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fenômenos teria de resultar de cálculos de correlação sofisticados. Para 
começar, não bastariam dados nacionais agregados. Seria preciso estudar 
também as taxas de sindicalização e de greve por setor nos vários países. Os 
dados anteriores, porém, não mostram um movimento inverso entre as 
curvas de sindicalização e as curvas de greve, quer dizer, que indicasse que, 
à medida que a sindicalização caísse, tenderiam a aumentar os conflitos 
trabalhistas. Por isso, julgamos que o cotejo entre os dois fenômenos sugere 
(mas não prova) que a dessindicalização favoreceu mais a diminuição do 
conflito do que sua elevação. Os dados disponíveis, ainda que incompletos, 
vão no sentido de respaldar a hipótese de que o enfraquecimento da 
organização sindical, medido pela proporção de trabalhadores filiados, 
tende a reduzir as taxas de greve. Nos países onde a sindicalização declinou 
fortemente (Reino Unido) ou onde sempre foi fraca (EUA, França) houve 
também forte recuo dos movimentos grevistas. De outro lado, em países 
onde os níveis de sindicalização permaneceram altos (Suécia, Dinamarca, 
Finlândia, Canadá) as taxas de paralisação na década dos anos 80 
mantiveram-se elevadas e, às vezes, aumentaram. Há, pois, indicações de 
que, onde os níveis de sindicalização são elevados, os sindicatos tiveram 
mais capacidade de reação, sendo a greve uma expressão dessa capacidade. 

g)Queremos com essa afirmação extrair a conclusão de que o volume 
e a proporção de trabalhadores filiados são indicadores relevantes da força 
do sindicalismo e do poder sindical, que tem, como um de seus principais 
instrumentos de efetivação, a capacidade de fazer greve. 

h)Não está contida nessa conclusão a tese de que, sem organizações 
sindicais fortes, greves não possam eclodir. Também não está sendo 
defendida a ideia de que novas formas de conflito social estejam descartadas 
e de que as sociedades deste final de século serão “sociedades harmoniosas”, 
tal como os marxistas imaginavam que seria a sociedade socialista. Mas está 
contida em nossa apreciação da evolução da curva de greve a hipótese de que 
a dessindicalização diminui a força dos sindicatos e tende a reduzir os índices 
de conflito trabalhista, a afetar negativamente o poder sindical, em especial 
porque os movimentos de trabalhadores, para sua continuidade e consolidação, 
necessitam de organização, mesmo com o risco da sua burocratização e 
acomodação às estruturas da ordem capitalista democrática. 
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SEGUNDA PARTE: 
 OS FATORES DE DESSINDICALIZAÇÃO 

Introdução 

a primeira parte, preocupamo-nos em tentar descrever o declínio das 
taxas de sindicalização e a evolução do conflito nos países 

desenvolvidos da Europa Ocidental e na América do Norte. Não houve, 
contudo, uma análise de tipo causal que tentasse explicar os motivos do 
recuo do sindicalismo. Não seria preciso enfatizar que um fenômeno dessa 
magnitude vincula-se a um conjunto de mutações nas sociedades 
contemporâneas e nas formas de organização do trabalho, que começaram a 
operar de modo mais intenso, mas nacionalmente variado, a partir da 
década dos 70. Essas mudanças têm sido catalogadas em diferentes classes 
de fatores explicativos. As divergências, entre os pesquisadores, na 
taxinomia dos fatores, embora existam, não são muito acentuadas. Mais 
fortes, no entanto, são as divergências relativas à avaliação da extensão dos 
efeitos causais particulares. De modo mais específico: há razoável 
concordância no que tange ao arrolamento dos diferentes fatores que 
tendem a levar à dessindicalização e boa dose de divergência quanto à 
dimensão dos estragos que ocasionaram individualmente. Algumas 
diferenças, mais do que divergências propriamente ditas, existem também 
quanto à classificação desses “fatores de dessindicalização”, aspecto que se 
liga, como veremos adiante, aos prognósticos sobre o futuro do 
sindicalismo. Vejamos alguns exemplos: 

Colin Crouch, numa avaliação de vários estudos comparativos sobre 
os problemas enfrentados hoje pelo sindicalismo dos países desenvolvidos, 
distingue três tipos de explicação: a conjuntural, relacionada com a recessão 
dos anos 80; a estrutural, concernente às mudanças na força de trabalho e no 
sistema produtivo; e a política, relativa à balança de poder nas economias 
nacionais no final de século (Crouch, 1992a). Note-se que não estão 
mencionadas as políticas sindicais e empresariais, mas elas aparecem no 
interior dos tipos principais de explicação causais. 

N 
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De outro ângulo, Kane e Marsden (1988) separam dois grandes 
conjuntos de hipóteses explicativas: as ambientais e as institucionais1. Entre 
as primeiras colocam: 

a)mudanças estruturais e econômicas: perda da posição estratégica 
das grandes unidades de produção, que agrupavam conjuntos mais 
homogêneos de trabalhadores; aumento do emprego feminino, 
especialmente de mulheres casadas; 

b)“globalização”: abertura de mercados, aumento da concorrência, 
diminuição das margens de benefícios a serem concedidos aos empregados; 
maior fluidez financeira e transferência de propriedade e consequente 
alteração da política de pessoal tradicional; 

c)aumento da heterogeneidade da mão de obra, decorrente das novas 
formas não padronizadas de emprego e ocupação, que tornam a 
“representação sindical” mais complexa diante da necessidade de atender a 
demandas mais diferenciadas; 

d)novas tecnologias: introdução de procedimentos eletrônicos e de 
informatização, que ocasionam maior descentralização das organizações 
com consequências quantitativas e qualitativas acentuadas sobre o emprego; 

e)mudanças legais e políticas: restrições ao direito de greve, 
endurecimento dos governos com relação a ações sindicais, nova legislação etc.  

Entre as segundas, incluem: 

a)as estratégias empresariais que podem implicar, de um lado, 
mudanças de atividades, de produtos, de localização, de política de venda e, 
de outro, a capacidade dos sindicatos de influenciar essas estratégias; 

b)as novas políticas de relações humanas para os empregados, 
destinadas geralmente a tornar desnecessário o recurso aos sindicatos e à 
representação sindical. 

Green (1992), focalizando especificamente o declínio do 
sindicalismo britânico, entende que as hipóteses explicativas envolvem três 
grandes conjuntos de temas: a) mudanças no ambiente externo em que 

                                                 
1 Os autores resumem os resultados de um seminário, realizado em dezembro de 1987 pelo 
Instituto Internacional de Estudos do Trabalho, que reuniu 25 especialistas de vários países. 
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atuam os sindicatos; b) alterações no quadro legal das relações industriais; e 
c) mudanças na composição do emprego. 

Metcalf, por sua vez, distingue cinco elementos que contribuíram 
para o declínio do sindicalismo: a) fatores macroeconômicos; b) 
composição do emprego; c) legislação governamental; d) reações dos 
empregadores em face das organizações sindicais (reconhecimento ou 
desreconhecimento); e e) conduta dos sindicatos (Metcalf, 1989, apud 
Disney, 1990, p. 166). 

Por seu lado, Visser (1991, p. 103) agrupa as hipóteses explicativas 
do declínio sindical em classes mais abrangentes: 

a)características da estrutura econômica: tamanho do setor agrícola 
ou industrial; desemprego e outras características do mercado de trabalho; 
concentração do emprego e papel das pequenas firmas no setor; empresas 
estrangeiras e nacionais e competição internacional; 

b)fatores políticos e institucionais: hostilidade ou apoio dos governos 
para com os sindicatos; desenvolvimento do setor público; legislação 
trabalhista; políticas de desregulamentação e problemas de acesso dos 
sindicatos aos partidos e ao governo; 

c)política e organização dos empresários; 

d)sistema de valores da sociedade, e em particular os valores dos 
empregados com relação às ações e organizações coletivas. 

Para Kochan (1988), que focaliza especificamente o sindicalismo 
norte-americano, quatro tipos de explicação podem ser distinguidos: 

a)mudanças políticas e estruturais no ambiente em que atuam os 
sindicatos; 

b)alterações nas estratégias das empresas em busca de maior 
flexibilidade, maior esforço por rebaixamento de custos e procura de novos 
mercados, o que levaria os empresários a ser mais agressivos diante do 
sindicalismo; 

c)mudanças nos valores, atitudes e expectativas dos trabalhadores, 
que iriam no sentido de diminuir o interesse pelo sindicato. Essas alterações 
nos sistemas de valores estariam relacionadas com o enfraquecimento da 
solidariedade da classe trabalhadora; 
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d)finalmente, o quarto tipo de explicação abrangeria os três anteriores 
como componentes inter-relacionados de uma teoria mais sistemática de 
transformação das relações industriais. O declínio da sindicalização seria 
somente uma peça no conjunto de amplas mudanças na estrutura 
institucional das relações de trabalho, que viriam em respostas a processos 
de longo prazo no mercado, na tecnologia, nos contextos políticos das 
relações de emprego, nas alterações das estratégias de negócios e recursos 
humanos dos empregadores: “A implicação central [...] é de que nenhuma 
estratégia única ou melhoria das estratégias organizatórias dos sindicatos ou 
mudanças nas condições políticas e econômicas podem levar a uma 
significativa recuperação da representação operária. Ao contrário, novos 
papéis para os sindicatos ou outras organizações de trabalhadores deveriam 
ser criados para oferecer uma melhor adequação entre as necessidades dos 
empregados e as do seu meio” (p. 187)2. 

A ênfase nos fatores estruturais aparece, entre outros, em Jefferys 
(1995), para quem cinco tipos de mudança desestabilizaram o meio em que 
os sindicatos atuavam: a) mudanças estruturais no peso do setor 
manufatureiro e extrativo em benefício dos serviços; b) mercado mundial 
de produtos, levando a gestão das empresas a ser mais profissional; c) 
mercado de trabalho marcado pelo desemprego; d) novos processos de 
produção; e) nova visão da política, mais liberal e individualista, 
acompanhada pela diminuição do papel do Estado e dos partidos políticos. 

De modo mais sintético, o sociólogo e cientista político S. M. Lipset 
(1986b) distingue três amplas categorias para explicar o declínio do 
sindicalismo norte-americano: a) as que integram as mutações estruturais da 
economia; b) as que dizem respeito a alterações na legislação; e c) as que se 
referem a mudanças nos valores básicos da sociedade. 
                                                 
2 Kochan acredita, apesar disso, que alterações políticas, nova legislação sobre o sistema de 
negociações coletivas e medidas de proteção ao direito de organização dos trabalhadores 
poderiam produzir uma mudança, tal como na década de 1930. O autor pensa no exemplo 
ocorrido quando da introdução do New Deal. Então, sob leis mais favoráveis e com a adoção 
de novas formas de organização (por indústria), o sindicalismo conseguiu se recuperar, como 
aconteceu quando da formação do Congresso para a Organização Industrial (CIO) e de 
“sindicatos industriais” (de trabalhadores fabris) em lugar dos sindicatos de oficio, 
geralmente filiados à Federação Americana do Trabalho (AFL.). Do mesmo modo, Kochan 
crê que seria necessária a ligação dos sindicatos com um partido político forte, tal como 
existe em alguns países da Europa. Mas essas recomendações, diante dos problemas 
apontados pelo próprio autor, parecem cair mais no campo do wishfull thinking. 
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Como vimos, os motivos da dessindicalização às vezes se repetem ao 
mesmo tempo em que sua classificação varia. Seria tentador separá-los em 
dois grandes blocos: os “estruturais” e os “conjunturais”. Entre os primeiros 
poder-se-ia colocar os eventos e processos de natureza mais estável, de 
efeitos de médio ou longo prazos e (ao menos aparentemente) menos 
sujeitos ao controle e intervenção deliberada dos vários atores do campo 
político e sindical (partidos, sindicatos, associações patronais, governo). Na 
classe das causas estruturais da dessindicalização estariam as mudanças 
tecnológicas e nos modos de fabricação, as transformações no mercado de 
trabalho e na estratificação social, custos e facilidades de transporte, 
alterações na disponibilidade de matérias-primas, facilidades de 
comunicação, novas tendências de consumo; alterações na estrutura etária 
dos consumidores etc. 

Entre as causas de tipo conjuntural, mais sujeitas à reversão, estariam 
as alterações no campo do jogo político-partidário, das leis trabalhistas, dos 
modelos de relações de trabalho, das estruturas sindicais, das modalidades 
de negociação e de relações dos sindicatos com as empresas e com os 
governos. Aí estariam as situações que podem ser alteradas bruscamente ou 
a curto prazo, como mudanças na legislação trabalhista, nas estratégias dos 
sindicatos e das empresas, na relação de forças entre os partidos e outras da 
mesma natureza. 

Em alguns casos, não há muita dificuldade para inserir um dado 
fenômeno na classe dos fatores estruturais ou conjunturais. Eventos 
políticos geralmente são de natureza conjuntural, tal como as alternâncias 
de partidos no governo. Uma vitória eleitoral de partidos conservadores ou 
liberais, que substitua no governo partidos socialdemocratas ou de 
esquerda, pode ter reflexos negativos consideráveis sobre o sindicalismo. 
Uma porcentagem significativa da perda de filiados pode ser decorrente 
desse fato, se a vitória “conservadora” implicar leis prejudiciais para o 
poder sindical. Alterações e rodízios na chefia de governos costumam 
acontecer. Mudanças políticas são eventos com probabilidade relativamente 
elevada de reversão, ao contrário do que acontece com a introdução de 
novas tecnologias que aumentam a produtividade: equipamentos obsoletos 
podem ser enviados para a periferia do sistema econômico, ou ser 
simplesmente sucateados, mas não tendem a retornar; forças políticas 
derrotadas eleitoralmente podem voltar ao governo embora nem sempre 
com os mesmos programas. 
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No entanto, outras vezes, a classificação do que é “estrutural” e do 
que é “conjuntural” pode ser complicada. Esse é o caso do desemprego. 
Sem discutir se se trata de algo econômico ou social (uma solução seria 
classificá-lo de “socioeconômico”...), há dificuldades em entendê-lo hoje 
como algo estrutural ou conjuntural. No passado, o desemprego aparecia 
ligado a crises cíclicas do capitalismo e estava associado a quedas nos 
níveis de produção. A expectativa era de que diminuísse quando a 
economia recuperasse seu nível “normal” de atividade diante de uma 
retomada espontânea ou induzida da demanda. As taxas de desemprego 
poderiam ser vistas, assim, como um fator conjuntural, de natureza cíclica, 
que estaria afetando negativamente o movimento sindical, mas a partir do 
qual não se poderia vaticinar o declínio futuro do sindicalismo. Contudo, se 
entendido como uma característica estrutural, permanente, das economias 
globalizadas (embora talvez fosse cedo para uma afirmação dessa natureza), 
tenderia a ocasionar para o sindicalismo perdas não recuperáveis. 

Citamos o exemplo do desemprego para ressaltar o caráter 
esquemático, e algumas vezes arbitrário, da classificação dos fatores, tanto 
quando consideramos a sua natureza (econômica, tecnológica, política) 
como quando os consideramos do ângulo de sua permanência (conjunturais 
ou estruturais). Mas, apesar disso, alguma taxionomia parece necessária e 
não só para fins didáticos e para pôr alguma ordem na exposição. 

A separação analítica entre grandes conjuntos de variáveis, assim 
como o espaço que se concede a eles nas explicações das causas das quedas 
nos níveis de sindicalização, têm consequências mais profundas no que 
tange às interpretações sobre o futuro dos sindicatos. Se localizarmos as 
principais razões do encolhimento do sindicalismo em fatores de natureza 
político-institucionais (como estratégias empresariais antissindicais, 
burocratização das organizações dos trabalhadores e incompetência de 
lideranças sindicais, ascensão de governos hostis, legislação antissindical), 
boa parte das perdas nas taxas de sindicalização pode ser vista como 
recuperável, dependendo especialmente da capacidade das lideranças 
sindicais (e dos partidos de esquerda) de desenvolverem novas estratégias 
capazes de enfrentar o poder empresarial. 

Se, pelo contrário, localizarmos as causas principais do declínio do 
sindicalismo em alterações da economia, da tecnologia, do mercado de 
trabalho, da estrutura social, da passagem de uma sociedade industrial para 
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outra de serviços3, enfim, em fatores sociais e econômicos “estruturais”, os 
prognósticos sobre as perspectivas da instituição sindical tenderão a ser 
mais negativos, porque a difícil situação atual do sindicalismo teria raízes 
mais profundas e dificilmente poderia haver políticas capazes de levar o 
sindicalismo a um retorno aos anos dourados, mesmo que paliativos possam 
ser achados. De modo geral, estudos que enfatizam o peso de fatores 
conjunturais ou político-institucionais são mais propensos a considerar que 
o sindicalismo poderia encontrar uma saída, dependendo especialmente de 
uma mudança no contexto político, da reorganização nas orientações e 
táticas dos sindicatos, de novas legislações do trabalho, da vitória de 
governos “amigos” etc. Consequentemente, o sindicalismo não seria uma 
instituição condenada pela sociedade pós-industrial deste final de século. 

Por outro lado, as análises calcadas principalmente sobre variáveis 
estruturais (que enfatizem as transformações do ambiente no interior do 
qual a instituição sindical se insere) levam a prognósticos pessimistas. 
Assim, não estaríamos diante de uma situação de crise, mas de declínio da 
instituição sindical. No limite, não haveria espaço para o movimento 
sindical nas sociedades de serviço do próximo século. No quadro mundial 
do sindicalismo, a Suécia e os países escandinavos é que seriam a exceção 
que retrataria o passado enquanto os EUA indicariam o futuro. O 
sindicalismo teria de aceitai; na melhor das alternativas, o papel de uma 
instituição de segunda classe. 

Mas, como tentamos mostrar, a separação das hipóteses explicativas 
em “estruturais” e “conjunturais”, em muitos casos, pode ser 
demasiadamente arbitrária. Por isso, para fins de exposição, preferimos 
agrupar os fatores que estão minando as bases do sindicalismo em dois 
grandes blocos: os de natureza socioeconômica (que tendem a ser 
fenômenos estruturais de mais longa duração e relativamente menos 
sujeitos à reversão) e os de natureza político-institucionais (que tendem a 

                                                 
3 No que toca à classificação das empresas, a separação entre “indústria” e “serviços” tende 
hoje a ficar mais complicada. Nas “empresas de alto valor”, para usarmos o termo de Reich 
(1994), a distinção que se costumava fazer entre “bens” e “serviços” perde significado. 
Empresas classificadas como “industriais” (nos EUA), como a IBM, são, de fato, empresas 
de serviços. “Menos de 20 mil dos 400 mil funcionários da IBM – diz Reich – estavam 
classificados como ‘operários de produção’, engajados em fabricação convencional” (p. 79). 
A desindustrialização, pois, pode ser mais acentuada do que sugerem as estatísticas que 
utilizam critérios tradicionais. 
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ser de mais curta duração e mais sujeitos à intervenção deliberada dos 
principais atores da área trabalhista: governo, empresários e sindicatos). 
Um terceiro bloco poderia incluir as hipóteses que realçam o papel das 
mudanças culturais e valorativas. Entretanto, como as mudanças que se 
operam nessa área somente atingem o sindicalismo quando passam pelo 
jogo político e afetam as relações de força e de alianças entre grupos de 
interesses – quer dizer, os partidos no governo, a disposição das 
autoridades com relação ao sindicato, a legislação trabalhista –, as 
mudanças nos sistemas de valores foram inseridas no rol dos fatores 
institucionais e políticos. 
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Capítulo 6 
Os fatores socioeconômicos 

 campo dos fatores sociais e econômicos não apenas é muito amplo 
como de fronteiras não muito claras. No seu interior, cabem 

fenômenos de natureza variada: formas de organização da produção, 
mudanças tecnológicas, desemprego, deslocamento de indústrias, declínio 
de atividades econômicas, mudanças na composição profissional da mão de 
obra e sua distribuição por ramos, dimensão de empresas, mercado 
internacional etc. Pode-se mesmo, com certo esforço, incluir neles até certas 
áreas relacionadas mais propriamente com a administração de empresas, 
como práticas gerenciais, técnicas de marketing etc. Alguns fenômenos de 
natureza econômica (ou mercadológica, mais exatamente) não parecem ter 
muita relação com a situação sindical, tal como, por exemplo, técnicas de 
venda. Outras variáveis tecnológicas, administrativas e mercadológicas, que 
poderiam ser inseridas na classe dos fatores econômicos – como a 
automação, o estilo de gerenciamento e de relacionamento com os 
empregados, as demandas de novos tipos de produtos por parte do mercado 
consumidor – podem ter relação mais forte com as taxas de sindicalização, 
na medida em que levam ao surgimento de novos postos de trabalho, de 
funções e de novos tipos de profissionais e, consequentemente, afetam as 
atitudes dos empregados perante os sindicatos e o número de trabalhadores 
potencialmente sindicalizáveis1. 

AS NOVAS TECNOLOGIAS E A REORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

Na categoria dos efeitos tecnológicos, a introdução da automação e 
da informatização constitui um dos principais elementos que prejudicaram o 

                                                 
1 Especialmente nocivo para a sindicalização é o surgimento de um novo tipo de empregado 
precário, móvel, instável no emprego, de trabalho temporário, subcontratado por meio de 
agências de emprego. Em lugar de ligar-se a uma firma e de procurar um emprego vitalício, 
ou de longo prazo, numa companhia, esses trabalhadores possuiriam um elevado e amplo 
leque de qualificações, de enfermeiros e programadores de computadores, na cúpula, a 
porteiros a trabalhadores diaristas, na base. Cobble (1995, apud Strauss, 1995, p. 337) 
estimou esses empregados “fora de padrão” em 25% da força de trabalho do setor privado 
dos Estados Unidos. 

O 




