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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 
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sindicalismo, ao reduzir o número de trabalhadores manuais, alterando o 
mercado de trabalho, causando desemprego setorial e, algumas vezes, 
segundo sua dimensão, rebaixando os níveis nacionais de ocupação. As 
mudanças, que haviam se iniciado há certo tempo, aceleraram-se a partir de 
meados da década dos 70, ocasionando forte redução do emprego, 
notadamente nas camadas da classe trabalhadora em que os sindicatos 
estavam bem implantados e possuíam grande capacidade de mobilização e 
de paralisação de atividades vitais para a economia nacional. Nesse sentido, 
como já notamos, os setores de minas e portos foram muito afetados pelas 
transformações econômicas e técnicas. Uma vez que, em cada país, o 
espaço desses ramos na economia nacional é diferente, as consequências 
para os níveis de sindicalização não foram as mesmas. Para países em que a 
mineração não era (ou nunca fora) importante, a introdução de outras fontes 
de energia que levaram à crise desse setor – e ao desaparecimento de um 
dos segmentos das classes trabalhadoras onde o sindicalismo era forte – não 
poderia ter reflexos significativos nos índices de sindicalização. Nesse 
ponto, cumpre ver que os sindicatos penetram desigualmente em 
determinados segmentos das classes assalariadas e que as diferenças nos 
índices setoriais de sindicalização tendem a permanecer relativamente 
constantes, o que permite dizer que há (ou havia) padrões diferenciados de 
comportamento dos grupos de assalariados ante as organizações sindicais2. 

O fenômeno da queda do emprego no setor industrial é tão conhecido 
que não vale a pena alongar-se nesse ponto. Limitemo-nos a dizer que, em 
1960, em 17 países da OECD, o emprego industrial ultrapassava 40% do 
total do emprego civil em oito países. No Reino Unido, representava 
47,7%; na República Federal Alemã, 47%; na Bélgica, 45%, para citar 
apenas alguns países onde o emprego industrial absorvia mais trabalhadores. 

                                                 
2 Considerando o Reino Unido, Price e Bain distinguem quatro grandes setores do emprego 
com padrões diferentes de sindicalização: a) agricultura, silvicultura, pesca e b) serviços 
privados, nos quais a sindicalização é baixa; c) indústria e d) setor público, onde a 
sindicalização é elevada (Price & Bain, 1976). Em 1974, os dois setores de alta 
sindicalização representavam aproximadamente 60% do total do emprego e mais de 84% do 
total de sindicalizados. A tese sustentada pelos autores é que as mudanças na distribuição do 
emprego trabalharam contra a taxa nacional de sindicalização do Reino Unido: “A proporção 
do total da força de trabalho empregada e de indústrias cuja longa tradição de sindicalismo e 
alta proporção de sindicalização – estradas de ferro, mineração de carvão, tecelagem de 
algodão e serviços governamentais – declinaram de 11,5% para 5,5% entre 1948 e 1974” (p. 
341), tese que milita a favor das explicações “estruturalistas”, que discutiremos mais tarde. 
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Em 1989, em nenhum deles a proporção da força de trabalho no setor 
ultrapassou 40% e somente em quatro deles foi um pouco além dos 35%: 
Áustria, França, Portugal e Suíça. No Reino Unido, caiu para 29,4% 
(OECD, 1991, apud Ferner & Hyman, 1993a). 

Nos EUA, foram perdidos 2,8 milhões de postos de trabalhos 
industriais entre 1979 e maio de 1992. As perdas maiores corresponderam 
aos seguintes subsetores: metais primários (548 mil); fabricação de 
produtos metálicos (375 mil); máquinas não elétricas (567 mil). A exceção 
foi o subsetor de máquinas de precisão, onde foram criados 260 mil novos 
postos de trabalho. Na França, o emprego na indústria manufatureira 
minguou entre 1982 e 1991 em cerca de 13% enquanto o emprego total 
cresceu 2,3% (OIT, Informe I, 1994, p. 53)3. 

No quadro geral da tendência ao declínio do emprego no ramo 
industrial, o setor metalúrgico, onde se localizava há muitas décadas uma 
das partes mais avançadas do sindicalismo, foi dos mais atingidos pelo 
progresso tecnológico. Para dar mais dramaticidade à dimensão da 
mudança, citamos alguns casos particulares. (Obviamente, a lista de 
situações equivalentes é imensa e tem sido tratada pela literatura 
especializada, de modo que não parece necessário estender-se sobre o 
assunto.) Na Itália, nos anos 80, a Fiat produzia cerca de 1,5 milhão de 
carros por ano com 150 mil funcionários. Em 1996, produziu 1,6 milhão de 
carros com apenas 75 mil empregados. A indústria de geladeiras, que 
produzia 600 mil unidades com 2.200 pessoas, agora produz 1,2 milhão 
com 1.800 trabalhadores (Boletim do Dieese, 1997, p. 17). Nos EUA, em 
1973, 49 mil trabalhadores estavam empregados na indústria de geladeira e 
freezers. Em 1991, o número havia caído para 25.700, uma queda média 
anual de 3,5% (Rifkin, 1995, p. 150). Entre 1979 e 1990, o emprego na 
indústria metalúrgica americana diminuiu a uma média de 1,7% ao ano 
(Rifkin, 1995, p. 146). 

A United State Steel, a maior companhia siderúrgica integrada dos 
EUA, em 1980, empregava 120 mil trabalhadores. Em 1990, produzia a 
mesma tonelagem com apenas 20 mil. Em dez anos, a produtividade dos 

                                                 
3 A queda, no período, não foi geral. O mesmo informe da OIT indica que, na Alemanha, o 
emprego industrial chegou a crescer 5,8% entre 1982 e 1990, diante de 9,6% da economia 
alemã no seu conjunto (p. 53). O fato explica provavelmente as perdas menores registradas 
pelo sindicalismo alemão na década dos 80 em cotejo com outros países. 
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trabalhadores manuais havia crescido sete vezes (Drucker, 1993, p. 46). 
Drucker acentua que a maior parte do crescimento foi obtida pelo fechamento 
de usinas obsoletas e pelo investimento em novos equipamentos, mas que a 
maior parte do salto em produtividade veio do replanejamento do fluxo de 
trabalho e tarefas. Na União Europeia, o número total de postos de trabalho 
no setor siderúrgico se reduziu mais de 65% entre 1975 e 1995, baixando de 
991 mil para 326 mil. Na França e no Reino Unido reduziu-se 75% e 80%, 
respectivamente. Nos EUA e no Japão, no mesmo período, houve redução de 
51% e 48% dos postos de trabalho, respectivamente (Trabajo, Genebra, OIT, 
nº 22, dezembro de 1997, p. 11). 

Para os trabalhadores qualificados, a queda do emprego deverá ser de 
14% até a primeira década do próximo século (Boletim 2409, Departamento 
do Trabalho dos EUA, apud Rifkin, 1996, pp. 146147). Segundo dados da 
União Internacional dos Trabalhadores das Indústrias Mecânicas, durante o 
período de 1992-1993, em todo o mundo, foram despedidos cerca de 90 mil 
trabalhadores da indústria siderúrgica; 200 mil da indústria automotriz; 126 
mil da indústria aeroespacial; 170 mil do subsetor de informática e de 
outros subsetores da indústria eletrônica; 14 mil da indústria de fabricação 
de eletrodomésticos; 7 mil da construção naval e 75 mil trabalhadores de 
outros subsetores das indústrias mecânicas (OIT, Informe 1, 1994, p. 9). 

O fim da Guerra Fria, com a redução da corrida armamentista, levou 
à queda brusca do emprego no setor metalúrgico e siderúrgico, aspecto que 
nem sempre tem sido acentuado nas análises sobre o desemprego. Nos 
EUA, a Comissão Nacional para a Reconversão Econômica e 
Desarmamento estimou que, entre 1990 e 1991, quase 300 mil empregos 
haviam sido suprimidos na indústria de defesa. Em princípios de 1993, 
haviam desaparecido outros cem mil. Na França, a redução do pessoal do 
setor de armamentos começou em 1958. Para 1997, estimava-se que 57 mil 
postos de trabalho deveriam ter desaparecido do total dos 250 mil 
empregados nas indústrias militares (OIT, Informe 1, 1994, pp. 31-32). O 
fim da Guerra Fria afetou também a sindicalização do setor público, com a 
diminuição do pessoal civil empregado em organismos de defesa. Na 
realidade, não se trata apenas da diminuição do emprego nesses setores 
industriais, mas de um movimento mais amplo de desindustrialização: para 
o conjunto dos países desenvolvidos, a parte da indústria no emprego 
declinou de cerca de 28% em 1970 para cerca de 18% em 1994. Entre as 
economias avançadas, é nos EUA que o processo se encontra mais 
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adiantado, com o setor de serviços representando atualmente 73% do total 
do emprego (World Economic Outlook, “Meeting the Challenges of 
Globalization in the Advanced Economies”, May 1997, pp. 47 e 48)4. 

As previsões catastróficas de Rifkin sobre o futuro do emprego (que 
não se limitam à avaliação da situação no setor industrial, lembremos) 
podem ser discutidas5. Mas é difícil contestar o fato do declínio absoluto e 
relativo dos trabalhadores industriais, a não ser mudando o conteúdo do 
conceito, de modo a incluir na “classe operária” outras categorias 
profissionais assalariadas que nunca foram entendidas como “operárias”, 
como os engenheiros e outros trabalhadores intelectuais. Com esse 
procedimento, Lojkine (1990) concluiu que a “classe operária” não estaria 
diminuindo, mas mudando de natureza. Segundo o autor, o que estaria 
prestes a desaparecer “não é a classe operária, mas a secular divisão entre a 
classe dos trabalhadores manuais (os ‘colarinhos-azuis’) e a dos 
‘colarinhos-brancos’ [...]. A revolução informacional não significa o dobrar 
dos sinos pela classe operária: significa o fim de uma concepção estreita da 
classe operária” (p. 20). Lojkine entende que a classe operária ampliou se 
com as novas camadas de trabalhadores intelectuais que, entretanto, não se 
reconhecem como operários (p. 15). 

Os efeitos das novas tecnologias, dos ganhos de produtividade e da 
diminuição do emprego industrial (e notadamente do declínio numérico e 
das mudanças internas da classe operária) têm efeitos sobre a teoria 
sociológica e política relacionada com a interpretação dos conflitos e seu 
desdobramento na sociedade contemporânea. No plano teórico, a ênfase na 

                                                 
4 A publicação adverte que a desindustrialização não deve ser vista como um resultado da 
globalização. Ela refletiria principalmente Os impactos desiguais do crescimento das taxas 
de produtividade na indústria e nos serviços. No que se refere às relações de trabalho, a 
mesma publicação chama a atenção para o fato de que, em economias predominantemente 
baseadas em serviços, a negociação coletiva centralizada está ameaçada. Nessas economias, 
serão cada vez mais necessários acordos salariais que não somente contemplem as enormes 
diferenças em qualificação e produtividade mas também ofereçam incentivos para a 
acumulação de capital humano (p. 53). 
5 O ex-secretário de Trabalho dos EUA, Robert B. Reich, professor de Política Social e 
Economia da Brandeis University, estima que nos seis anos da atual recuperação econômica 
americana foram criados 13 milhões de empregos e que, desde o final da década dos 70, vêm 
sendo criados uma média de dois milhões de emprego por ano. A taxa de desemprego estaria em 
torno de 5%, a mais baixa nos últimos 24 anos. Em troca, a concentração da renda aumentou e o 
salário médio, ajustado pela inflação, é 5% menor do que era em 1989 (Reich, 1998). 



167 

diminuição, ou mesmo transformação da classe operária conduz à 
conclusão de uma sociedade pós-capitalista mas não socialista6. 

A industrialização da produção em série favorecia a homogeneização 
interna da classe trabalhadora, onde se sobressaíam os operadores de 
máquinas e os montadores das linhas de montagem, retratados de modo 
muito vivo pelos sociólogos do trabalho dos anos 50, 60 e mesmo 70, que 
pesquisaram o que hoje se tornou a “velha classe operária”. Um tema comum 
desses estudos era a denúncia do trabalho repetitivo, maçante, alienado. 
Nesse contexto, as tarefas em si mesmas seriam incapazes de motivar os 
operários, a não ser pelas vantagens pecuniárias e materiais que o emprego 
poderia oferecer. O resultado seria, entre esses grupos de trabalhadores, a 
predominância das orientações “instrumentais”. Tarefas repetitivas e salários 
altos levariam à colocação em primeiro plano de reivindicações econômicas e 
materiais como modo de compensar a alienação, a monotonia e o desinteresse 
pelo “trabalho em migalhas”7, ao contrário do que aconteceria (ou deveria 
acontecer) com o trabalho das fases artesanais...8. 

Além dos aspectos profissionais propriamente ditos, outros elementos 
sociais, culturais e geográficos favoreciam a maior coesão e homogeneidade 

                                                 
6 Escreve Drucker: “Algumas décadas atrás, todos ‘sabiam’ que uma sociedade pós- 
capitalista seria certamente marxista. Hoje, sabemos que marxista é a única coisa que a 
próxima sociedade não será”. O fator de produção absolutamente decisivo, de acordo com o 
autor, não será o capital, a terra ou mão de obra mas o conhecimento. “Ao invés de 
capitalistas e proletários, as classes da sociedade pós-capitalista são os trabalhadores do 
conhecimento e os trabalhadores em serviços” (1994, pp. XIV e XV). Drucker, um pioneiro 
nesse tipo de abordagem das sociedades ocidentais contemporâneas, enfatiza a importância 
dos fundos de pensão no controle dos investimentos: “Nos Estados Unidos, esses fundos 
possuíam, em 1992, a metade do capital acionário) das maiores empresas e outro tanto de 
suas dívidas a longo prazo. Os proprietários e beneficiários dos fundos de pensão são, é 
claro, os trabalhadores do país. [...] Os fundos de pensão são dirigidos por uma nova espécie 
de capitalistas: empregados anônimos assalariados, os analistas de investimentos e gerentes 
de carteiras dos fundos de pensão” (p. XV). No Brasil, a opinião pública tomou consciência 
da força desses fundos por ocasião dos leilões das privatizações das estatais quando nomes 
como Petrus, Previ e de outros fundos de pensão se tornaram familiares. 
7 O termo é de uma obra de G. Friedmann, O trabalho em Migalhas (junto com P. Naville, 
um dos pais da sociologia industrial e do trabalho na França). 
8 Ilustrativos desses estudos são as pesquisas de Friedmann (1958) na França; de Walker e 
Guest (1951) e de Chinoy (1955), nos EUA; de Goldthorper, Lockwood, Bechhofer e Platt 
(1970) e Beynon (1975), no Reino Unido, e a minha própria pesquisa em São Paulo com 
trabalhadores de uma indústria automobilística (Rodrigues, 1970). 
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da classe operária da fase da produção em série. A proximidade dos locais de 
trabalho (os bairros e vilas operárias), as semelhanças nas modalidades de 
consumo, dos níveis (baixos) de instrução, de valores, convergiam para a 
formação de uma subcultura de classe que favorecia os partidos ligados às 
camadas de trabalhadores e as teorias coletivistas. 

É certo que, olhando mais de perto, apesar de todos os elementos que 
favoreciam a coesão e a unificação dos interesses, a classe operária como 
um bloco homogêneo existiu somente nos discursos e na literatura política. 
Sempre persistiram elementos de clivagem interna “da classe”, que não 
decorriam somente da existência de uma “aristocracia operária”. Muitos 
elementos de diversificação profissional subsistiam no interior dos grupos 
de trabalhadores de um mesmo ramo (operadores, montadores, 
trabalhadores de manutenção e reparação, aprendizes etc.), além daqueles 
que existiam entre ramos diferentes (por exemplo, portuários, empregados 
de serviços, operários industriais). 

Além disso, o modelo taylorista-fordista nunca eliminou inteiramente a 
produção de tipo artesanal e as pequenas empresas, o que permitia a 
continuidade dos trabalhadores de formação profissional da fase pré-
industrial9. Mas, considerando a hegemonia da produção em série das grandes 

                                                 
9 Usamos o termo taylorista-fordista , por facilidade de expressão, para indicar um sistema 
de trabalho fundado na especialização e repetição das tarefas, na supressão da iniciativa 
operária, na hegemonia dos escritórios de planejamento, na produção em massa padronizada. 
Porém, taylorismo e fordismo não são a mesma coisa. A aplicação de técnicas tayloristas não 
requer a mecanização, como aliás mostra o exemplo citado pelo próprio Taylor do 
trabalhador com a pá de carregar carvão, ao contrário das técnicas fordistas de fabricação em 
série. Estamos também deixando de lado, nessa caracterização sumária, o contexto 
macrossocial em que ambos os sistemas se inserem, como as formas de relação 
salário/trabalho e os métodos de regulação, ou seja, os modos de adaptação entre a produção 
e a demanda social no interior de uma dada configuração de formas institucionais, isto é, 
num contexto muito mais amplo, que regula o funcionamento da produção. Segundo Boyer, 
as relações salário/trabalho compreendem outros componentes, que não se resumem à 
organização do processo do trabalho mas incluem a estratificação das qualificações, a 
mobilidade operária (intrafirmas e interfirmas), o princípio da formação direta e indireta do 
salário; etc. Dessa perspectiva, apesar do prolongamento dos métodos tayloristas mediante a 
mecanização, a passagem do taylorismo para o fordismo significa uma mudança radical na 
maneira como o mercado de trabalho funciona e no seu papel no processo de crescimento e 
na determinação da atividade econômica (Boyer, 1988, pp. 101 1). Nesse tipo de enfoque, a 
ênfase recai no estudo das mutações nos sistemas de relações de trabalho que incluem todos 
os processos envolvidos, ou refletidos, nos aspectos legais e institucionais e não apenas nos 
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concentrações de trabalhadores, a diversificação interna das camadas 
operárias não era tão acentuada como hoje, em termos dos níveis salariais, 
dos tipos de reivindicação, da predominância absoluta em certas atividades do 
trabalhador masculino. Todos esses elementos de similitude não somente 
favoreciam a coesão e a consciência de classe, como permitiam a 
padronização das reivindicações, dos contratos, da representação e a 
unificação dos sindicatos em grandes federações e/ou centrais, que podiam 
“falar em nome da classe” (ou pelo menos das parcelas da classe trabalhadora 
que partilhavam da mesma ideologia, no caso de um sindicalismo dividido 
politicamente). Em muitos países, a formação dos grandes partidos de base 
social predominantemente operária (partidos socialdemocratas, trabalhistas e 
socialistas), o fortalecimento da representação sindical e partidária favoreceu 
leis (às vezes, uma legislação trabalhista bastante ampla) de cunho geral, 
padronizadoras de situações de trabalho as mais variadas. Elas serviram, ao 
mesmo tempo, de proteção ao trabalhador, de regulamentação dos conflitos e 
de integração dos sindicatos a patamares diversos dos níveis decisórios na 
política nacional e nas empresas. 

Nos países onde a tradição “legalista”, ou “intervencionista”, não era 
forte (como nos EUA e no Reino Unido), a barganha coletiva 
institucionalizada cumpriu o mesmo papel. Desse modo, nas fases de pré-
flexibilização do contrato, a legislação padronizada tornava-se, por sua vez, 
um elemento de unificação de direitos, vantagens, horários e jornadas. De um 
lado, antes da globalização, elementos de similitude e coesão facilitavam a 
agregação dos interesses dos trabalhadores e, assim, sua representação pelas 
grandes entidades sindicais e, de outro lado, tornavam mais fácil “botar 
ordem” nas relações entre empregadores e empregados, aumentar a 
previsibilidade dos investimentos, tranquilizar governantes e empresas, ao 
mesmo tempo em que aumentavam o poder político dos dirigentes sindicais, 
tornavam mais estáveis suas posições de comando nos sindicatos, mais 
previsíveis seus deveres, mais prescritível o que deveriam fazer. 

                                                                                                                 
sistemas de produção. Mas, apesar da importância dos meios sociais e políticos mais amplos 
que envolvem as relações de trabalho, diferenciam e regulamentam o taylorismo e o 
fordismo, é impossível deixar de considerar a relevância e a autonomia das tecnologias 
produtivas com relação às formas dos sistemas econômicos. É essa autonomia que explica a 
utilização de técnicas tayloristas e fordistas nos ex-regimes socialistas, quer dizer, em 
contextos de regulamentação geral da economia muito diferentes das ocidentais. 
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As tecnologias da era da informatização e da produção flexível, com 
o aparecimento de novas atividades profissionais, novas carreiras que 
exigem alta e flexível qualificação, tendem a ser mais difíceis de ser 
regulamentadas nacional ou setorialmente, de modo a facilitar a 
padronização da jornada, salários, normas de promoção, hierarquia e 
vantagens trabalhistas adicionais. O resultado do avanço tecnológico, em 
especial da robotização e informatização, foi a perturbação de todos os 
sistemas de classificação profissional, das escalas salariais e de distribuição 
de benefícios, sobre os quais, em larga medida, se apoiava a reivindicação 
sindical unificada, que justificava e facilitava a ação de representação 
coletiva e facilitava às lideranças preencher seus papéis. 

Três séries de efeitos resultantes das inovações tecnológicas e 
administrativas, de acordo com Coriat (1992), podem ser distinguidos: a) 
um efeito de deslocamento; b) um efeito de reclassificação, que se refere ao 
modo como as diferentes categorias socioprofissionais são valorizadas, ou, 
pelo contrário, são desvalorizadas pela desqualificação de suas habilidades 
anteriores; e c) um efeito de reorganização, cujo resultado é levar ao 
aparecimento de “figuras” renovadas ou inéditas no sistema produtivo pós-
taylorista (p. 180). O resultado seria um novo modelo de trabalho. 

Para o autor francês, três categorias de mão de obra seriam as 
“vítimas privilegiadas” pelas mutações em curso: os operários 
semiqualificados (no sentido francês do O.S., ouvrier spécialisé), de baixo 
nível de escolaridade; os jovens originários de ensino técnico de nível 
pouco elevado; e os operários donos de um ofício (p. 188, e especialmente o 
cap. “Metamorfoses da Divisão do Trabalho”). Seguramente, nem todas as 
categorias perdem com a automação e a reorganização do trabalho. Coriat 
aponta, entre as que ganham, os operadores das máquinas automatizadas e 
os técnicos da produção. 

O ponto que vale salientar aqui é que, se nem todos os empregados 
perdem com a automação e alguns podem ser beneficiados, para as 
lideranças sindicais os resultados da introdução de novas tecnologias 
tendem geralmente a ser negativos. Não se trata somente da redução do 
volume da “sua base” tradicional, isto é, da classe operária manual. Ao 
elevar a qualificação (e salários) dos trabalhadores que conservam seus 
empregos nas indústrias automatizadas, ao melhorar o ambiente de trabalho 
quando eles eram especialmente agressivos (como nas seções de pintura), 
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cansativos ou maçantes (como nas linhas de montagem), a produção 
automatizada tende também a tornar os trabalhadores que conservam seus 
empregos menos propensos a aderir a sindicatos. No final, a automação 
aumenta as diferenças internas entre os empregados. Os sindicatos passam a 
ser obrigados a desenvolver estratégias de defesa tanto dos segmentos 
altamente qualificados de profissionais e técnicos – geralmente não atraídos 
pelas formas tradicionais de negociação coletiva – com políticas e modos de 
atuação capazes de atrair os de baixa qualificação, especialmente do setor 
de serviços. Segundo informe da DGB (a central sindical alemã), a maioria 
dos empregados altamente qualificados, embora não sejam hostis aos 
sindicatos e entendam que, em princípio, eles são necessários, acham, 
apesar disso, que pode se defender sem eles (Olney, 1996). Esses 
profissionais tendem a acreditar que podem lidar melhor de modo 
individual do que coletivo com os problemas do local de trabalho e com os 
empregadores (pp. 910)10. 

Obviamente, muitas variáveis estão relacionadas com a 
sindicalização. Salários e benefícios, que são quase sempre dependentes da 
qualificação do empregado, são apenas uma delas. Empregados de 
qualificação acima da média, que acreditam ter trunfos que lhe possibilitem 
negociar individualmente com o patronato, provavelmente não se 
interessarão pelo sindicato. Salários e benefícios coletivos padronizados 
podem não lhes ser vantajosos, mesmo quando faixas diferenciais possam 
ser contempladas nos acordos coletivos negociados pelos sindicatos. 

Acontece que os diferenciais de salários têm relações com a 
propensão à sindicalização, o que significa dizer que tipos diferentes de 
empregados têm disposições diferentes perante o sindicato. A curva de 
sindicalização cruzada com salário tem a forma de um U invertido. Tende a 
subir com o aumento do salário até certo ponto; pela pesquisa de Bain e 
Elias, até aproximadamente 3.640 libras anuais (valores de 1975-1976). (A 

                                                 
10 O trabalho de Olney baseia-se em relatórios apresentados por treze centrais sindicais de 
oito países desenvolvidos, as quais apontam problemas que afetaram negativamente os 
sindicatos em começos da década dos 90. No tocante a esses profissionais de alta 
qualificação, a central sindical holandesa (CNV) considerou que esse pessoal “é mais 
individualista e virtualmente sem nenhuma afinidade com os sindicatos” (p. 9). (As centrais 
que enviaram relatórios à OIT foram: a ACTU, da Austrália; a DGB, da Alemanha; a CGIL, 
a CISI. e a U II„ da Itália; a RENGO, do Japão; a CNV e a FNV, da Holanda; a LO, da 
Suécia; o “FUC, do Reino Unido, e a AFL-CIO, dos EUA.) 
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pesquisa foi feita com uma amostra de homens entre 16 e 64 anos e 
mulheres entre 16 e 59 anos, incluindo empregados e desempregados.) Os 
autores assumem a hipótese de que a variável que mais afeta a 
probabilidade de o empregado ser sindicalizado é o salário. A explicação é 
que os empregados nos níveis inferiores da escala salarial são os que mais 
interesses têm na sindicalização, enquanto os que estão no topo têm menos 
vantagens e são menos beneficiados, ou são mesmo prejudicados, pela 
substituição de critérios pessoais de atribuição de vantagens por regras 
padronizadas negociadas pelos sindicatos (Bain & Elias, 1985). As taxas 
mais elevadas de sindicalização entre negros nos EUA constituem uma 
evidência de que, para os salários baixos, na relação custos-benefícios da 
sindicalização, os benefícios tendem a predominar. Já a partir de certo nível 
hierárquico com funções de comando, especialmente no setor de mercado, o 
fator “hostilidade patronal” praticamente elimina quaisquer vantagens da 
sindicalização para o pessoal mais qualificado e de salários mais altos, pois 
deles se espera maior lealdade à empresa e a sindicalização não é tolerada. 

A FRAGMENTAÇÃO DOS INTERESSES DOS TRABALHADORES 

O efeito das novas tecnologias integra o campo dos fatores que vêm 
levando ao que tem sido denominado de “fragmentação dos interesses das 
classes trabalhadoras”. Na realidade, a fragmentação não vem apenas de 
mutações tecnológicas, mas de um conjunto de alterações na área produtiva 
e no mercado de trabalho que aumentam as diferenciações no interior das 
classes trabalhadoras, dificultam a unificação de suas demandas e, 
consequentemente, diminuem sua coesão e solidariedade e fazem com que 
os sindicatos encontrem muita dificuldade para exercer o seu papel 
tradicional de representação. Entre os fatores de debilitamento da 
solidariedade dos trabalhadores estão a dispersão da produção (às vezes por 
países diferentes e distantes), a redução da dimensão das unidades de 
fabricação e o aumento da produção em pequenas empresas; a maior 
mobilidade do capital internacional; a tendência em direção a acordos por 
empresas e locais de fabricação; a flexibilização da produção, das normas e 
regulamentos que regiam tarefas, hierarquias e carreiras dos empregados, a 
maior heterogeneidade da força de trabalho em virtude do aparecimento de 
novas profissões, da maior presença da mulher e dos imigrantes no conjunto 
da mão de obra. O resultado desses novos desenvolvimentos não é apenas o 
fim (ou o começo do fim) do velho modelo taylorista-fordista, mas também, 
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como dificilmente poderia deixar de ser, da velha classe operária sobre a 
qual se apoiara o sindicalismo como fenômeno de massa. 

Hyman (1996c) associa quatro processos principais ligados ao 
conceito da fragmentação: a) um desvio do coletivismo em direção ao 
individualismo, refletido nas baixas das taxas de sindicalização, na menor 
receptividade, entre os empregados, das políticas e normas determinadas 
coletivamente; b) a polarização dentro da classe trabalhadora que pode 
coincidir com a divisão entre sindicalizados e não sindicalizados, divisão 
que muitos autores caracterizam do ângulo das relações entre centro e 
periferia ou entre os que estão dentro e os que estão fora; c) crescente 
particularismo das identidades e projetos das empresas, das ocupações e do 
setor econômico ou industrial; d) fragmentação dentro do sindicalismo, que 
se expressa em conflitos intrassindicais e intersindicais e no debilitamento 
da autoridade das lideranças nacionais, confederações e centrais (p. 10). 

A desconcentração da produção fabril 

Essa tendência já havia sido detectada há certo tempo por Piore e 
Sabei (1983). A redução das dimensões dos locais de produção continuou 
na década dos 80, impulsionada também pelos esforços de flexibilização da 
produção e de outras medidas destinadas a reduzir custos. Visando 
aumentar a flexibilização, as grandes empresas passaram a terceirizar parte 
de sua produção, repassando tarefas para pequenas e médias empresas, onde 
justamente a sindicalização tende a ser significativamente mais baixa. 

No Reino Unido, por exemplo, os estabelecimentos que empregavam 
de um a 49 empregados, no setor manufatureiro, em 1951 representavam 
11,4% do total de empregados; em 1979, 13,5% e, em 1990, 19,8%. No 
outro extremo, os estabelecimentos com 1 500 ou mais empregados, em 
1951, eram 23,6% do total; em 1979, subiram para 32%, mas, em 1990, 
caíram para 21,7% (Sisson & Marginson,1995,p.101). “quanto menor a 
parcela dos empregados que trabalham em pequenas firmas (até nove 
empregados), maior tende a ser o nível de sindicalização. A expansão de 
pequenas firmas num setor é geralmente considerada uma ameaça para o 
sindicato.[...] De acordo com uma pesquisa de 1977-1978, na República 
Federal Alemã, a sindicalização subia sistematicamente com o aumento do 
tamanho do estabelecimento: de 7% nas menores unidades com menos de 
dez empregados para 56% nas que tinham dois mil ou mais. Na Noruega, a 
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taxa de sindicalização variava de 18% para estabelecimentos com menos de 
cinco empregados para mais de 67% em estabelecimentos com 200 ou 
mais”(Bosch, 1985, apud Visser, 1998, p.140). Mas a relação entre o 
tamanho do estabelecimento (medido em número de empregados) e a 
probabilidade de sindicalização não é unilinear. A pesquisa de G.S Bain e 
P. Elias mostrou que, até aproximadamente 200-300 empregados, a 
probabilidade de aumento da taxa de sindicalização sobe acentuadamente. 
A partir de aproximadamente 800 empregados, a curva se estabiliza, ou 
seja: o aumento do número de trabalhadores por local de trabalho não eleva 
a proporção de sindicalizados (Bain & Elias, 1985). Muitos outros 
exemplos poderiam ser citados, embora a dimensão medida pelo número de 
empregados não seja a única variável significativa para explicar as 
diferenças nos índices de sindicalização. Entre outros fatores que dificultam 
a sindicalização nos pequenos estabelecimentos (paternalismo, 
possibilidade de tratar diretamente com o proprietário, relações informais, 
etc.), há o fato de que sindicatos, na relação custo-benefício da 
sindicalização, preferem investir nas grandes empresas, em que podem 
ganhar mais em termos de número de trabalhadores que aderem ao 
sindicato. Os resultados dos esforços para aumentar a sindicalização em 
pequenas empresas geralmente não são compensadores, precisamente 
porque o número de empregados é baixo e as empresas estão mais 
dispersas, fato que aumenta aos custos de cada trabalhador sindicalizado. 

A fase das grandes concentrações industriais acabou ou está em vias 
de acabar. Galenson (1994) nota que os grandes sindicatos industriais 
aumentavam a solidariedade operária e tinham seu poder de barganha 
reforçado. Mas essa forma organizatória poderia ter sido válida na época 
das grandes unidades de produção. Agora, ela poderia ser contraproducente. 
“Os interesses dos vários grupos profissionais podem divergir e entrar em 
agudo conflito em várias questões” (p.152). 

Para tornar mais difícil a tarefa de representação dos sindicatos, a 
diminuição da concentração dos trabalhadores por estabelecimentos, ou por 
local de trabalho, mencionada acima, não se acompanhou das companhias, 
e consequentemente da unidade de comando empresarial. Pelo contrário. As 
corporações multinacionais continuaram como as grandes empregadoras, 
apesar da dispersão dos processos de produção dentro e fora dos países-
sede. Em 1986, mais de 13 mil empresas da Comunidade Europeia 
empregavam, cada uma, ao menos 500 pessoas. Essa proporção representava 
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0,1% do total de empresas da CE, mas 28% de todo o emprego. Em 1991, 
foram identificadas mais de oito mil companhias que empregavam pelo 
menos mil trabalhadores nos países-membros. Mais de 900 grupos 
multinacionais com base na CE têm ao menos mil empregados em dois ou 
mais países. Além disso, existem pelo menos 280 multinacionais de fora da 
CE com mais de mil empregados (Ferner & Hyman, 1993a, p.xviii). 

A dispersão industrial e a desconcentração de trabalhadores por unidade 
de produção não significou, assim, a divisão da unidade de comando 
empresarial, o que significa dizer que grupos mais segmentados de 
trabalhadores passaram a ter pela frente companhias mais poderosas, com 
comandos e estratégias mais unificadas, com mais poder de fogo antissindical. 

Consequências da dispersão industrial 

Além do aumento da proporção do volume de trabalhadores nas 
pequenas empresas– seja pelo enxugamento da produção das grandes 
unidades, seja pelas subcontratações e terceirizações – há o deslocamento 
de fábricas para outras regiões dentro de um mesmo país ou para outros 
onde os salários são mais baixos, a pressão sindical mais fraca e as 
condições gerais de fabricação melhores, para não citar os benefícios que as 
autoridades locais, cada vez mais e especialmente nas áreas menos 
industrializadas, tendem a oferecer para atrair novos investimentos. No 
caso, não há somente a redução do volume de trabalhadores empregados 
mas as ameaças contidas na própria transferência11. Acontece que as 
transferências fabris constituem uma ameaça ao emprego local e, desse 
modo, reduzem a capacidade de reação dos trabalhadores diante das 
pressões patronais, tanto mais que os sindicatos tendem a encontrar menos 
apoio de parte dos trabalhadores que mantêm seus empregos nas novas 
unidades fabris enxugadas e modernizadas. A ameaça de transferir a 
produção, caso haja uma excessiva pressão sindical, constitui um poderoso 
instrumento do patronato para a contenção das reivindicações trabalhistas. 
Uma pesquisa que estudou as estratégias de atuação sindical de 600 

                                                 
11 O esforço para escapar das áreas de concentração operária que favorecem um sindicalismo 
mais agressivo e geram relações de trabalho mais turbulentas não é, obviamente, a única 
razão para a desconcentração industrial. Outros motivos devem ser considerados: preço dos 
terrenos, facilidades de transporte e obtenção de matéria prima, vantagens fiscais oferecidas 
pelos governos, oferta de energia, facilidades hidráulicas etc. Porém, quaisquer que sejam os 
motivos, os efeitos da dispersão das indústrias raramente são positivos para os sindicatos. 
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empresas norte-americanas revelou que, em cerca da metade dos casos, o 
empregador ameaçou os sindicatos que pretendiam representar o pessoal 
com o fechamento das empresas (em 10% dos casos, de transladar a 
empresa para o México). Em 12% dos casos, em que o sindicato ganhou a 
eleição para a representação, o estabelecimento foi efetivamente fechado. O 
estudo chega à conclusão de que os riscos de translado pareciam ser 
bastante reais, a ponto de influenciar os resultados das eleições, ou seja, 
para fazer que o medo de perda de emprego fosse mais forte do que o 
desejo de ter um sindicato (Bronfenbrenner, 1997)12. 

Diante do risco de diminuição do emprego, os sindicatos tendem a 
moderar as demandas e, assim, a se mostrarem menos úteis para os 
empregados. Consequentemente, os custos (pagamento de mensalidades e 
outras medidas de represália patronal) passam a não compensar as 
vantagens que a sindicalização possa eventualmente trazer.  

A mobilidade acrescida do capital 

A juízo da maior parte dos autores, as transformações no mercado 
financeiro internacional e a amplitude dos investimentos transnacionais 
resultaram muito negativas para o sindicalismo, “A mobilidade do capital 
desestabiliza a estrutura protegida dos salários na qual desembocavam os 
sistemas nacionais de relações de trabalho quando a competição se dava 
essencialmente dentro das fronteiras [nacionais]” (OIT, 1997-1998, p. 80). 
As eurocompanhias representam um desafio para os sistemas de relações de 
trabalho que são essencialmente de âmbito nacional. Constituem também 
uma ameaça para a representação dos trabalhadores, pois os sindicatos 
continuam organizados em bases nacionais, enquanto as eurocompanhias 
têm possibilidade de coordenar e controlar as relações industriais de um 
país para outro. Em fins dos anos 80, de acordo com Marginson e Sisson 
(1994, p. 18), existiam 880 eurocompanhias com sede na Europa, que 
empregavam 13,6 milhões de pessoas. As eurocompanhias dispõem de um 
arsenal antissindical bem mais poderoso do que tiveram as empresas 
nacionais. O avanço do sistema de informática e da tecnologia do 
computador facilitou os controles financeiros e de outros indicadores 
                                                 
12 Trata-se de um estudo intitulado “Fechamento de Fábricas e Direitos Trabalhistas”, feito a 
pedido da Comissão para a Cooperação Trabalhista encarregada de fiscalizar o cumprimento 
das disposições relativas aos trabalhadores contidas no Tratado de Livre Comércio Norte-
americano. 
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econômicos. Num mercado europeu unificado, as eurocompanhias podem 
coordenar e controlar os resultados de suas políticas nacionais de relações 
trabalhistas, possuindo a capacidade de aplicar políticas europeias e criar 
novas estruturas de relações em nível continental. O fato atinge os sistemas 
de negociações nacionais e setoriais de cada país, forçados a se enquadrar 
nos esquemas internacionais (Hyman, 1994c, e Marginson & Sisson, 1994). 

Os efeitos da fragmentação sobre o sindicalismo 

Quanto mais heterogêneos os grupos de trabalhadores, maiores as 
dificuldades de unificação organizatória, isto é, de seu enquadramento em 
entidades de cúpula destinadas a representar todos os trabalhadores 
(sindicatos nacionais, federações, confederações, centrais, dependendo do 
modelo organizatório do sindicalismo de cada país). Um dos 
desenvolvimentos das últimas décadas, relacionado com a maior 
diversidade das classes trabalhadoras, foi o aparecimento de novas 
entidades sindicais, novas formas de associação e movimentos que 
passaram a desafiar a autoridade das grandes organizações, frequentemente 
recusando-se a se filiar às centrais tradicionais, tais como as associações de 
funcionários públicos, cooperativas, comissões de base e outros tipos de 
organização (Hyman, 1998; 1994b; 1994c; Waddington & Whiston, 1995; 
Gall, 1995; Visser, 1994a e 1988; Kern & Sabel, 1994; Burgi, 1990)13. 

                                                 
13 Segundo Hyman (1994c, pp. 111-112), cinco tipos de tensões introduzidas no interior do 
sindicalismo pelas mudanças estruturais das últimas décadas teriam enfraquecido a coesão 
interna e desencadeado várias pressões centrífugas no movimento sindical: a) desestabilização 
da balança tradicional de poder entre as confederações, frequentemente associadas com a perda 
da autoridade sindical confederal; b) nos países onde os empregados não manuais estavam 
habitualmente sindicalizados separadamente, a dominação numérica dos sindicatos de 
trabalhadores foi posta em xeque. A Suécia seria um bom exemplo para esses dois casos; c) 
confusão entre as “fronteiras jurisdicionais” da representação dos sindicatos (quem organiza 
quem?), criando competição entre eles, mesmo em países onde essas fronteiras estavam bem 
delimitadas. Seria o caso, na Alemanha, da rivalidade dentro da DGB entre sindicatos de 
trabalhadores industriais; disputas, na Suécia, entre sindicatos de trabalhadores manuais e 
sindicatos de não manuais do setor metalúrgico sobre a filiação das novas categorias de 
empregados altamente qualificados do setor da produção; d) enfraquecimento da autoridade de 
muitos sindicatos pelo alimento interno da diferenciação de interesses e pelas tendências em 
direção à descentralização da barganha coletiva; e) aparecimento de novas divisões de 
interesses entre empregados e desempregados, entre empregados do setor protegido e os do 
setor exposto à competição externa, entre setores com formas “típicas” e formas “atípicas” de 
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Assim, por muitos caminhos, as transformações mais recentes do 
setor produtivo vêm atuando no sentido de aumentar a heterogeneidade das 
camadas assalariadas, a tornar mais complexa a unificação das suas 
demandas e interesses, a fazer mais difícil a criação de formas unitárias de 
ação. No limite, as mutações do sistema produtivo levam à destruição da 
velha classe operária e de seu “sindicalismo solidário”, para utilizarmos um 
expressão de Hyman (1996c) . 

Para as empresas, num mercado cada vez mais competitivo, a 
inovação, a agilidade na criação e/ou atendimento de novas demandas 
(condutas cada vez mais rapidamente imitadas pelos competidores) tornaram-
se essenciais já não apenas para aumentar as margens de lucro mas para 
permitir a sobrevivência. A flexibilização de procedimentos na produção e 
desregulamentação das relações de trabalho daí decorrentes vem também da 
necessidade de atendimento de um mercado mais exigente em matéria de 
qualidade e de oferta de novos produtos. O abandono de normas rígidas não é 
uma opção livre das empresas individuais, mas de algo que lhes foi imposto 
em virtude de um ambiente muitas vezes mais turbulento do que em épocas 
anteriores. A flexibilização das normas de trabalho precisa acompanhar a 
flexibilização da produção. O resultado é a maior divisão e heterogeneidade 
interna das classes trabalhadoras. Independentemente das intenções das 
empresas ante os sindicatos, esses processos são muito negativos para o 
sindicalismo, notadamente para o do setor privado das atividades mais 
expostas à competição e dos ramos menos protegidos da economia nacional. 

Os sindicatos, portanto, necessitam opor-se à flexibilização das normas 
de trabalho e esforçar-se para manter a padronização a fim de conservarem 
suas funções de representação e sobreviverem como instituições. No entanto, 
em toda a parte, sofrem derrotas. Mais cedo ou mais tarde, a flexibilização 
impõe-se porque está ligada à sobrevivência das empresas e, portanto, para os 
trabalhadores, do seu emprego. Seria muito difícil que as decisões de 
flexibilização (e desregulamentação), que se dão no plano da produção e da 
demanda, não tivessem consequências equivalentes no que diz respeito às 
jornadas de trabalho, benefícios, remuneração e todas as normas que regem 
as relações dos empregados com os empregadores. A manterem uma conduta 
de oposição rígida, de tentativas de manutenção do status quo, ao se 

                                                                                                                 
emprego, entre trabalhadores com novas qualificações e trabalhadores com qualificações 
superadas pelo desenvolvimento tecnológico e trabalhadores sem nenhuma qualificação. 
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agarrarem as normas rígidas e gerais de regulamentação das tarefas, 
benefícios, direitos e deveres dos empregados da época da hegemonia da 
produção em massa e de bens padronizados, o sindicalismo arrisca-se a se 
transformar em força conservadora, de defesa de um passado que não mais 
voltará. Assim, precisaria encontrar respostas mais inovadoras, que 
provavelmente teriam de passar por um difícil equilíbrio entre as 
necessidades do aumento da produtividade que as empresas necessitam para 
se manterem competitivas e a defesa dos empregados, especialmente dos 
ameaçados de perda de emprego. 

No tocante à flexibilização defendida pelas empresas, os sindicatos 
teriam de encontrar respostas capazes de conjugar os interesses das 
empresas com o ponto de vista dos empregados. Para isso, necessitam 
conservar algum poder de barganha. Hyman (1998b), por exemplo, julga 
que as questões ligadas à flexibilização podem ser focalizadas e discutidas 
pelos sindicatos de um prisma diferente, de modo a integrar e unir tipos 
bem diversos dos grupos de trabalhadores numa situação de mais acentuada 
diferenciação interna e de consequente maior fragmentação de interesses 
dos empregados. O autor acredita que, na medida em que certos traços 
característicos do modelo taylorista-fordista perderam sua força de atração 
sobre os empregadores, um espaço abre-se para os sindicatos conseguirem 
arregimentar os trabalhadores por alternativas mais radicais que 
transcendam certas divisões da classe operária (p. 146). 

A dificuldade para a mobilização dos trabalhadores e, portanto, para 
que os sindicatos conservem seu papel tradicional de representação de 
interesses mais amplos vem do fato de que nem todas as mudanças foram 
desfavoráveis aos empregados, embora possam ter sido negativas para o 
sindicalismo, ou para o poder sindical. Na área das relações de trabalho, 
essas mudanças foram assim resumidas por Locke, Kochan e Piore (1995), 
três importantes pesquisadores das relações de trabalho: estabelecimento 
muito mais flexível de normas de trabalho e de demarcação de tarefas para 
os empregados; maior envolvimento da força de trabalho nas decisões de 
produção e consequentemente redução da autoridade da administração com 
relação ao empregado; sistemas de recompensas destacados das tarefas e 
mais ligados às características individuais do empregado, tais como nível de 
qualificação e avaliação da realização; níveis gerais de salário separados da 
antiga fórmula que havia se imposto no setor automobilístico, que inclui, às 
vezes, participação nos lucros e/ou bonificações como modos de 
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recompensas opostas a taxas de aumentos anuais nos salários; ampliação de 
garantias contra desemprego em troca de maior comprometimento com a 
companhia e maior flexibilidade nos compromissos de trabalho (p. xxii). 

Os autores observam que, nos EUA, essas medidas foram inicialmente 
aplicadas em empresas não sindicalizadas e depois levadas para as demais. 
Um ponto importante na alteração das normas de regulamentação dos 
trabalhos é que as companhias frequentemente concebiam e aplicavam os 
novos arranjos apenas para um grupo central de empregados. A flexibilidade 
para fazer face às incertezas do mercado era aplicada a uma parcela periférica 
da força de trabalho, mais facilmente empregada e despedida. “Geralmente, 
os novos arranjos estavam associados com aumentos nos requisitos de 
qualificação, escolaridade mais elevada e treinamento mais amplo, pelo 
menos para os empregados do núcleo central” (p. xxiii). 

Trabalho em meio período e participação feminina 

O aumento da heterogeneidade das camadas assalariadas e a 
fragmentação dos interesses de suas partes relacionam-se também com a 
maior proporção de trabalhadores em regime de tempo parcial. O resultado 
é a maior diferenciação interna entre os empregados não apenas por razões 
de novas tarefas ou ocupações, mas também pela existência de tipos 
diferentes de regime de trabalho nos quais alguns estão mais envolvidos 
pela situação de emprego e outros menos. O aumento do trabalho em tempo 
parcial está ligado em especial (mas não unicamente) à extensão 
quantitativa e qualitativa da participação feminina na força de trabalho. “O 
trabalho em meio período é principalmente trabalho feminino”, conclui um 
estudo sobre o tempo de trabalho em 14 países industrializados (Bosch; 
Dawkins & Michon, 1994, p. 19)14. 

A porcentagem de trabalhadores em meio período e de mulheres 
nessa situação é comparativamente muito elevada em países como a 
Noruega, a Suécia e o Reino Unido. Nesses três países, pelo estudo citado, 
mais de 20% dos empregados estavam em regime de tempo parcial, dos 
quais cerca de ¾ mulheres. Já na Itália, na Áustria, na Finlândia e na 

                                                 
14 Os países incluídos no estudo foram: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, República 
Federal Alemã, França, Hungria, Itália, Japão, Holanda, Suécia, Reino Unido, Estados 
Unidos, União Soviética. Os estudos nacionais, realizados por vários autores, cobrem o 
período de 1985 a 1990. 
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Bélgica, a proporção de trabalhadores em tempo parcial, na época do 
estudo, estava abaixo de 10%, mas, na sua maioria, era trabalho feminino 
(Bosch; Dawkins & Michon, 1994, p. 20). O fenômeno da “feminilização” 
do trabalho relaciona-se também com a expansão do emprego no setor de 
serviços. Esse processo favoreceu as mulheres, prejudicou o emprego 
masculino e introduziu mais diferenças no interior das classes 
trabalhadoras. A expansão do emprego feminino tem forte relação com a 
flexibilização dos contratos de trabalho. Um procedimento habitual, 
especialmente no setor de comércio, é a utilização de mulheres mais idosas, 
empregadas em meio período mediante contratos de trabalho diferenciados. 

Um exemplo desse tipo de redução da jornada de trabalho, já na 
década dos 80, foi o acordo (1986) estabelecido no Grands Magasins du 
Printemps, de Paris, que ofereceu a 600 vendedores e vendedoras de mais 
de 50 anos a possibilidade de trabalhar 32 horas por semana (em lugar das 
39 horas habituais), divididas em quatro ou cinco dias, por um salário 
correspondente a 35h30m, à condição de trabalharem todos os sábados 
(Sarfati & Kobrin, 1987, p. 107). Muitos outros exemplos equivalentes 
poderiam ser citados. No que tange ao aumento da participação das 
mulheres no mercado de trabalho, o caráter novo dessa participação é a 
crescente presença feminina em tarefas que exigem qualificação mais 
elevada e em funções e postos importantes em todas as áreas de atividade. 
O exemplo do Grands Magasins du Printemps ilustra apenas um tipo de 
flexibilização da jornada. No conjunto, como chamam a atenção Rubery e 
Fagan (1994, pp. 142-143), os vínculos entre feminização, flexibilidade e 
organização da oferta de emprego devem ser considerados em relação com 
o conjunto de outras mudanças sociais referentes às novas regulamentações 
do mercado de trabalho, à reprodução social (apoio às famílias, aos 
desempregados) e a transformações nos sistemas produtivos. 
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Quadro 6 .1 
Proporção do emprego da população feminina e masculina em idade ativa 

(1960 e 1985) - (dos 15 aos 64 anos) 

País 

Índice de 
ocupação 

das 
mulheres 

1960 

Índice de 
ocupação 

dos 
homens 

1960 

Índice de 
ocupação 

das 
mulheres 

1985 

Índice de 
ocupação 

dos 
homens 

1985 

Índice de 
ocupação 

das 
mulheres 

1960-1985 

Índice de 
ocupação 

dos 
homens 

1960-1985 
Alemanha Federal 49,2 94,4 50,3 80,0 1,1 -14,4 
Austrália 34,1 97,2 54,1 85,2 20,0 -12,0 
Áustria 52,1 92,0 51,0 81,2 -1,1 -10,8 
Bélgica 36,4 85,5 50,5 75,9 14,1 -9,6 
Canadá 33,7 91,1 62,4 84,9 28,7 -6,2 
Dinamarca 43,5 99,5 74,5 87,4 31,0 -12,1 
EUA 42,6 90,5 63,8 84,6 21,2 -5,9 
Finlândia 65,6 91,4 73,7 81,8 8,1 -9,6 
França 46,6 94,6 54,9 76,7 8,3 -17,9 
Reino Unido 46,1 99,1 60,2 88,4 14,1 -10,7 
Holanda 26,2 97,8 40,9 75,8 14,7 -22,0 
Irlanda 34,8 99,0 36,6 85,5 1,8 -13,5 
Itália 39,6 95,3 41,0 79,3 1,4 -16,0 
Japão 60,1 92,2 57,2 87,8 -2,9 -4,4 
Noruega 36,3 92,2 68,0 86,6 31,7 -5,6 
Nova Zelândia 31,3 93,8 47,6 83,2 16,3 -10,6 
Suécia 50,1 98,5 77,6 84,2 27,5 -14,3 
Suíça 51,0 100,4 53,2 89,4 2,2 -11,0 
Média 43,3 94,7 56,6 83,2 13,2 -11,5 

Fonte: EOCD Labour Force Statistics, Paris, OECD: Employment Outlook, Paris, apud 
Schimidt (1995). 

O Quadro 6.1, copiado de Schmidt (1995), traz dados sobre a 
participação feminina no mercado de trabalho dos principais países 
desenvolvidos que indicam essas tendências. Nele se destacam os seguintes 
aspectos: 

a) a proporção, na década dos 60, bastante inferior de mulheres na 
força de trabalho comparativamente aos homens. Na média dos países 
considerados, o índice de ocupação feminina era de 43,3% em 1960, 
enquanto a masculina era de 94,7%. Em 1985, o índice de ocupação 
feminina subiu para 56,6%, enquanto a masculina caiu para 83,3%. Na 
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comparação entre os dois anos citados, o índice de ocupação das mulheres 
subiu 13,2%, enquanto o dos homens baixou 11,5%; 

b) as fortes diferenças nacionais. Em 1960, somente em cinco países 
(Áustria, Finlândia, Japão, Suécia e Suíça) a presença das mulheres 
superava 50%, enquanto, com exceção da Bélgica, em todos os demais, os 
índices de participação masculina eram superiores a 90%; 

c) o aumento, já em 1985, dos índices femininos de participação e o 
declínio dos masculinos em todos os países. Esses índices mostram forte 
crescimento, inclusive em países onde, em 1960, a participação das 
mulheres era baixa, como a Holanda, a Austrália, o Canadá, a Nova 
Zelândia e a Itália. 

Manfred Schmidt destaca três grupos de países no que diz respeito à 
atividade feminina: o grupo que inclui todos os países do norte da Europa, 
além de todos os países industrializados de língua inglesa, com exceção da 
Irlanda; o grupo de países industrializados de língua alemã (Alemanha, 
Áustria e Suíça) e mais a Itália, a Irlanda e o Japão; o grupo de países em 
situação intermediária, entre os quais se destacavam a França e a Holanda 
(1995, p. 3). Ajudam a explicar a crescente participação das mulheres, além 
do aumento das ofertas de trabalho em tempo parcial, a queda dos níveis de 
emprego no setor industrial, as taxas de natalidade decrescente, a expansão 
das redes de creches para crianças em idade pré-escolar e o aumento da 
procura de trabalho no setor de serviços, especialmente no setor público 
(Schmidt, 1995, p. 24). 

Para a Suécia, país onde a porcentagem de mulheres na força de 
trabalho era a mais elevada (77,6%) entre os países estudados, Schmidt 
(1995) apresenta as seguintes razões favoráveis: a) diminuição relativamente 
fraca da cota de participação do setor primário (um processo de encolhimento 
vagaroso, portanto, de um setor em que o nível de ocupação das mulheres é 
tradicionalmente alto); o encolhimento relativamente acentuado da taxa de 
ocupação no setor industrial (onde costuma haver grande predomínio de mão 
de obra masculina); b) paralelamente, um aumento incomum do nível de 
ocupação no setor estatal; c) o crescimento expressivo da oferta de vagas em 
instituições de abrigo para crianças; d) uma grande oferta de empregos de 
tempo parcial; e) sistema tributário que oferece incentivo à participação 
econômica das mulheres, notadamente das casadas; f) aumento incomum de 
mulheres eleitas deputadas; g) tradição de participação política das mulheres 
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e maior influência das reivindicações feministas; h) força dos partidos de 
esquerda, o que favoreceu uma legislação de proteção da família e do mercado 
de trabalho; i) política de pleno emprego para todos defendida pelos sindicatos; 
j) secularização da sociedade e influência do protestantismo (p. 17). 

A expansão dos serviços sociais foi também um importante fator de 
crescimento do emprego feminino. Na Suécia, nos quadros de um Estado de 
Bem-estar extremamente desenvolvido, os serviços sociais respondem por 
85% da ocupação das mulheres (Esping-Andersen, 1994, p. 141). Esse é um 
dos motivos pelos quais o emprego feminino cresceu mais nos países 
escandinavos do que em outros países industrializados. Esping-Andersen 
chama a atenção para os efeitos que o desenvolvimento dos Estados de 
Bem-estar teve sobre o mercado de trabalho, especialmente no emprego 
público e nos serviços não manuais. 

Mais de 4/5 dos trabalhadores que entrarão no mercado de trabalho, 
de meados da década dos 80 até o ano 2000, serão do sexo feminino, de 
minorias ou de imigrantes (Johnston & Parker, 1987, apud Kochan & 
Wever, 1991). No Reino Unido, um estudo de 1994 do Departamento de 
Emprego previa que, por volta do ano 2006, quase 90% do aumento da 
força de trabalho será creditado às mulheres (Wrench & Virdee, 1996). Isso 
obriga os sindicatos (que até então eram instituições basicamente 
masculinas) a desenvolver políticas destinadas a incorporar esses novos 
segmentos que têm problemas e demandas específicas. A presença feminina 
nos sindicatos vem crescendo sistematicamente em todos os países 
estudados. Na Finlândia e na Suécia, as taxas de sindicalização feminina 
superaram as dos homens. De modo geral, essas taxas tendiam a ser mais 
baixas porque geralmente o emprego feminino se encontrava em atividades 
em que a sindicalização era baixa: serviços pessoais, agricultura, comércio 
a varejo (Visser, 1991, p. 115). No Reino Unido, o número de mulheres 
sindicalizadas entre 1993 e 1994 subiu 1% (35 mil, aproximadamente), 
chegando a 3,5 milhões, enquanto o volume da sindicalização masculina 
declinou 9% (456 mil). As maiores quedas da filiação masculina ocorreram 
principalmente nos grandes sindicatos (com pelo menos 250 mil membros). 
A proporção de mulheres sindicalizadas superou a dos homens em cinco 
dos dez maiores sindicatos. Somente no UNISON, do setor público, há 966 
mil mulheres sindicalizadas (IRS Employment Review, 1996, p. 2). Na 
Holanda, 60% dos novos membros da CNV (Confederação Cristã dos 
Sindicatos) são mulheres. Na outra central holandesa, a mais importante, a 



185 

FNV (Confederação dos Sindicatos), mais de 80% dos novos membros no 
setor públicos são mulheres (Olney, 1996, p. 16)15. 

Mas as taxas de sindicalização masculinas ainda são mais elevadas 
do que as das mulheres, inclusive entre trabalhadores (masculinos e 
femininos) em regime de tempo parcial (Rubery & Fagan, 1994). Na 
Alemanha, por exemplo, 47% do total de trabalhadores estavam 
sindicalizados em 1991 contra 21,6% das trabalhadoras. Na Holanda, 35% 
dos homens estavam sindicalizados contra 13% das mulheres. A Suécia é 
exceção: a proporção de mulheres sindicalizadas é maior do que a dos 
homens (Wrench & Coleman, 1992, apud Olney, 1996). 

Um aspecto inesperado (e, em certo sentido, perturbador da ampliação 
do trabalho profissional feminino porque relacionado com as pressões pela 
“libertação feminina”) foi o acirramento da luta pelos empregos na 
conjuntura atual de renovação tecnológica e desocupação. Como indica o 
Quadro 6.1, enquanto no período entre 1960 e 1985 apenas em dois casos 
(Áustria e Japão) houve ligeiro declínio do emprego feminino, no tocante aos 
homens houve queda em todos os países considerados, bastante acentuada em 
alguns como a Holanda (22%), a França (17,9%) e a República Federal 
Alemã (14,4%). O desemprego atingiu, portanto, basicamente a força de 
trabalho masculina, em que a militância sindical era mais intensa. Entre 1960 
e 1990, nos países da Comunidade Europeia, a força de trabalho aumentou 
aproximadamente 29 milhões, dos quais mais de 20 milhões de mulheres 
(Rubery & Fagan, 1994, p. 146). 

A presença do trabalhador imigrante 

Ao lado da entrada da mulher no mercado de trabalho, o outro 
fenômeno que afetou a composição da mão de obra (e a clientela habitual dos 
sindicatos) e contribuiu para a fragmentação dos interesses foi a chegada dos 
imigrantes, de origem étnica e cultural diferente da dos trabalhadores que 
compunham os “núcleos duros” do sindicalismo, quer dizer, trabalhadores 

                                                 
15 O aumento da participação feminina na força de trabalho deve levar os sindicatos a 
colocar novas questões suscetíveis de atrair as mulheres, tais como: a discriminação 
feminina no emprego, creches, licença-maternidade, assédio sexual etc. Um indicador das 
mudanças que estão acontecendo foi a eleição, em 1995, para a vice-presidência da AFL-
CIO, de Linda Chavez-Thompson, a primeira mulher (e negra) a ocupar esse posto na 
história da entidade. Contudo, ainda na imensa maioria das centrais sindicais, os homens 
ocupam a maioria dos postos (Olney, 1996). 
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brancos, de certa qualificação, de famílias que tinham tradição de militância 
sindical e política. A influência do imigrante não foi igual em toda a parte, 
mas, de modo geral, tornou a classe trabalhadora mais diferenciada 
internamente. Em muitos países europeus, como a França, o Reino Unido, a 
Alemanha, não se trata apenas de migrantes com projetos de retorno ao país 
de origem, mas de trabalhadores de ex-colônias e de seus descendentes, que 
adquirem a nacionalidade do país de chegada e se tornam parte permanente 
da força de trabalho nacional. Os sindicatos, numa conjuntura difícil de 
desemprego e mudança tecnológica, foram sobrecarregados por uma nova 
tarefa: a de tentar organizar os novos membros das classes trabalhadoras, 
muitos dos quais sem tradição de participação sindical e com menos defesas 
contra as represálias patronais a empregados que se filiam a sindicatos. Nem 
sempre, de parte das lideranças sindicais, um esforço de arregimentação é 
empreendido ou, quando ocorre, geralmente dá magros resultados porque, 
mesmo deixando de lado preconceito e racismo eventuais dos trabalhadores 
brancos, essa nova parcela da força de trabalho tem tradições e valores 
diferentes daqueles dos núcleos tradicionais da classe operária que 
impulsionaram e consolidaram o movimento sindical. 

Os sindicatos, formados tradicionalmente por trabalhadores nacionais, 
brancos, foram lentos na aplicação de uma política orientada para os grupos 
de imigrantes, especialmente quando se tratava dos mais desprotegidos, como 
as mulheres de baixa qualificação e com domínio precário do idioma do país. 
No Reino Unido, a preocupação com a temática específica do trabalhador 
imigrante começou tarde. Em muitas indústrias, nos anos 50, sindicalistas 
brancos insistiam numa cota (5% geralmente) para empregados negros. 
Trabalhadores do transporte chegaram a começar uma greve em protesto 
contra o emprego de negros (Wrench & Virdee, 1996, p. 242). 

Em 1970, numa indicação indireta da existência de racismo, o 
secretário-geral do TUC, a central sindical britânica, Vic Feather, declarou que 
não havia diferença entre trabalhadores brancos e negros e que todos deveriam 
ter os mesmos direitos, sem necessidade de consideração especial para alguma 
etnia (Wrench & Virdee, 1996, p. 245). Somente em fins dos anos 70 e 
começos dos 80, o TUC começou a adotar uma política contra o racismo. 
Mesmo assim, em 1984, um ramo do TGWU, o sindicato dos trabalhadores do 
transporte e de outras categorias, do aeroporto de Heathrow, de Londres, foi 
acusado de cúmplice do empregador na discriminação racial de mulheres 
asiáticas do serviço de limpeza (Wrench & Virdee, 1996, p. 250). 
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Procedimentos de discriminação racial como esses, de aliança dos 
sindicatos com os empresários contra trabalhadores imigrantes, não 
constituem eventos raros. Muitos sindicatos, nos EUA e na Europa, viram 
os efeitos da concorrência da imigração como favoráveis ao patronato e 
como um fator de rebaixamento de seus salários. Assim, frequentemente, 
defendiam políticas de restrição ou de cotas para a entrada de trabalhadores 
estrangeiros. No caso britânico, Wrench e Virdee veem três etapas 
históricas do comportamento do trabalhador branco sindicalizado com 
relação aos imigrantes ou minorias étnicas: 

a)exclusão racista, consistente na tentativa, primeiro, de manter o 
imigrante fora do mercado de trabalho; depois, de mantê-lo fora do 
sindicato e, quando isso não era possível, mantê-lo fora dos benefícios 
alcançados pelos sindicatos; 

b)incorporação do imigrante, primeiro como trabalhador sem 
nenhuma medida especial no sentido de considerar a diferença étnica – 
política que seria consistente com a orientação tradicional de classe do 
sindicato – e, depois, como trabalhador com a característica especial de ser 
imigrante ou de pertencer a uma minoria étnica ou religiosa, o que 
implicava, de parte das lideranças sindicais, a adoção de certas medidas que 
tivessem em conta esses dados; 

c) autonomia parcial, defendida por alguns grupos no sentido da 
criação de seções especiais do sindicato para os imigrantes (p. 265). No 
entanto, os êxitos no sentido da incorporação dos trabalhadores imigrantes 
têm sido pequenos e a presença de minorias étnicas atua no sentido de 
aumentar a fragmentação das classes trabalhadoras e tem favorecido o 
sentimento racista, especialmente na massa de trabalhadores de mais baixa 
qualificação e entre os jovens brancos, com mais dificuldade de entrar no 
mercado de trabalho. 

A fragmentação dos interesses internos dos grupos de trabalhadores e 
a dificuldade de homogeneizar as reivindicações são acentuadas também 
pelo aumento da proporção de assalariados com empregos precários, 
especialmente nas pequenas firmas industriais e de serviços, pelo aumento 
das formas de trabalho atípicas, como as de tempo parcial, pelos contratos a 
prazos definidos e pelos contratos de aperfeiçoamento profissional que se 
relacionam com os esforços de aumentar a flexibilização do trabalho (cf. 
Baglioni, 1992; Baglioni & Crouch, 1992, entre outros). 
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Desemprego e inflação 

Para terminarmos o arrolamento dos fatores de natureza social e 
econômica que foram prejudiciais para o sindicalismo na década dos 80 e 
dos 90, cumpre uma rápida menção a uma combinação muito negativa para 
o movimento sindical: alto desemprego e inflação baixa, combinação que se 
tornou uma constante das economias europeias a partir da década dos 80. 
Visser, realizando comparações nacionais entre índices de desemprego e 
índices de sindicalização, encontrou correlação negativa entre desemprego e 
sindicalização nos anos de 1977-1979 e 1983-1985 (a Bélgica, a 
Dinamarca, a Finlândia e a Suécia foram excluídas da pesquisa porque, 
nesses países, os sindicatos estão envolvidos com a distribuição dos fundos 
de auxílio aos desempregados). Contudo, considerando as alterações nas 
médias de desemprego de 18 países da OECD durante todo o período entre 
a segunda metade da década de 1970 e 1985, o autor entende que, após 
1980, o desemprego explica 44% do declínio da sindicalização (Visser, 
1994b, p. 90, e Visser, 1991, p. 106). 

A ação prejudicial de taxas elevadas de desemprego expressa-se 
especialmente na diminuição das mobilizações, sobretudo deflagração de 
greves, efeito bem conhecido. Mas o desemprego atinge também os 
sindicatos como organização, pela redução do volume de trabalhadores 
empregados e, por essa via, tende a rebaixar as taxas nacionais de 
sindicalização. Com isso, as finanças sindicais ficam também abaladas. 
Além desses efeitos mais quantificáveis, o desemprego pode ter 
consequências negativas difusas mais difíceis de detectar, de ordem 
psicológica, como, por exemplo, tornar os trabalhadores mais temerosos de 
aderir a sindicatos e participar de greves. Mas esses fatores têm 
consequências diferentes segundo o país. Onde os desempregados 
continuam filiados, como já vimos, os reflexos sobre os níveis de 
sindicalização podem não ser muito acentuados, ainda que atuem no sentido 
de reduzir a capacidade de pressão dos sindicatos. Do mesmo modo, se o 
desemprego se concentra em setores em que a sindicalização já era baixa, 
ou ocupava parcelas reduzidas da força de trabalho, provavelmente seus 
reflexos não serão significativos. Mas, na verdade, é justamente o contrário 
o que tem acontecido: as áreas de atividade econômica onde a oferta de 
emprego é maior são justamente aquelas em que os trabalhadores são 
menos inclinados à participação sindical, quer dizer, os setores de serviços. 
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A elevação dos níveis de desemprego veio junto com baixas taxas de 
inflação. A queda da inflação ajudou a tornar mais complexas as funções de 
representação dos sindicatos e, de certo modo, a favorecer a segmentação 
das reivindicações e contratos. Numa conjuntura inflacionária, a luta pela 
reposição dos salários reais servia de elemento de unificação dos interesses 
de todos os assalariados. Sem inflação (ou com inflação muito baixa), o 
aumento salarial adquire menor espaço no rol das reivindicações enquanto 
aumenta a importância de outras questões, como defesa do emprego, 
pensões, tempo de trabalho, flexibilização... Alguns desses pontos requerem 
ações políticas de nível nacional, mas outros pedem mais intervenção 
sindical no âmbito da empresa e da fábrica, o que reduz a importância das 
negociações trabalhistas no âmbito do ramo industrial, que era o foco 
principal da ação sindical em países como a Bélgica, a Holanda, a França e, 
em certa medida, a República Federal Alemã: “Esse debilitamento das 
relações de negociação no plano do ramo industrial levou à fragmentação 
do poder sindical em razão da brecha criada entre a ação no plano político e 
no plano da empresa” (Kane & Marsden, 1988, p. 113). 

O bom momento para os sindicatos, na década dos 60, provavelmente 
deveu-se ao baixo desemprego combinado com inflação. Apesar das 
diferenças nacionais, os índices de desemprego permaneceram bastante 
baixos entre 1968 e 1973 em praticamente todos os países, com a exceção 
da Itália, que registrou 5,7%. A década dos 80, de começos da crise do 
sindicalismo, coincide com a expansão do desemprego em toda a parte. 

O Quadro 6.2, embora incluindo dados de 1964 para cálculos das 
médias, não traz a situação de outros países desenvolvidos. Mas o Quadro 
6.3, que apresenta dados a partir de 1976, inclui outros países, inclusive de 
fora da Europa, como os EUA, o Japão e a Austrália. Entre os grandes 
países desenvolvidos, apenas nos EUA houve declínio do desemprego na 
comparação entre 1976 (7,6%) e 1995 (5,5%). 
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Quadro 6.2 
Médias quinquenais padronizadas das taxas de desemprego em alguns países 

europeus (porcentagem do total da força de trabalho – 1965-1990) 

Médias 1964-1967 1968-1973 1974-1979 1980-1989 1964-1989 
Alemanha 0,6 1,0 3,2 5,9 3,3 
Bélgica 2,0 2,5 6,3 10,8 6,5 
Espanha 2,4 2,8 5,2 17,5 8,9 
Finlândia 1,8 2,6 4,4 4,9 3,8 
França 1,7 2,6 4,5 9,0 5,4 
Holanda 0,8 1,5 4,9 9,7 5,3 
Itália 5,1 5,7 6,6 9,5 7,3 
Noruega 1,7 1,7 1,8 2,8 2,1 
Reino Unido 2,5 3,3 5,0 10,0 6,1 
Suécia 1,6 2,2 1,9 2,4 2,1 
Fonte: Economic Outlook, OECD , 1991. 

No Japão, a proporção de desempregados continuou baixa, mas 
registrou pequeno aumento: de 2,0% para 3,1% nos mesmos anos. A Nova 
Zelândia mostra também pequena queda, mas não se têm os dados para 
1976. A mesma observação vale para Portugal. 

Tal como ocorreu no exame de outros fenômenos (como dos sistemas 
de relações de trabalho, das taxas de sindicalização, de participação 
feminina no mercado), as variações são também acentuadas entre países, 
aparecendo a Espanha como a campeã do desemprego (22,7%) em 1995, 
superando de longe todos os demais. Deve-se notar, por outro lado, que a 
Suécia e a Alemanha, que até recentemente integravam o grupo dos países 
de baixo desemprego, tiveram forte elevação em seus índices, que ficaram 
pouco abaixo de 10% do total da força de trabalho. Esse crescimento é 
ainda mais chocante se recordarmos que, em 1980, a taxa de desemprego da 
Alemanha era de 2,9 e a da Suécia, de 2,0% (Quadro 6.3).  

Para o final do século, na maioria dos países europeus, as indicações 
apontam na direção da persistência dessa combinação de alto desemprego e 
baixa inflação, o que não favorece prognósticos otimistas para o movimento 
sindical. 
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Quadro 6.3 
Taxas de desemprego 1976-1998 

Países 1976 1980 1985 1990 1995 
Alemanhaa 3,7 2,9 7,1 4,8 8,2 
Austrália 4,7 6,0 8,2 6,9 8,5 
Bélgica 6,4 8,8 11,3 7,2 9,5 
Canadá 7,1 7,5 10,5 8,1 9,5 
Espanha 4,5 11,1 21,1 15,9 22,7 
Estados Unidos 7,6 7,0 7,1 5,6 5,5 
Finlândia 3,8 4,6 5,0 3,4 17,1 
França 4,4 6,2 10,2 8,9 11,6 
Holanda 5,5 6,0 10,6 7,5 6,5 
Irlanda - - 17,0 13,3 12,9 
Itália 6,6 7,5 9,6 10,3 12,2 
Japão 2,0 2,0 2,6 2,1 3,1 
Noruega 1,7 1,6 2,6 5,2 4,9 
Nova Zelândia - - - 7,7 6,3 
Portugal - - 8,5 4,6 7,1 
Reino Unido 5,6 6,4 11,2 6,9 8,7 
Suécia 1,6 2,0 3,0 1,8 9,2 
Total da OCDE 5,4 5,8 7,8 6,1 7,5 
Total dos países acima 5,4 5,5 7,2 5,7 6,8 
União Europeiab 5,0 6,4 10,5 8,1 11,0 
Taxas de desemprego 1976-1998 
a A partir de 1992 (inclusive) os dados concernem a toda a Alemanha. 
b União Europeia: somente os países indicados: Alemanha, França, Itália, Reino Unido, 
Bélgica, Finlândia, Irlanda, Holanda, Portugal, Espanha e Suécia estão incluídos na área total. 
Fonte: OECD Economic Outlook, n°60, December 1996. 

Quadro 6.4 
Inflação 1997-1999 

 1997 1998* 1999* 
Alemanha 0,6 0,9 1,3 
EUA 2,0 1,6 1,8 
Japão 0,6 0,5 0,0 
Total da OECD 3,7 3,4 3,1 
União Europeia 1,8 1,8 1,9 
* Os dados referentes a 1998 e 1999 são projeções.  
Fonte: OECD Economic Outlook 63, June 1998.  
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Quadro 6.5 
Desempregados 1997-1999 

 1997 1998* 1999* 
Alemanha 11,4 11,5 11,1 
EUA 4,9 4,8 5,0 
Japão 3,4 3,5 3,6 
Total da OECD 7,2 7,1 7,0 
União Europeia 11,2 10,9 10,5 
* Os dados referentes a 1998 e 1999 são projeções. Fonte: OECD Economic Outlook 63, 
June 1998. 

Parece-nos equivocado, no entanto, exagerar as consequências do fator 
desemprego no recuo do sindicalismo. Os exemplos da Alemanha, de um 
lado, com altas taxas de desemprego e taxas relativamente altas de 
sindicalização, e o dos EUA, de outro, com taxas baixas de desemprego e de 
inflação e baixos índices de sindicalização, sugerem, como procuramos 
mostrar ao longo deste trabalho, que múltiplos fatores estão correlacionados 
com os problemas que o sindicalismo enfrenta atualmente e que os efeitos 
individuais de cada um deles podem ser muito diferentes, segundo cada país. 

CONCLUSÃO 

No conjunto, e para dizer de modo sintético, no período que estamos 
examinando, as mudanças no campo da economia prejudicaram os sindicatos 
e favoreceram as empresas privadas. Essas transformaram-se no centro 
principal de desenvolvimento na própria medida em que o Estado reduzia seu 
papel estimulador e regulamentador da economia. Cada privatização aumenta 
o poder empresarial privado e reduz o poder da tecnocracia estatal e do poder 
sindical que tende a estar a ela associado. Os empresários, e especialmente as 
grandes empresas multinacionais, antes do que o Estado e a classe política, 
tornaram-se o ator central no processo de desenvolvimento, recuperaram a 
iniciativa, a legitimidade e a autoridade que tinham perdido progressivamente 
no após guerra e que de modo geral vinham perdendo à medida que se 
expandia a massificação do processo político e se fortaleciam os partidos que 
se apoiavam sobre as camadas populares16. 

                                                 
16 Deve-se ter em conta, ponto que não há condição de desenvolver aqui mas que queremos 
deixar assinalado, que a recuperação do poder empresarial das últimas décadas tem pouco a 
ver com o fortalecimento da classe burguesa tradicional, dos proprietários individuais, das 
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Mas não foram apenas as mutações na área da economia que abalaram 
os sindicatos. Outras tantas mudanças no plano político e institucional vieram 
a enfraquecer o sindicalismo diante dos empresários. As alterações nos 
anteriores padrões de relacionamento entre sindicatos e empresas derivaram 
do esforço de readaptação dos sistemas de relações de trabalho ao novo 
contexto da competição acirrada, da rapidez da mudança tecnológica, das 
novas demandas do mercado, da ampliação do espaço ocupado pelas 
companhias multinacionais. Os efeitos sobre o sindicalismo da readaptação 
das empresas a mercados mais competitivos foram muito diferenciados. O 
quadro mais negativo para o sindicalismo aparece de modo mais dramático 
nos países como o Reino Unido e os EUA, onde as políticas neoliberais 
começaram a ser aplicadas mais cedo, foram mais longe e os modelos de 
relações de trabalho ofereciam menos proteção legal para os sindicatos do 
que os da Europa continental. São esses desdobramentos de natureza 
institucional e política que procuraremos examinar no próximo capítulo. 

 

                                                                                                                 
empresas familiares. Agora, Trata-se dos executivos profissionais das multinacionais e das 
grandes corporações. Por isso, parece-nos mais correto referir-se ao “poder empresarial” do 
que ao “poder burguês”, no sentido marxista tradicional. 
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Capítulo 7 
As mudanças nos sistemas de relações de trabalho 

s mudanças no sistema produtivo e na organização das empresas 
atuaram no sentido de alterar os padrões anteriormente estabelecidos de 

relações de trabalho entre as empresas e seus empregados e com os 
sindicatos. Mas as transformações induzidas pela situação de mercado e pelas 
novas tecnologias passam por um filtro institucional constituído pelas 
tradições, por uma cultura, por práticas e prescrição de condutas, fortemente 
enraizadas na sociedade e, amiúde, formalizadas em legislações ou contratos 
mais ou menos extensos que se conectam com estruturas especializadas que 
têm seus próprios interesses, tal como os sindicatos, as associações patronais, 
os partidos e os organismos governamentais. As particularidades dos sistemas 
de relações de trabalho nacionais são, portanto, variáveis importantes a ser 
consideradas nas explicações das causas da dessindicalização.  

Dois pares opostos de relações entre empresas e sindicatos e de 
estruturação sindical merecem ser examinados em razão de seus efeitos sobre 
o sindicalismo:  

a) negociações centralizadas vs. negociações fragmentadas, ou seja, 
modelos corporativos e modelos liberais e pluralistas; e  

b) estruturas sindicais com forte implantação no interior das empresas 
(comissões sindicais ou conselhos de empregados) e estruturas sindicais 
fracamente implantadas nos locais de trabalho.  

Esses pares alternativos de práticas de negociação e organização dos 
trabalhadores têm relação com outras características do sindicalismo que não 
serão, contudo, examinadas aqui, como as divisões ideológicas internas, as 
estratégias sindicais, o grau de intervencionismo governamental e a própria 
centralização das associações patronais. 

Negociações centralizadas e negociações descentralizadas 

O modelo de negociação centralizada, nos quadros de um 
“corporativismo social” (ou neocorporatismo), tende a vigorar nos “países 
social democratas” da Europa do Norte, em particular os países 
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