
havia sido tipicamente um movimento associativo de trabalhadores manuais 
do setor privado, do setor manufatureiro, primeiro, e, logo em seguida, dos 
setores de serviços, como ferrovias, portos e trabalhos públicos urbanos. As 
chamadas “classes médias” mantinham-se, no conjunto, afastadas dos 
sindicatos. Havia, naturalmente, aqui e ali, dependendo do país, segmentos de 
classes médias assalariadas do setor privado em que tinham surgido algumas 
associações, como entre os jornalistas, professores, bancários, empregados de 
estradas de ferro etc. Uma delas, das mais antigas no mundo, foi a Associação 
dos Empregados de Estradas de Ferro no Reino Unido. Criada em 1887, 
filiou-se ao TUC em 1909, quando chegou a organizar a maioria dos 
empregados das estradas de ferro1 (Lockwood, 1962, p. 156). 

Nos EUA, alguns grupos de trabalhadores manuais do setor público 
chegaram a se organizar bastante cedo. Já por volta de 1800, artesãos dos 
estaleiros da marinha filiaram-se a sindicatos que representavam seus 
companheiros do setor privado. No século XIX, o sindicalismo avançou 
entre os tipógrafos de estabelecimentos governamentais e entre os carteiros, 
primeiro como associações beneficentes e depois efetuando trabalhos de 
lobby junto ao Congresso, embora não agissem ainda como verdadeiros 
sindicatos e não fizessem greves (Herman & Kuhn, 1981, pp. 85-86). 

Apesar desses e de outros exemplos que se poderiam encontrai; 
inclusive no Brasil (caso dos trabalhadores dos estaleiros navais e de 
empresas do Estado)2, no conjunto do movimento sindical, os sindicatos e 

                                                 
1 Esse sindicato, ao adquirir força, começou a apresentar e custear as candidaturas de seus 
próprios candidatos ao parlamento. Em 1924, conseguiu eleger seu primeiro candidato; em 
1929, elegeu oito e, nas eleições de 1945, elegeu quinze (Lockwood, 1962, p. 161). 
2 Sobre Os “operários do Estado” no Brasil (dos arsenais do Exército e da Marinha, dos 
ferroviários da Estrada de Ferro I). Pedro II, dos gráficos da Imprensa Nacional, dos 
operários da Casa da Moeda de fins do século XIX e começos do XX), cf. Carvalho (1987, 
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