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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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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 

A
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escandinavos1. Tal como será tratado aqui, o neocorporativismo, que 
utilizaremos como sinônimo de corporativismo social, indica uma forma de 

                                                 
1 A literatura sobre o corporativismo é imensa. Não temos a intenção de entrar nessa área. 
Mas, apesar disso, convém esclarecer certos pontos, tendo em vista especialmente o modo 
(pejorativo) como o termo tem sido usado entre nós nesses últimos tempos, ou seja, como 
expressão de interesses particulares de categorias profissionais geralmente ilegítimos por se 
contraporem aos “superiores interesses” da nação ou da coletividade. 
O conceito de corporativismo é entendido de muitas maneiras. Antes da Segunda Grande 
Guerra, esteve associado a regimes antiliberais e antidemocráticos e à cultura ibérica e ao 
catolicismo (cf., por exemplo, Wiarda, 1974) e entendido como formas autoritárias e 
conservadoras de dominação social, aí incluindo o controle sobre as relações entre o Capital 
e o Trabalho. As taxinomias foram variadas, do corporativismo tradicional católico ao 
corporativismo estatal, dirigista, revolucionário do fascismo italiano (ver, por exemplo, 
incisa, 1986). 
No após-guerra, a problemática do corporativismo retornou sob a denominação de 
neocorporativismo, mais comumente designado de corporativismo social, sob as formas de 
mesocorporativismo, corporativismo setorial (Cawson, 1985). Na acepção de corporativismo 
social, o neocorporativismo resultaria menos da fraqueza da sociedade civil diante das 
estruturas burocráticas do Estado, mas da força dos grupos de interesse (basicamente, 
sindicatos e associações patronais) organizadas em poderosas estruturas centralizadas 
capazes de influenciar as decisões do Estado, às vezes tornando-se parte integrantes de 
organismos estatais ou paraestatais de natureza tripartite. [Cf., sobre o assunto, Pekkarinen, 
Pohjola & Rowthorn (1992).10 adjetivo “social” desloca o foco para as organizações da 
sociedade civil. Mas, algumas vezes, se fala em “corporativismo liberal”. A junção 
paradoxal dos dois termos, vistos antes da Segunda Grande Guerra como mutuamente 
excludentes, enfatiza o alto grau de autonomia e cooperação voluntária dos grupos de 
interesses nas políticas públicas (Lehmbruch, 1992a e 199b). 
Portanto, a modalidade de corporativismo do após-guerra dos países capitalistas 
democráticos não deve ser confundido com o tipo de corporativismo criado pelo Estado e de 
inspiração fascista, como o que foi introduzido entre nós na década dos 30 na área 
trabalhista. Assim, Schmit ter (1974) distingue o corporativismo social, ou “societal” 
(societal corporatism) do corporativismo estatal (state corporalism). Os conceitos de 
Schmitter são geralmente conhecidos pelos cientistas políticos. Mas, para o grande público, 
conviria utilizar mais algumas linhas, explicitando a conceituação do autor. 
Schmitter focaliza o corporativismo essencialmente como um modo de representação de 
interesses profissionais. No corporativismo social, as relações com o sistema político 
implicariam relativa autonomia das unidades constituintes (como os sindicatos e as 
associações patronais); no corporativismo estatal, as “unidades constituintes” estariam 
subordinadas ao poder de um Estado centralizado: “O corporativismo social parece ser um 
componente concomitante, se não inelutável, do Estado de Bem Estar democrático do 
capitalismo pós-liberal avançado; o corporativismo estatal parece ser um elemento definidor, 
ou uma necessidade estrutural, de uni Estado neomercantilista, antiliberal, autoritário e 
atrasado do ponto de vista capitalista” (p. 105). (Em outro trabalho, Schmitter prefere o 
termo “intermediação de interesses” ao de “representação de interesses”, para sublinhar que 
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intermediação e representação de interesses profissionais que se exerce no 
interior de economias capitalistas sob regimes políticos democráticos e 
pluralistas, mas com forte intervencionismo estatal e grande poder das 
organizações sindicais. Desse ângulo, nada tem a ver com as modalidades 
de corporativismo tradicional de sociedades católicas menos desenvolvidas 
que tende a se impor em países onde a organização sindical é fraca. 

As seguintes características do corporativismo são habitualmente 
ressaltadas: negociação tripartite centralizada, forte intervenção 
governamental, altos índices de sindicalização e de cooperação entre 
associações patronais e sindicais. Entre as precondições institucionais para o 
corporativismo social estão não apenas a centralização das entidades dos 
trabalhadores e do patronato e o controle das entidades de cúpula sobre os 
sindicatos (tanto do lado dos trabalhadores como das empresas) mas também, 
como acentua Pekkarinen (1992), o alto grau de concentração entre as 
empresas, característica das economias de exportação dos países nórdicos (p. 
302), o que significa, no plano econômico, que a negociação salarial é 
dominada por um pequeno número de atores poderosos, com o Estado 
desempenhando muitas vezes um papel relevante por meio da imposição 
compulsória de políticas de rendas, oferecendo compensações por 
congelamento ou redução de salários, tais como políticas sociais e eliminação 

                                                                                                                 
“as associações não apenas podem expressar interesses próprios, deixar de expressar, ou 
mesmo desconhecer os interesses de seus membros e/ou desempenhar um papel importante 
de ensinar a esses quais ‘devem ser’ seus interesses, como também podem frequentemente se 
ver obrigadas a assumir funções governamentais privadas de distribuição de recursos e 
controle social” [Schmitter, 1992, p. 77].) 
O ponto que parece importante nos esquemas corporativos, entendidos como modos de 
intermediação e/ou representação de interesses e que têm relações com os índices de 
sindicalização e de conflito, é o da centralização das organizações dos trabalhadores e do 
patronato, centralização que leva a negociação trabalhista a ser efetuada em alto nível, às 
vezes em nível nacional. Um dos resultados é a redução da autonomia das “unidades 
constituintes” locais, às vezes, no caso dos sindicatos, mediante o controle dos fundos de 
greve pelas organizações de cúpula. Outra consequência é a redução dos níveis de conflito. 
No caso do Brasil, a presença do “corporativismo estatal” – onde o Estado é o ator principal, 
embora não o único – contribuiu para impedir o surgimento de modalidades de “corporativismo 
social”. Mas, na década dos 90, tivemos pelo menos duas experiências inéditas (mas de curta 
duração) desse tipo de corporativismo na indústria automobilística de São Paulo. Sobre o 
assunto, há o estudo de Arbix (1996), que investigou a história da câmara setorial da indústria 
automobilística (classificada pelo autor como um caso de mesocorporatismo tripartite), e o de 
Mello e Silva (1997), que estudou duas empresas do setor petroquímico. 
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de impostos. Em outros casos, mesmo quando não intervém diretamente, o 
Estado pode atuar decisivamente, ameaçando intervir se o Capital e o 
Trabalho não chegarem a um acordo aceitável (Rowthorn, 1992, p. 84). 

Os países de modelos pluralistas são tipicamente os de pequena 
intervenção governamental, negociações descentralizadas, frequentemente 
limitadas a empresas, nas quais as partes tentam maximizar vantagens 
levando em conta basicamente os interesses particulares dos grupos de 
trabalhadores envolvidos. Restrições salariais voluntárias, nesse contexto de 
fragmentação da barganha, encontram muita dificuldade para efetivar-se. Por 
isso, sistemas pluralistas tendem também a ser mais conflitivos. Os chamados 
“interesses gerais da economia nacional” não são levados em conta2. 

Com variações entre países, o modelo Socialdemocrata identificou-se 
com negociações centralizadas, corporativismo social, baixos índices de 
conflito, política redistributivista, performance econômica elevada, Estado 
de Bem-Estar3. Considerando o êxito da socialdemocracia nos países do 

                                                 
2 Schmitter (1974) definiu o conceito de pluralismo na área das relações de trabalho como 
um “sistema de representação de interesses no qual as unidades constitutivas estão 
organizadas num número não especificado de múltiplas categorias, voluntárias, competitivas, 
não ordenadas hierarquicamente e autodeterminadas (quanto ao tipo ou extensão dos 
interesses), categorias que não estão especialmente autorizadas, reconhecidas, subsidiadas, 
criadas ou controladas de algum modo pelo Estado no que diz respeito à seleção da liderança 
ou à articulação de seus interesses e que não têm o monopólio da atividade de representação 
dentro de suas respectivas categorias” (p. 96). 
3 Um dos problemas na discussão da relação entre centralização e sindicalização vem do fato 
de que centralização ou descentralização não é uma variável dicotômica, mas forma uma 
escala na qual a localização relativa de cada sistema sindical não é objeto de inteiro consenso 
entre os analistas. Calmfors e Driffill (1988), considerando índices que levam em conta a 
estrutura da negociação (nação, indústria, empresa, número das organizações centrais de 
trabalhadores e empregadores), classificaram os países segundo o grau de centralização das 
negociações. Entre os sistemas centralizados incluíram a Áustria, a Noruega, a Suécia, a 
Dinamarca e a Finlândia. Entre os intermediários colocaram a Alemanha, a Holanda, a 
Austrália, a Bélgica e a Nova Zelândia. Entre os descentralizados ficaram a França, a Itália, 
o Reino Unido, o Japão, a Suíça e o Canadá (apud Pohjola, 1992, p. 50). 
Wallerstein (1985), ordenando o grau de centralização sindical de vários países a partir da 
classificação de vários autores, incluiu entre os sistemas descentralizados os seguintes países 
(sempre, dentro de cada classe, em ordem decrescente de centralização): Austrália, Canadá, 
França, Alemanha, Irlanda, Itália, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Estados Unidos. 
Entre os moderadamente centralizados: Dinamarca e Suíça; e entre os altamente 
centralizados: Áustria, Bélgica, Finlândia, Israel, Holanda, Noruega e Suécia (p. 42). Nesse 
esquema, na época, a Suécia teria o sindicalismo mais centralizado e os EUA, o menos. 
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norte da Europa, neocorporativismo e socialdemocracia aparecem 
frequentemente associados. Crouch observa que, em grande parte da 
literatura, é difícil determinar quando temos um mecanismo corporativo ou 
simplesmente o êxito da socialdemocracia na conquista de uma sociedade 
na qual os operários obtiveram suficientes vantagens sociais que tornaram 
desnecessárias ações conflitivas (Crouch, 1993, p. 15)4. 

                                                                                                                 
Wallerstein defende a tese de que os países com sistemas altamente centralizados tendem a 
ser países pequenos e muito dependentes de exportações industriais, ao passo que, nos países 
grandes ou nos países especializados na exportação de produtos agrícolas, as organizações 
sindicais tendem a ter baixo grau de centralização. Um mercado interno pequeno e a 
especialização em alguns produtos industriais reduziriam o leque das estratégias sindicais, 
aproximando sindicatos e empresários na defesa da capacidade competitiva externa da 
indústria nacional. Na Suécia, o famoso Acordo Básico (1938), assinado entre a federação 
patronal (SAF) e a central sindical (LO), implicou a aceitação dos direitos das empresas de 
só assinar acordos coletivos com sindicatos que reconhecessem explicitamente os direitos da 
companhia de contratar e despedir trabalhadores. As políticas implementadas pelo Partido 
Social-Democrata estiveram orientadas para o fortalecimento das grandes empresas voltadas 
para a exportação, nos quadros de uma economia concentrada e internacionalizada, 
dependente de mercados externos (Pontusson, 1996; Rjellberg, 1993). 
4 O malogro das experiências corporativas em países como França, EUA e mesmo Grã-
Bretanha e Itália em contraste com Alemanha, Áustria, Bélgica, Holanda e países 
escandinavos, é tratado por Maier (1985). Arriscando-nos a empobrecer o pensamento do 
autor, transcrevemos alguns pontos salientados por Maier. No após-guerra, os esforços 
“protocorporativos” de negociação salarial consensual foram facilitados pela necessidade de 
reconstrução econômica, pela tradição marxista reformista de intervencionismo e regulação 
econômica e social, pela unificação e centralização do movimento sindical, pelo 
desenvolvimento paralelo dos partidos e sindicatos socialdemocratas. A necessidade da 
reconstrução, a economia de exportação e a forte dependência dos mercados internacionais 
teriam facilitado políticas de cooperação e de barganha consensual entre o Capital e o 
Trabalho e o abandono de uma “visão exclusiva do poder operário”. Na França e na Itália, a 
divisão ideológica, a concepção de luta de classes do sindicalismo comunista não teria dado 
condições para uma política de negociações consensuais centralizada, que está na base do 
corporativismo socialdemocrata. No caso do Reino Unido, a tradição de acordos 
fragmentados (apesar da filiação da maioria dos sindicatos ao TUC) levou o reformismo 
trabalhista para a direção de mudanças gerais na sociedade, que não implicaram a contenção) 
das demandas salariais que levassem à colaboração de classes (ver especialmente pp. 50-56). 
A aplicação dos esquemas corporativos requer, como uma das suas precondições, forte 
autoridade das organizações de cúpula sobre as organizações locais. A Itália, durante o 
período da solidarietà nazionale (19771979), e o Reino Unido, durante o período do social 
conluia (19741979), países que não tinham tradição corporativa, tiveram, contudo, 
experiência de “concertação social” (cf. Regini, 1985). (Sobre o assunto, ver também 
Wilson, 1992.) A importância do fator ideológico é ressaltada por Panitch (1992) mas num 
sentido diferente de Maier. Segundo Panitch, numa linha de argumentação marxista, as 
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O ponto que me parece importante nos esquemas corporativos, tal 
como está sendo entendido aqui, e que tem relações com os índices de 
sindicalização e de conflito é a centralização das organizações dos 
trabalhadores e do patronato, que leva a negociação trabalhista a ser 
efetuada em alto nível. Um dos resultados é a redução da autonomia das 
“unidades constituintes” locais, às vezes, no caso dos sindicatos, mediante o 
controle dos fundos de greve pelas organizações de cúpula e, correlata 
mente, a redução dos níveis de conflito. 

Estudando o processo de descentralização das negociações em seis 
países, anteriormente muito diferenciados quanto ao seu âmbito e nível de 
centralização (Suécia, Austrália, Alemanha Federal, antes da absorção da 
RDA, Itália, Reino Unido e EUA), Katz (1993) notou a crescente 
similaridade entre eles. Três hipóteses, para o autor, explicariam a evolução 
na direção da descentralização: mudanças no poder de barganha dos 
sindicatos; expansão de novas formas de organização que premiam a 
flexibilidade e a participação do empregado e diversificação das 
preferências dos trabalhadores. 

Mas houve também mudanças nas políticas das companhias, como 
salientamos no capítulo anterior. A transnacionalização das suas estratégias 
de produção e venda não trouxe maior centralização dos acordos coletivos, 
mesmo em âmbito nacional. Se isso tivesse ocorrido, seria mais fácil para 
os sindicatos nacionais, federações e centrais unir os trabalhadores em torno 
de grandes plataformas gerais e avançar em direção a entidades sindicais 
transnacionais. Diante da competição mais acirrada, as companhias 
orientaram-se no sentido de maior flexibilidade operacional mediante 
“unidades estratégicas de negócios”, com maior autonomia de atuação 
operacional e fixação de objetivos (Ferner & Hyman, 1993a). As grandes 
empresas começaram simultaneamente a centralizar e a descentralizar seus 
sistemas de decisão. Decisões estratégicas, como novos investimentos, 
estão sendo centralizadas, enquanto decisões específicas dos locais de 

                                                                                                                 
afinidades ideológicas entre o corporativismo e a socialdemocracia são menos evidentes. Os 
dois movimentos evoluíram a partir de bases sociais, filosofia e práticas diferentes. Mas um 
fator, ao lado de outros, que facilitou a aproximação entre o corporativismo e a 
socialdemocracia teria sido a predominância, dentro dos partidos socialdemocratas, “das 
correntes que repudiam a luta de classes como a dinâmica da mudança social” (pp. 153-154). 
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trabalho estão sendo descentralizadas de modo a envolver níveis gerenciais 
mais baixos nas instâncias de decisão (Baethge & Wolf, 1995, p. 245). 

O resultado foi cada vez mais a busca de acordos por locais de 
trabalho. No conjunto, três processos parecem nitidamente associados às 
mudanças em curso nos países desenvolvidos: descentralização da barganha; 
aumento das negociações por local de trabalho e flexibilização (Locke & 
Kochan, 1995). Esse desenvolvimento complicou a ação sindical, 
especialmente porque atuou no sentido de enfraquecer o alcance das 
negociações de nível mais elevado. Mais do que nunca, os sindicatos 
necessitam de atuação flexível, a fim de coordenar diferentes níveis de 
negociação. De um lado, o sindicalismo tem de ser forte no plano político, 
para negociações centralizadas; de outro, necessita estar bem implantado nas 
empresas – nos locais de trabalho mais exatamente – para negociar questões 
que decorrem das especificidades de cada situação de trabalho e de emprego 
e que não mais podem ser padronizadas. Como veremos, Trata-se de uma 
nova e difícil tarefa dos sindicatos diante das estratégias mercadológicas e 
práticas gerenciais das grandes empresas, especialmente das multinacionais. 

No enfoque institucional e na ênfase sobre os efeitos dos modelos de 
relações de trabalho sobre o poder sindical, frequentemente há a valorização 
dos modelos neocorporativos do norte da Europa5. A ideia é que a resistência 

                                                 
5 A inclusão dos sistemas de relações de trabalho dos países na classe dos “corporativos” ou 
“pluralistas” varia segundo Os critérios adotados pelos autores e o período. Lehmbruch 
(1985) elaborou, na primeira metade da década dos 80, uma escala que ia de pluralismo 
(EUA, Canadá, Austrália, Nova Zelândia), corporativismo .frágil (Reino Unido e Itália), 
corporativismo médio (Irlanda, Bélgica, República Federal Alemã, Dinamarca e Finlândia e 
Suíça, como caso-limite) a lime corporativismo (Áustria, Suécia, Noruega e Holanda). Não 
incluídos na escala estavam a França e o Japão, entendidos como casos de “concertação sem 
participação dos trabalhadores”. O pluralismo foi definido pela predominância de grupos de 
pressão política e pela atuação dos lobbies das agências governamentais e parlamentares, 
pela competição fragmentada dos grupos de interesses e por um baixo grau de participação 
dos sindicatos nas tomadas de decisão; o corporativismo frágil, pela participação 
institucionalizada dos sindicatos na formação e implementação de políticas somente em 
certos aspectos da política ou por sua participação apenas em níveis específicos do processo 
político – por exemplo, consulta ou implementação. Tanto no caso do pluralismo como no 
do corporativismo frágil, os objetivos da negociação coletiva seriam limitados. A negociação 
em nível nacional não seria importante e, portanto, políticas de renda concertadas seriam 
difíceis de aplicar. O corporativismo médio caracterizou-se por uma participação setorial do 
sindicalismo semelhante à do corporativismo frágil, mas o objetivo da negociação coletiva 
seria mais amplo e as tentativas de concertação de políticas alcançariam mais sucesso. No 
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patronal ao sindicalismo tenderia a ser mais baixa nos sistemas em que 
vantagens outorgadas para os sindicalizados, por meio de negociações 
centralizadas entre federações patronais e sindicais, ou legislação 
governamental, são estendidas a todos os empregados, sindicalizados ou não. 
A intervenção governamental direta e/ou acordos centralizados entre 
confederações patronais, centrais sindicais e governo tendem a generalizar 
vantagens, tornando-as de aplicação obrigatórias para todos os empregadores. 
Por essa razão, “socializam” os prejuízos das empresas e “igualizam” as 
condições da competição entre as firmas no mercado nacional. Com isso, 
cada empresa individualmente teria menos motivos para não querer negociar 
ou pôr o sindicato para fora de suas instalações. 

Tratar-se-ia de um sistema que estaria mais adequado a países de 
governos socialdemocratas, pequenos e desenvolvidos, e que operaria, não 
para introduzir protecionismo e preços competitivos, mas preços livres 
aliados à necessidade de manutenção da capacidade de competição externa. 
Na Noruega, na Suécia e na Dinamarca, os primeiros defensores da 
barganha centralizada não seriam os sindicatos mas os empresários, o que 
não significaria dizer que o apoio sindical seria irrelevante. Se a barganha 
fosse descentralizada, os custos da queda de eventuais declínios da 
demanda externa seriam pagos (pelo menos inicialmente) pelas empresas e 
trabalhadores desse setor. Mediante o chamado “salário solidário”, a 
centralização das negociações reduziria a níveis muito pequenos as 
diferenças entre os trabalhadores altamente qualificados e os demais. 

                                                                                                                 
caso do corporativismo forte, haveria uma efetiva participação dos sindicatos e associações 
empresariais na formação e implementação de políticas em áreas fundamentais para a 
administração da economia (pp. 65-66). O artigo de Lehmbruch é da década dos 80. Depois 
disso, como vimos (nota 4), o corporativismo frágil da Itália e da Grã-Bretanha desapareceu. 
Schmitter (1974) entende que, em começos da década dos 70, empiricamente, os melhores 
casos de corporativismo social seriam exemplificados pela Suécia, Suíça, Holanda, Noruega 
e Dinamarca (p. 104). 
Outra escala classificatória estabeleceu três níveis de “graus de corporativismo”: a) alto: 
Áustria, Alemanha, Japão, Dinamarca, Noruega, Suécia; b) intermediário: Austrália, 
Finlândia, Holanda, Bélgica, Canadá, Estados Unidos; c) baixo: Nova Zelândia, França, 
Reino Unido e Itália (Tarantelli, 1986, apud Pohjola, 1992, p. 59). 
Outras classificações de países segundo graus de neocorporativismo poderiam ser citadas. 
Elas indicariam pequenas alterações no ranking das nações. Mas essa análise nos desviaria 
muito do objetivo central deste trabalho. Queremos ressaltar apenas que, apesar das 
variações que possam ser encontradas, os países nórdicos, seguidos da Áustria e da 
Alemanha, estão sempre nos primeiros graus das escalas. 
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Notam Moene e Wallerstein (1995) que a negociação centralizada distribuiu 
os custos da manutenção da competitividade do setor exportador para toda a 
economia, beneficiando especialmente os trabalhadores do setor metal-
mecânico. Mas o resultado não deixa de ser a redução do conflito e o 
favorecimento do crescimento das taxas de sindicalização. 

Mas acontece que os modelos neocorporativos de negociações 
centralizadas estão cada vez mais submetidos às tensões das novas 
condições de produção, inclusive nos países onde tinham oferecido bons 
resultados do ponto de vista da defesa dos salários, baixa inflação, níveis 
mínimos de desemprego e políticas sociais. Na Suécia, depois de 27 anos 
consecutivos, a negociação centralizada chegou ao fim depois de um acordo 
separado no setor metal-mecânico. Foi reinstaurada no ano seguinte mas 
permaneceu sob constante pressão. Por sua vez, a defesa do emprego, que 
era um dos pontos fortes do modelo socialdemocrático, também não 
conseguiu resistir às pressões das transformações mundiais e à abertura da 
economia. Os níveis de desemprego não distinguem, hoje, os países 
nórdicos do resto da Europa; as centrais sindicais têm dificuldade de 
controlar os sindicatos locais e, especialmente, de impor restrições salariais 
voluntárias (Martin, 1995; Moene & Wallerstein, 1995; Sivesind; 
Kalleberg; Hovde & Fennefoss, 1995; Clement, 1994, Rehn & Viklund, 
1992; Pekkarine, 1992). 

A continuidade das transformações econômicas e seus efeitos sobre 
sistemas sindicais anteriormente sólidos obrigam hoje a repensar em que 
medida a muralha neocorporativa, especificamente o sistema centralizado 
de negociações e a política intervencionista socialdemocrática de “salários 
solidários” e igualitarismo, serão capazes de resistir às pressões 
desestabilizadoras que se acentuaram na década dos 90 diante da exposição 
dessas economias ao mercado internacional. Acontece que, no contexto da 
globalização, a boa integração entre negociações locais e as centralizadas 
vai se fazendo mais difícil diante das transformações nas novas técnicas de 
gestão. As grandes empresas estão utilizando simultaneamente estruturas 
decisórias centralizadas e descentralizadas. Decisões estratégicas, observam 
Baethge e Wolf (1995), como locação de produtos, decisões de 
investimentos, estão sendo centralizadas, enquanto decisões que tratam de 
arranjos particulares nas fábricas individuais estão sendo descentralizadas 
para incluir mais empregados nos níveis mais baixos da administração e da 
tomada de decisões. Os administradores de nível local, assim, não têm mais 
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poder decisório para tratar das “grandes questões”. Essas acabam por ficar 
fora do alcance das organizações locais dos trabalhadores, o que faz com 
que muitos temas importantes acabem desaparecendo das listas de 
negociação (pp. 245-246)6. É nesse ponto que ganha relevância a 
organização dos trabalhadores por local de trabalho, especialmente se forem 
capazes de atuar em conexão com entidades sindicais, como federações e 
centrais, capazes de atingir patamares mais elevados de negociação. 

A importância dos conselhos e empresa 

Teria sido precisamente a força das organizações locais que teria 
evitado, em alguns países europeus, quedas mais agudas nas taxas 
desindicalização. É no fortalecimento e desenvolvimento de conselhos de 
empresas que Freeman (1995) (assim como outros autores americanos) 
deposita alguma esperança de recuperação do sindicalismo dos EUA. 
Freeman acredita que seria inteiramente equivocado entender que os 
empregadores norte-americanos seriam intransigentemente contrários a que 
os empregados tenham uma voz independente sobre as decisões nas 
fábricas. Os próprios interesses empresariais, segundo as novas técnicas de 
relações humanas de integração dos empregados, iriam na direção da maior 
participação dos trabalhadores. No caso, tratar-se-ia da criação de conselhos 
de trabalhadores dentro das empresas, independentes dos sindicatos, os 

                                                 
6 Uma sintética descrição das alterações no sistema belga de negociações encontra-se em 
Hancke (1991). Além da queda nos níveis de sindicalização, o autor assinala as dificuldades de 
manutenção do sistema anterior, pelo qual negociações de empresa suplementavam acordos 
nacionais. A partir de meados de 1970, cada vez mais os acordos por companhia começaram a 
crescer enquanto decaíam os acordos nacionais e setoriais. Entre 1974 e 1979, os acordos 
nacionais assinados caíram de 729 para 400 (p. 470). Por outro lado, em razão dessa tendência, 
os sindicatos encontram mais dificuldade para representar camadas mais heterogêneas de 
empregados, aspecto já apontado. As novas tecnologias não mais obedecem às rígidas áreas de 
competência profissional originadas de procedimentos e modos de organização do trabalho 
vindas do após-guerra. “As reordenações estratégicas das empresas não mais se limitam às suas 
fronteiras e cada vez mais se estendem além delas para atingir a todos os empregados da 
produção de outras firmas envolvidas...” (p. 476). Essas reorientações estratégicas substituem 
gradualmente a estrutura “vertical” clássica da indústria por novas relações “horizontais”, que 
abrangem, por exemplo, todas as companhias que produzem peças para veículos. Isso supõe a 
crescente cooperação tecnológica entre muitas indústrias, o que afeta os sindicatos que tinham 
estruturas baseadas em firmas e setores relativamente fechados. Nesse novo contexto, em que a 
pressão das empresas por contratos flexíveis é cada vez maior, as negociações locais adquirem 
grande importância. O problema para os sindicatos é como coordenar os acordos por local de 
trabalho com as negociações centralizadas. 
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quais, segundo um survey analisado pelo autor, encontrariam forte apoio do 
trabalhadores e baixa oposição dos empregadores7. 

Nessa linha, Kochan e Wever (1990) entendem que os sindicatos 
americanos, para fugir do declínio irreversível, teriam de combinar várias 
formas de atuação que ampliassem o envolvimento dos sindicatos em dois 
níveis, “acima” e “abaixo” do patamar atual da negociação coletiva 
praticada nos EUA. Os autores enfatizam que muitas das decisões 
estratégicas importantes das empresas se fazem num nível muito acima das 
negociações coletivas dos locais de trabalho e, portanto, não são atingidas 
pela ação sindical nas fábricas. As organizações sindicais necessitariam 
tentar afetar essas estratégias que passam longe do “chão da fábrica”8. Mas 

                                                 
7 O survey, realizado em 1994 pelo próprio Freeman e por J. Rogers (1995) sobre participação 
dos trabalhadores nos locais do trabalho, não parece oferecer resultados conclusivos. Cerca de 
113 dos empregados declararam que votariam por uma representação sindical, embora 41% 
dissessem que gostariam que houvesse sindicato em seus locais de trabalho. O resultado da 
pesquisa que reforçaria a tese de Freeman baseia-se nas respostas dos empregados que 
declararam preferir, a sindicatos, comitês conjuntos de cooperação (joinl cooperative 
commillees), reunindo trabalhadores e pessoal da chefia. Mas Trata-se apenas de preferências 
manifestadas em sondagens de opinião. Comitês conjuntos não são conselhos de trabalhadores 
nem comitês sindicais de empresa. Deery (1995), comentando as colocações de Freeman, 
indaga se os empregadores norte-americanos iriam aceitar voluntariamente formas de 
representação operária, tais como conselhos de trabalhadores, os quais incorporariam princípios 
de cogestão e de partilha de informações e consulta. Deery observa que esses conselhos só têm 
efetividade [do ponto de vista do trabalhador] quando os sindicatos estão presentes e não 
ausentes (p. 539), posição, como veremos, compartilhada por muitos outros autores. 
8 Um dos exemplos citados de êxito da atuação sindical em nível mais elevado e diferente da 
simples reivindicação foi a pressão do sindicato dos trabalhadores da indústria automobilística 
sobre a General Motors para a “sindicalização” da GM:Foyota joini venture e, posteriormente, 
o trabalho conjunto realizado pelo sindicato com a GM para planejai; desenhar e administrar a 
formação da Saturn Corporation. Houve muitos outros casos de participação dos sindicatos nas 
decisões estratégicas das empresas, com êxito variável e muitos problemas, como na Chrysler, 
PanAm, Eastern Airlines, Western Airlines, Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation, Weirton 
Steel, Rath MeatPacking. Em todos os casos, os sindicatos obtiveram vários lugares na ,junta 
de direção em troca de concessões nos salários e nas chamadas “regras de trabalho”. Os êxitos 
foram variados e muitos problemas surgiram, inclusive com os próprios sindicatos nacionais. 
Sobre o assunto, ver Kochan; Katz & McKersie (1994). De outro ângulo, Heckscher (1996) 
tem uma visão muito crítica desse tipo de parceria empresa-sindicato. No caso da fábrica do 
projeto Saturno da General Motors, o acordo estabeleceu uma categoria de “membro 
associado”, que poderia abranger até 20% dos empregados. Diferentemente dos demais 
filiados, eles poderiam ser despedidos sem maiores dificuldades. Nesses acordos, companhias e 
sindicatos estabelecem uma linha de separação entre um núcleo de empregados protegidos, “de 
dentro”, e os demais. Além disso, empresas e sindicatos tenderiam a atuar conjuntamente a fim 
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os sindicatos deveriam também atuar num nível mais “baixo” do que o dos 
acordos coletivos de empresa, de modo a aumentar a sua influência (e a dos 
trabalhadores) nos pontos de produção, isto é, nos locais de trabalho. Seria 
necessário um papel mais ativo das organizações sindicais na representação 
dos novos interesses dos empregados. Especialmente, diante de progressos 
tecnológicos previsíveis, seria preciso que os sindicatos antecipassem 
programas de retreinamento (Kochan & Wever, 1990, p. 376). 

A importância da organização por local de trabalho é reforçada por 
uma pesquisa de Hancké (1993). O autor comparou a situação sindical de 
seis países europeus e correlacionou os índices de sindicalização com os da 
força das organizações sindicais por fábrica. A conclusão foi que, nos 
países onde as organizações sindicais estavam bem implantadas nos locais 
de trabalho, as quedas nas taxas de sindicalização foram significativamente 
menores. O autor classificou sete países em três faixas: a) de baixa 
sindicalização (Holanda e França); b) de média sindicalização (Reino Unido 
e Itália); e c) de alta sindicalização (Alemanha, Bélgica e Suécia). 
(Desempregados e aposentados foram excluídos dos cálculos de 
sindicalizados.) Na França e na Holanda, os sindicatos têm organizações 
locais fracas. No primeiro país, especialmente, apesar da institucionalização 
dos conselhos de empresa e de as leis Auroux tentarem fortalecer os 
sindicatos nos locais de trabalho, as divisões do sindicalismo reduziram os 
efeitos dessas medidas. Na Holanda, às organizações locais faltariam 
estruturas mais fortes. Nos casos “intermediários” da Itália e do Reino 
Unido, os sindicatos sempre operaram a nível local, mas o pluralismo 
ideológico, na Itália, e as divisões entre sindicatos, no Reino Unido, teriam 
feito com que as organizações de local de trabalho tivessem pouco efeito no 
sentido de barrar a queda na sindicalização9. A Bélgica, a Alemanha e a 

                                                                                                                 
de passar para o restante da sociedade os custos das oscilações do mercado e de medidas de 
proteção solicitadas ao governo (p. 126). 
9 No Reino Unido, uma pesquisa no setor metal-mecânico, de 1980, indicou que as empresas 
com mais de mil empregados, em média, negociavam com cinco sindicatos. Mas a existência 
de vários sindicatos não significa pluralismo sindical porque cada um deles representa 
segmentos profissionais diferentes e não necessariamente competem entre si, ou seja, não são 
ideológica e politicamente rivais (Marsh, 1984, p. 32). Trata-se, pois, de uma situação diferente 
da que existe nos países da Europa latina onde há centrais rivais (geralmente, socialistas, 
comunistas e democratas-cristãs, ou católicas). Em 1992, o TUC abrangia aproximadamente 70 
sindicatos, que representam 80% do total de trabalhadores sindicalizados no país. Mas o 
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Suécia seriam os casos bem-sucedidos de integração entre organizações 
locais atuantes (conselhos de empresas e representação sindical) com 
organizações centralizadas, ou seja, um sistema de representação dual. 

Hancké pretendeu demonstrar que a força das organizações locais 
explica não só as diferenças nas taxas nacionais de sindicalização como 
também a extensão da dessindicalização. Desse ângulo, a importância do 
sistema neocorporativo é relativizada. O caso da Holanda seria um bom 
exemplo. Segundo Hancké, os arranjos neocorporativos não impediram o 
declínio do sindicalismo holandês pela ausência de organizações sindicais 
sólidas no interior das empresas. 

A pesquisa de Hancké reforçou uma tese de Visser (1988) sobre as 
razões das diferenças nas taxas de sindicalização de vários países. Segundo 
o autor, quanto mais a barganha empregado-empregador tem lugar no 
âmbito das empresas e envolve a participação de trabalhadores não 
funcionários dos sindicatos, maior a probabilidade de que benefícios 
adquiridos sejam relacionados com o apoio dos empregados à ação sindical. 
Mas, ressalta Visser, é necessário que a representação nos locais de trabalho 
(conselhos de trabalhadores) esteja influenciada pelo sindicato, ainda que 
possa ser formalmente autônoma. Se o conselho de trabalhadores estiver 
fora do controle do sindicato, sua existência contribuiria pouco para a 
elevação dos níveis de sindicalização, considerados aqui como indicação de 
poder sindical. “Uma relação parece particularmente clara: onde as taxas de 
sindicalização são baixas, a representação de local de trabalho é tipicamente 
autônoma perante o sindicato” (p. 152). No caso da Suécia, não há 
organização de local de trabalho independente do sindicato. “O modelo 
implica sindicatos fortes tanto a nível local como central [...]. Os sindicatos 
suecos sempre foram céticos com relação a conselhos... Organizações 
similares a conselhos existem mas não são independentes dos sindicatos” 
(Brulin, 1995, p. 189). 

A presença dos sindicatos nas empresas e sua posição dominante 
diante dos conselhos de trabalhadores parece ser uma condição necessária 
para a força do sindicalismo. Mas não é suficiente. A unidade (ou divisão) 
do movimento sindical é outra variável a ser levada em conta. Visser 

                                                                                                                 
número de sindicalizados no TUC caiu de aproximadamente 12 milhões de membros em 1979 
para 7.780 mil em 1992 (Lecher & Naumann, 1994, pp. 35-36). 
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constatou que sistemas sindicais não competitivos (quer dizer, monopolistas 
e unificados) estão associados com índices maiores e mais estáveis de 
sindicalização (p. 151), além de obterem resultados melhores no que diz 
respeito ao crescimento econômico, à inflação e ao desemprego10. 

Em outro estudo, Visser (1993b) considera que uma das vias mais 
promissoras para explicar as diferenças nas taxas de sindicalização seria 
relacionar características institucionais (relações “políticas” e “relações 
industriais”) com as diferentes condutas do patronato, dos sindicatos e dos 
trabalhadores envolvidos na decisão da sindicalização. Aqui, especial 
atenção é dada novamente ao local de trabalho e à abrangência do contrato 
coletivo. O local de trabalho seria importante porque apenas aí se 
encontrariam “pessoas para punir os arrivistas” (free riders) [que se 
beneficiariam com as vantagens obtidas por outros sem pagar os custos da 
participação sindical] e garantir a solidariedade do grupo operário. Mas 
apenas no caso de o sindicato já existir na empresa e ser reconhecido pelo 
empregador (p. 210). 

Como outros autores, Visser entende que a extensão obrigatória de 
vantagens trabalhistas a empregados de todas as empresas, por sua vez, 
faria os empregadores individualmente menos hostis ao sindicalismo. Em 
lugar de enfrentar sozinhos os sindicatos, os empregadores teriam maior 
incentivo para filiar-se a associações patronais, uma vez que, de todo modo, 
teriam de arcar com os custos das vantagens dadas aos trabalhadores. “A 
centralização da negociação coletiva em entidades que reúnam muitos 
empregadores tende a diminuir a diferença de salários entre as firmas e a 
ajudar os sindicatos a ganhar uma base nas pequenas firmas do setor” (p. 
213). (A tese, a nosso ver, suporta interpretações contrárias: poder-se-ia 
levantar a hipótese de que sistemas extensivos de cobertura sindical a 
empresas e a trabalhadores não sindicalizados podem aumentar a 

                                                 
10 Uma frase citada por três autores franceses, comparando o sistema alemão com o de seu 
país, sintetiza as diferenças que podem existir entre sistemas de relações de trabalho nos 
quais a situação das organizações patronais devem também ser consideradas: “Centralizada e 
centrada sobre a situação econômica da indústria, o sistema alemão apoia-se sobre a forte 
homogeneidade setorial e sobre a autoridade que as organizações patronais e sindicais têm 
sobre seus membros. Descentralizado e centrado sobre as lutas do mercado de trabalho nas 
empresas, o sistema francês corresponde à heterogeneidade do tecido industrial e à fraqueza 
estrutural das organizações sindicais e patronais” (Maurice; Sellier & Silvestre, 1982, p. 214, 
apud Crouch, 1993, p. 3). 

208 

hostilidade coletiva das empresas ao sindicalismo em geral11.) A 
combinação ideal, do ponto de vista do aumento do poder sindical, parece 
ser organizações sindicais centralizadas e unificadas, com organizações 
bem implantadas nos locais de trabalho, com vínculos fortes com partidos 
políticos (de preferência um só partido), com estratégias de atuação que não 
levem à redução da capacidade de competição das empresas e, 
consequentemente, não exacerbem a resistência patronal ao sindicalismo. 

Do ângulo da combinação de organizações centrais fortes, 
negociações centralizadas articuladas com organizações por empresa e 
negociações locais, a Alemanha aparecia como o modelo ideal para 
aumentar o poder sindical, especialmente quando esse modelo é cotejado 
com o norte-americano. No sistema alemão, a cogestão, nas empresas 
médias e grandes, efetua-se por intermédio de conselhos de trabalhadores 
eleitos a cada três anos pelos empregados, com representação proporcional 
do pessoal de escritório e trabalhadores da produção. Esse modelo teria a 
capacidade de forçar a empresa a procurar uma “reconciliação de 
interesses” com seus empregados na eventualidade de qualquer mudança, 
inclusive nos casos de vendas de ações e mudanças tecnológicas12. 

                                                 
11 Em estudo posterior, diante da continuidade da diminuição geral das taxas de sindicalização, 
Visser parece menos confiante em que as organizações sindicais mais abrangentes, como as 
que existiram desde o século passado na parte democrática da Europa, consigam sobreviver no 
século XXI, fato que autor deplora, pois entende que, “sem um forte contrapoder sindical, ao 
Capital é dado o poder de abusar de sua força e liberdade” (Visser, 1994a, p. 43). 
12 Os conselhos de trabalhadores das empresas não devem ser entendidos num sentido 
revolucionário. Tal como definem Rogers e Streeck (1995, pp. 610), “conselhos operários são 
organismos institucionalizados para a comunicação representativa entre um único empregador 
(‘a administração’) e os empregados (‘força de trabalho’) de uma única fábrica ou empresa 
(local de trabalho’)”. Os autores destacam as seguintes características dos conselhos de 
trabalhadores nas empresas: a) representam os trabalhadores num dado local de trabalho, 
independentemente de sua posição como membro do sindicato; b) representam a força de 
trabalho de uma fábrica ou de uma empresa específica e não de um setor industrial ou de uma 
área territorial, o que significa dizer que a parte contrária é um empregador individual e não 
uma associação de empregadores; c) os conselhos não são “sindicatos de companhia” 
(company unions), no sentido de organizações criadas ou controladas pelos empregadores; d) 
sendo organismos de representação, os conselhos de empresa diferem das organizações ou 
políticas empresariais destinadas a incrementar a participação dos empregados nas suas 
funções, tais “como grupos de trabalho”, “círculos de qualidade” etc.; e) a comunicação entre 
empregadores e trabalhadores pode ser de diferente natureza e pode vir da iniciativa de 
qualquer das partes; f) mais comumente, os conselhos têm status legal; g) as estruturas dos 
conselhos variam bastante interpaíses e intrapaíses; h) conselhos de trabalhadores não são a 
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Esse sistema dual, que articula vários níveis de representação dos 
empregados dentro das empresas com o movimento sindical fora delas, 
poderia prover uma boa integração do sistema de barganha por indústria e 
por região, com acordos por empresas governados pelas diretrizes 
estabelecidas no contrato regional ou setorial, às vezes com a participação 
de representantes dos trabalhadores em instituições relacionadas com 
políticas sociais de intervenção no mercado de trabalho. Regras gerais, que 
regulamentem, por exemplo, o tempo de trabalho, os programas de 
treinamento ou o tipo de determinação das escalas de salário numa 
indústria, são negociadas em intervalos irregulares, enquanto os salários são 
negociados anualmente. Esse sistema de negociação é complementado, na 
base, por acordos de firma ou de fábrica, que estendem o mínimo 
estabelecido nos contratos regionais (Kern & Sabel, 1994, pp. 217-218). 

Os sindicatos têm seus próprios representantes, os “delegados 
sindicais”, que habitualmente representam entre trinta e cinquenta 
trabalhadores. Têm papel limitado, de distribuição de material sindical e de 
apoio aos conselhos das empresas. Os delegados sindicais devem antes 
apoiar do que controlar os conselhos, embora às vezes possam ocorrer 
conflitos entre eles. Mas podem, em conjunto, tomar decisões que 
envolvam, por exemplo, questão de emprego, sem necessidade formal de 
antes procurar a aprovação do sindicato. Os conselhos de empresa têm 
legalmente direito a informação fornecida pela empresa, a consulta e 
codeterminação em certas questões. A negociação coletiva propriamente 
dita, conduzida no nível de indústria, cabe aos sindicatos enquanto acordos 
individuais cabem aos conselhos (Visser & Ruysseveldt, 1996b; Müller-
Jentsch, 1995; Lecher & Naumann, 1994; Jacobi; Keller & Müller-Jentsch, 
1993). (No Cap. 9, voltaremos a tratar dos conselhos de empresas, tal como 
são apresentados por vários autores como uma via de superação dos 
problemas atuais do sindicalismo.) 

Considerando as formas de negociação centralizada, as relações com 
partidos políticos e governos, isto é, os modelos da Europa do Norte, a ideia 
da salvação do sindicalismo, especialmente do norte-americano, pela 
combinação de comissões de local de trabalho com um sindicalismo forte 

                                                                                                                 
mesma coisa que a representação de empregados nos organismos de direção das companhias. É 
nesse sentido que o termo “conselho operário”, “conselho de trabalhadores” ou “conselho de 
empresa” aparece neste trabalho. 
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negociando a nível nacional, ou de ramo, quer dizer, com maior grau de 
centralização, faz o modelo dual de representação alemão parecer bastante 
atraente para autores que enfatizam mais os motivos institucionais e 
motivacionais do declínio do sindicalismo do que as transformações 
estruturais da economia e da sociedade. Em comparação com o sistema de 
negociação coletiva norte-americano, de modo geral, o modelo 
neocorporativo altamente centralizado e unificado dos países da Europa do 
Norte teria produzido melhores resultados no passado, ao favorecer a 
sindicalização e agora, nesses tempos difíceis para o movimento sindical, 
no sentido de evitar quedas tão acentuadas como na França, nos EUA, no 
Japão e na Holanda13. 

Na verdade, o sistema de negociação dual não é exclusivo da 
Alemanha e de países neocorporativos. A negociação sindical em âmbito de 
empresas existe na Escandinávia, na Bélgica, no Reino Unido e na Itália (a 
partir dos anos 60) combinada com negociações centralizadas, na França, 
na Itália (desde os anos 60), na Holanda e na Áustria. Mas há diferenças 
nesses casos nacionais com relação ao fato de os sindicatos conquistarem” 
os conselhos operários “por dentro” ou “por fora” e ao fato de se tratar de 
sindicalismo unificado ou dividido ideologicamente. Na Alemanha e na 
Áustria, os conselhos operários, embora formalmente independentes, são de 
fato uma extensão do sindicato. Nos dois países, todos os componentes do 
conselho são membros de apenas um sindicato, que representa empregados 
manuais e empregados de escritório. Já na França, na Holanda e na Suíça, 
as rivalidades entre correntes sindicais estendem-se para dentro dos 
conselhos (Visser, 1988, pp. 152 153), o que ajuda a explicar os níveis de 
sindicalização significativamente mais baixos desses últimos países. 

                                                 
13 Naturalmente, o julgamento das qualidades do modelo é influenciado pelas posições 
ideológicas do autor. Analisando as relações de trabalho e a atuação da socialdemocracia na 
Dinamarca e na Suécia, Swenson (1991) é extremamente crítico diante do uso de esquemas 
interpretativos de tipo corporativo (“que ignoram o setor empresarial”) e das consequências 
da centralização. Para o autor, a “centralização” das negociações foi em larga medida o 
resultado da força dos empregadores e não de sua fraqueza, tese que encontra apoio em 
Moene e Wallerstein (1995) e em Streeck (1985). 
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A CRESCENTE HOSTILIDADE DAS EMPRESAS AO SINDICALISMO 

Submetidas a um ambiente mais turbulento, a busca por maior 
flexibilidade e desregulamentação das normas de utilização da mão de obra, 
juntamente com os esforços por redução de custos, vem levando à crescente 
oposição dos empresários aos sindicatos. A ela muitos autores creditam a 
redução das taxas de sindicalização e o recuo do sindicalismo em geral. Essa 
oposição tem se manifestado inclusive em países onde as relações entre 
empresas e sindicatos eram de tipo cooperativo, como na Suécia e na 
Alemanha. A dimensão da hostilidade ao sindicalismo depende de múltiplas 
situações nacionais específicas: poderio das organizações sindicais; 
sindicalismo mais radical ou mais cooperativo; negociações mais 
centralizadas ou mais fragmentadas; maior ou menor intervencionismo 
governamental e proteção legal ao sindicalismo; relacionamento dos 
sindicatos com partidos políticos, e outras características nacionais. Apesar 
das diferenças entre países, um fator principal tem comandado a conduta dos 
empresários perante o sindicalismo e a sua disposição de enfrentar o poder 
dos dirigentes sindicais: o grau de exposição das empresas à competição, 
aspecto dependente cada vez mais da profundidade da abertura da economia 
nacional ao mercado internacional e da remoção de barreiras protecionistas. 

Nesse quadro de uma economia cada vez mais globalizada e sujeita a 
mudanças rápidas, o patronato foi se tornando menos propenso a aceitar as 
normas restritivas e os aumentos dos custos da mão de obra impostos pela 
sindicalização. A rejeição ao sindicalismo aliou-se ao esforço das empresas 
para melhorar as relações individuais com os próprios empregados, de 
modo a fazer com que o sindicato não lhes pareça necessário e os 
trabalhadores, dirigindo-se diretamente às gerências, possam “resolver seus 
problemas”. Às políticas mais duras de enfrenta mento com poder sindical, 
de “pagar para ver”, no estilo macho management, juntaram-se, pois, 
medidas de valorização e integração dos empregados, programas 
“participativos” e “integrativos”14. 

                                                 
14 Esse tipo de política foi aplicado especialmente pelas multinacionais ,japonesas no 
Ocidente. Nos EUA, até a chegada delas, existiam sindicatos em todas as fábricas de 
automóveis e em quase todas as de autopeças da CM, Ford e Chrysler. Em 1992, o mesmo já 
não acontecia em várias fábricas, todas japonesas: quatro da Honda, uma da Nissan, três da 
Toyota e uma da Subaru-Isuzu (Unterweger, 1988, p. 18). 

212 

Para os autores que colocam mais ênfase nas hipóteses institucionais, 
em oposição às teses estruturalistas, que ressaltam as mudanças na 
economia e no mercado de trabalho, a hostilidade patronal estaria entre o 
principal fator de declínio das taxas de sindicalização. Se os motivos das 
quedas nos índices de sindicalização fossem estruturais, macroeconômicos, 
escrevem Freeman e Medoff (1987), a proporção de trabalhadores 
sindicalizados cairia em todos os países, mas, “em vez disso, fora dos 
Estados Unidos, a sindicalização vem aumentando em toda a parte, 
frequentemente em grande número” (Freeman & Medoff, 1987, p. 274). 
(Os autores estão escrevendo em fins da década dos 70.) Para eles, os 
“fatores estruturais aumentam ou diminuem a dificuldade de organização 
mas não determinam a sindicalização”(p. 276). 

Freeman e Medoff estimam que de um quarto à metade das derrotas 
dos sindicatos nas eleições para aceitação ou não do sindicato nas empresas 
vêm da oposição patronal e do uso de “práticas desleais” por parte dos 
empregadores (pp. 277 e 287). Naquele momento, os EUA pareciam 
efetivamente ser um “caso singular”, talvez único, de declínio do 
sindicalismo, embora em outros países, como a França e a Holanda, as taxas 
de sindicalização já tivessem começado a declinar. Posteriormente, 
Freeman (1995) volta a enfatizar os fatores institucionais diante dos 
econômicos. O autor entende que mudanças na composição do emprego não 
explicam diferenças nas taxas de sindicalização, porque elas ocorreram de 
modo similar em todos os países. No caso norte-americano, o fator principal 
das décadas seria a hostilidade empresarial ao sindicalismo e à negociação 
coletiva “num grau nunca visto em outro lugar do mundo livre”(p. 313). 

No mesmo sentido, Farber (1990, apud Kochan & Weinstein, 1994, 
p. 487) argumenta que alterações na composição da força do trabalho, 
mudanças demográficas e ocupacionais responderiam por apenas 20% do 
total do declínio das taxas de sindicalização dos EUA. Como uma das 
evidências do peso da ação antissindical do patronato, Kochan e Weinstein 
(1994, p. 487) afirmam que 70% dos empregadores do setor privado 
contratam consultorias externas para atuar contra as campanhas de 
sindicalização organizadas pelos sindicatos, enquanto 40% dos locais de 
trabalho não obtêm um acordo coletivo com os empregadores, mesmo 
depois de terem ganho as eleições para a representação. 
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Para Kochan (1988), cerca da metade das perdas de associados dos 
sindicatos norte-americanos seria devida a alterações estruturais na 
economia entre 1977 e 1984. As perdas restantes viriam de outros 
elementos de natureza institucional. 

Ocorre que o desafio patronal ao sindicalismo não se limitou a 
recusar reivindicações trabalhistas (na verdade, cada vez menores) mas 
também a não reconhecer as organizações sindicais (onde a legislação 
possibilitava essa prática). Os sindicalismos dos países de relações de 
trabalho pluralistas, em comparação com os “neocorporativos”, foram os 
mais afetados. Tal é o caso especialmente do Reino Unido e dos EUA. No 
primeiro país, até pelo menos a década dos 70, as relações de trabalho eram 
denominadas de “voluntaristas”, quer dizer, fundadas na aceitação 
voluntária dos resultados das negociações pelas partes (sindicatos e 
empresas). A intervenção governamental era mínima. Nenhuma legislação 
tornava obrigatórios os acordos. Os contratos bilaterais não tinham força de 
lei. Como o reconhecimento do sindicato por parte do patronato é 
voluntário e pode ser retirado, de acordo com a maior ou menor 
predisposição das empresas, a existência do sindicato como interlocutor e 
representante dos empregados depende da relação de forças entre as partes 
dentro da empresa, que determinará os custos e as vantagens para o 
patronato de tentar retirar o sindicato de dentro dos locais de trabalho. 
Mesmo onde anteriormente havia negociações, ou seja, o sindicato ou os 
sindicatos eram aceitos, e as companhias negociavam e fechavam acordos 
com eles, é possível seu desreconhecimento por ocasião do término do 
contrato e negociação de outro15. 

                                                 
15 No modelo de relações descentralizadas e voluntárias de relações industriais, em que as 
negociações nos locais de trabalho são predominantes, as oscilações do mercado de trabalho 
e dos ciclos de negócio tenderiam a ter forte repercussão sobre o sindicalismo. O poder 
sindical estaria mais dentro das firmas do que fora delas. Essa seria a explicação da escola 
liberal-pluralista para as características e para a crise atual do sindicalismo britânico. O leitor 
encontrará uma crítica radical dessa concepção em Howell (1995): “Para os pluralistas, o 
crescente poder dos trabalhadores refletiu mudanças nas condições de trabalho e não 
recursos organizatórios ou estratégicos derivados dos sindicatos ou recursos políticos 
derivados do Estado” (p. 157). Segundo Howell (e outros), o poder sindical britânico derivou 
amplamente de razões políticas e da intervenção estatal favorável aos sindicatos e 
relacionados com os períodos em que o Partido Trabalhista esteve no governo. Para McIlroy, 
o voluntarismo, por sua ênfase na barganha coletiva e na valorização da ausência de lei, 
obscurece a questão do poder, despolitiza a atuação sindical e desvia a atenção das estruturas 
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Especialmente depois da série de leis do governo Thatcher, aumentou 
o número de empresas que deixaram de reconhecer o sindicato, que 
significa o fim dos contratos coletivos e também da obrigação dos 
empregados de se filiar aos sindicatos com os quais a empresa fechava um 
acordo (closed shop)16. No setor privado, o reconhecimento de sindicatos 

                                                                                                                 
de poder e de dominação “que poderiam produzir mudanças mais fundamentais” (McIlroy, 
pp. 236237). (Urna análise sintética das mudanças no sindicalismo britânico, de fácil acesso 
pelo público brasileiro, encontra-se em McIlroy, 1997.) 
16 Literalmente, a “oficina fechada”. Segundo o sistema, todos os trabalhadores, sob pena de 
perda de emprego, estão obrigados a se filiar aos sindicatos com os quais a empresa negocia um 
contrato coletivo. Algumas vezes, o trabalhador já deve estar sindicalizado para obter o 
emprego (pre-entry shop); em outras, precisa sindicalizar se para continuar empregado (post-
entry shop). Antes das leis do governo Thatcher, calcula-se que, em 1978, cerca de 5,2 milhões 
de empregados na indústria britânica (um em cada quatro) estavam no sistema de “oficina 
fechada” (closed shop), dos quais cinco entre seis na situação de post-entry, quer dizer, 
devendo aderir ao sindicato depois de obter o emprego (Marsh, 1984, p. 43). Mas há diferença 
no sentido do termo closed shop no Reino Unido e nos EUA. Os americanos denominam de 
“oficina fechada” (closed shop) o que corresponde ao pre-entry shop dos ingleses. Já a cláusula 
da “oficina sindicalizada” (union shop) nos EUA assemelha-se à post-entry shop britânica. Nos 
EUA, a cláusula da “oficina fechada” (closed shop) foi tornada ilegal pela lei Taft-Hartley de 
1947 e depois permitida apenas para a indústria da construção civil. A “oficina sindicalizada” 
(union shop) é permitida e legal em 60% dos estados americanos. O requisito de ser membro 
do sindicato para conseguir emprego não significa que a filiação ao sindicato esteja aberta a 
quem quiser aderir. É necessário que o pedido de sindicalização seja aceito pelo sindicato. Em 
certos ofícios, muitas barreiras discriminatórias existiam expressamente. Até a Lei dos Direitos 
Civis, de 1964, muitos sindicatos, notadamente sindicatos de ofício, não aceitavam a filiação 
por motivos de sexo, raça, religião ou nacionalidade. Alguns sindicatos, como o dos 
Carpinteiros, eram sindicatos de pai-para-filho, para usarmos um termo de Merkel (1983): 
“Urna pessoa só era admitida como aprendiz ou membro se seu pai fosse do sindicato. Todos 
os demais, em particular negros e mulheres, eram mantidos de fora” (p. 136). Com isso, 
mediante a cláusula da “oficina fechada”, ao controlar a filiação, o sindicato pretendia controlar 
a oferta de mão de obra, com a intenção de elevar seu preço no mercado de trabalho. A “oficina 
fechada” foi defendida – e aplicada quando possível – principalmente pela AFL, que reunia 
sindicatos de ofício. A cláusula da “oficina sindicalizada” (union shop) não encontrava tanta 
resistência da parte dos empregadores, porque a empresa era livre para contratar empregados. A 
obrigação de filiar-se ao sindicato com o qual existia acordo vinha posteriormente. O prazo 
mínimo para sindicalização geralmente é de trinta dias, embora possa ser ultrapassado. Se o 
trabalhador não se sindicalizar, o sindicato pode exigir do empregador que ele seja despedido. 
Do ponto de vista do empregado, a filiação não está ligada apenas à ideia de fortalecer o 
sindicato com vistas à obtenção de melhores salários e outras vantagens. A sindicalização serve 
também como um elemento de proteção contra dispensas e punições consideradas injustas, uma 
vez que o empregado pode recorrer ao representante local do sindicato e o assunto ser levado a 
discussão, dependendo do acordo coletivo específico. “Numa empresa não sindicalizada, um 
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de trabalhadores manuais para fins de negociação coletiva por parte de 
empresas caiu de 70,3%, em 1984, para 56,2%, em 1990. Para empregados 
não manuais, a queda foi de 48,7% para 41,0% nos mesmos anos 
(Beaumont & Harris, 1995, p. 389). Entre 1988-1994, ocorreram 391 
“desreconhecimentos” de sindicatos no Reino Unido, mas apenas 87 620 
trabalhadores foram afetados por “desreconhecimentos” entre 1988 e 1994 
(Gall & McKay, 1994, p. 436). A conclusão dos autores é que, “apesar dos 
novos desenvolvimentos na área das relações trabalhistas, os 
desreconhecimentos permaneceram insignificantes e marginais fora de 
alguns poucos setores” (p. 443). 

Na verdade, Gall e McKay entendem que os desreconhecimentos 
“não devem ser vistos como o grande problema para a maioria dos 
sindicatos e que seria errado atribuir a eles muita significação, 
particularmente quando o número de casos é ainda pequeno” (p. 434). 
Várias pesquisas indicaram que o patronato britânico não fez muito uso da 
nova legislação dos Conservadores, especialmente quanto à cláusula da 
closed shop. Mais comum foi o recurso à Suprema Corte para a obtenção de 
decisões que prejudicaram os sindicatos (injunctions). As novas leis 
trabalhistas foram usadas especialmente no setor tipográfico e naval e nas 
pequenas empresas, Com base num conjunto de pesquisas, Marsh (1992) 
julga que as leis criminais desempenharam um papel mais importante nos 
resultados das disputas trabalhistas. Na greve dos mineiros de 1984 1985, 
na Inglaterra e no País de Gales, a polícia estava melhor preparada para 
enfrentar os piquetes de greve. Numerosas prisões (7 917) foram feitas sob 
acusação de perturbação da ordem pública e processos foram abertos. 
Muitas acusações foram feitas com base na Lei de Conspiração e Proteção 
da Propriedade. Mas a maioria das acusações não foram muito graves e 
disseram respeito a perturbação da ordem pública pelos piquetes de greves 
(Marsh, 1992, pp. 102-103). 

Talvez mais grave para o futuro do sindicalismo britânico tenha sido 
o encolhimento, na década dos 90, da proporção de trabalhadores 

                                                                                                                 
empregado pode ser despedido por vontade ou capricho. O empregador não tem de dar uma 
boa razão para a dispensa. De fato, nenhuma razão é necessária.” A restrição que existe vem de 
violação de leis federais ou estaduais por parte do empregador, como, por exemplo, atualmente, 
discriminação racial (Merkel, 1983, p. 130). Diante das dificuldades de encontrar um termo em 
português equivalente, decidimos manter os termos em inglês: closed shop e .union shop. 
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representados por acordos coletivos, especialmente no setor privado: 
somente 38% dos empregados (num total de 21,9 milhões) estão cobertos 
por acordos coletivos, mais da metade no setor público (Milward; Stevens; 
Smart & Hawes, 1992, apud Howell, 1995, p. 153). (Dados da Employment 
Gazette, n° 5, May 1995, apud OIT 1997-1998, baseados num survey 
domiciliar, davam 25,6% de trabalhadores cobertos por acordos coletivos 
no Reino Unido em 1994.) 

A crítica ao modelo pluralista 

Nos EUA, o modelo pluralista, de negociações fragmentadas e de 
eleições nos locais de trabalho para a aceitação da representação através do 
sindicato votado pelos empregados, é criticado por grande número de 
autores. Várias propostas – como as da Comissão Dunlop, em 1995 – têm 
sido feitas para alterá-lo mas sem êxito (cf., entre outros, Heckscher, 1996; 
Freeman, 1995; Strauss, 1995; Kochan; Katz & McKersie, 1994; Craver, 
1993; Freeman & Pelletier, 1990; Moody, 1989; Kochan, 1988; Freeman & 
Medoff, 1987; Lipset, 1986b). No passado, o sistema institucionalizado em 
1936 na Junta Nacional de Relações Industriais (INRI) teria ajudado a 
implantação de sindicatos nos locais de trabalho e protegido os empregados 
das retaliações patronais. Hoje, agiria em sentido contrário ao obrigar, numa 
situação politicamente adversa, os empregados a decidir, em cada local de 
trabalho (“unidade de barganha”), se querem ou não ser representados por 
sindicato, votação que deve ser renovada ao final de cada contrato. A 
votação favorável ao sindicato não significa necessariamente que todos os 
empregados passem a ser sindicalizados, porque muitos contratos não 
incluem cláusulas de union shop que obriguem os trabalhadores a se filiar 
sob pena de perda de emprego. Ademais, a votação favorável ao sindicato 
não significa que haverá negociação com a empresa. Em 1983, em 37% das 
“unidades de local de trabalho” em que haviam ganho as eleições para 
obtenção do certificado de representação, os sindicatos não lograram 
assinar contratos com as empresas. A proporção de unidades de local de 
trabalho que não conseguiram negociar um contrato ou renovar contratos 
que se extinguiram é estimada em 44% (Dickens & Leonard, 1985, p. 328). 

Na base do modelo norte-americano estaria a concepção de que os 
proprietários têm o direito de administrar suas empresas enquanto os 
representantes dos sindicatos teriam o direito de discutir os impactos das 
decisões gerenciais sobre os trabalhadores. Nos locais de trabalho, a 
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orientação para o controle do emprego e tarefas (job control) teria sido 
outro dos princípios da JNRI. Tratava-se de uma concepção guiada pelo 
princípio de obter uma “luta leal”, destinada a estabelecer regras do jogo 
justas que capacitassem os sindicatos a enfrentar os empregadores em pé de 
igualdade (Heckscher, 1996, p. 43). Mas o modelo ter-se-ia tornado 
crescentemente inadequado. Ele não mais permitiria aos sindicatos boas 
regras do jogo para enfrentar as empresas diante das mudanças ambientais. 
Notadamente nos locais de trabalho, o sindicalismo americano teria poucos 
recursos para enfrentar as novas políticas patronais caracterizadas, de um 
lado, por uma atuação dirigida ao empregado individual, como programas 
de Trabalho Participativo, Círculos de Qualidade, Qualidade de Vida 
Operária e, de outro, por uma crescente oposição aos sindicatos (Kochan; 
Katz & McKersie, 1994, especialmente cap. 6; Heckscher, 1996). 

Segundo os críticos do modelo americano, as autoridades 
governamentais estar-se-iam tornando tolerantes com os empresários que 
burlam as regras eleitorais nas empresas em que os empregados devem 
votar para decidir se querem ou não ser representados por um sindicato 
(certification elections) e utilizam “práticas desleais”, em princípio, 
proibidas pela Junta Nacional de Relações Industriais17. O esquema 
explicativo que enfatiza o papel da JNRI poderia ser resumido da seguinte 
maneira: nos EUA (e em países de negociação descentralizada, ou mesmo 
fragmentada, por empresa ou local de trabalho como no Reino Unido), a 
globalização estaria expondo mais fortemente as empresas à competição e à 
necessidade de rebaixamento de custos. Desse modo, os empresários tornar-
se-iam mais resistentes aos sindicatos. A ênfase na “hostilidade 
empresarial” apoia-se em dados que mostram que os sindicatos, de fato, 
obtêm vantagens para seus membros, tanto do ponto de vista salarial como 
de benefícios. Com isso, tornariam as “empresas sindicalizadas” (que 
negociam com sindicatos) menos competitivas diante das que não o são 
(quer dizer, onde não há contratos coletivos). Em comparação com outras 

                                                 
17 Um pequeno número de eleições para a obtenção de certificados de representação é 
conduzido por juntas de relações de trabalho estaduais ou pela Junta Nacional de Mediação. 
Para estados da federação em que informações puderam ser coletadas, Dickens e Leonard 
(1985) estimaram que, em 1980, a média de trabalhadores em eleições supervisionadas pela 
JNRI era mais de quatro vezes superior à das supervisionadas por entidades estaduais. No caso 
da aquisição de novos sindicalizados mediante eleições nos locais de trabalho, provavelmente 
menos de 8% vinham de eleições supervisionadas por entidades de governos estaduais (p. 325). 
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na mesma situação, as empresas “não sindicalizadas” receberiam um 
“prêmio”, que seria custos menos elevados com a mão de obra, para não 
falar da liberdade de atuação decorrente da inexistência de acordo coletivo. 

A influência da ação sindical sobre as empresas é mais forte e mais 
facilmente medida em países como os EUA e o Reino Unido, onde as 
negociações são descentralizadas e as vantagens obtidas pelos empregados 
podem ficar restritas a uma dada firma, ou unidade de trabalho, numa 
proporção muito mais elevada do que nos países de barganha nacional que 
envolvem organizações de cúpula dos empresários e dos trabalhadores. 
Nesses sistemas pluralistas, os contratos de trabalho, quando existem, são 
minuciosos e abrangentes. Mas há a possibilidade da existência de empresas 
que não reconhecem o sindicato e, assim, não há contrato coletivo. Por isso, 
nos EUA e no Reino Unido, os custos da sindicalização são mais elevados e 
visíveis, comparando-se, de um lado, os salários e benefícios dos empregados 
em empresas (ou unidades de trabalho) que negociam com os sindicatos e, de 
outro, os benefícios dos empregados em empresas que não negociam. 

No cotejo entre “empresas sindicalizadas” e “não sindicalizadas”, 
Freeman e Medoff (1987) estimam que a força de trabalho sindicalizada “é 
substancialmente mais bem paga” e que a diferença média, nos anos 70, 
entre sindicalizados e não sindicalizados foi da ordem de 20% a 30%” (p. 
62)18. Entretanto, para os autores, os efeitos sobre o PNB dos EUA dos 
“salários sindicais monopolistas”, quer dizer, salários que não são 
determinados pelo jogo do mercado mas impostos pelos sindicatos, seriam 
pequenos: da ordem de 0,2% a 0,4% (em 1980). 

Os custos econômicos, extremamente baixos, dos efeitos da ação 
sindical na economia nacional, tal como calculados por Freeman e Medoff 
(analistas simpáticos aos sindicatos), minimizam as dimensões das críticas 
liberais mais fortes ao sindicalismo, como as de Reynolds (1986). Para esse 
autor, “os sindicatos reduzem a renda nacional pela mesma razão que outros 
cartéis e monopólios o fazem: restringem a produção, deformam a estrutura 
relativa dos preços e levam à má distribuição dos recursos. Preços 
determinados pelos sindicatos (union pricing) desviam a força de trabalho 
dos empregos de alta produtividade para os de baixa. Além disso, os 

                                                 
18 Um resumo do livro de Freeman e Medoff, tratando do mesmo assunto, encontra-se em 
Freeman (1986). 
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sindicatos diminuem a produtividade no trabalho ao limitar a flexibilidade 
empresarial, opor-se às novas tecnologias, forçar o emprego de 
trabalhadores além do necessário (featherbedding), impor regras de trabalho 
restritivas e perturbar a produção através de greves, ameaças de greves e 
outras táticas de confronto (adversarial tactics) (p. 235)”. 

Mas, no estudo dos efeitos da ação sindical sobre os lucros e 
produtividade das empresas, talvez conviesse separar as duas faces de 
atuação sindicais que Freeman e Medoff distinguem, inspirados no 
conhecido trabalho de Hirschman (Exit, Voice, and Loyalty): a) a face 
sindical “monopolista”, resultante de obtenção de vantagens excessivas para 
os trabalhadores sindicalizados, que teria efeitos negativos sobre a 
economia e os trabalhadores em geral e b) a face de “voz” (protesto, reação 
coletiva) dos sindicatos que teria efeitos positivos sobre o desempenho das 
empresas e sobre o conjunto dos trabalhadores. O efeito “voz” predominaria 
sobre o efeito “monopolista” e, no final, “pesadas as coisas, o sindicalismo 
parece melhorar em vez de prejudicar o sistema social e econômico” 
(Freeman & Medoff, 1987, p. 32. Para mais detalhes, ver especialmente, 
cap. 1, “Uma Nova Imagem do Sindicalismo dos Estados Unidos”). Os 
cálculos dos efeitos gerais da sindicalização sobre a economia nacional, de 
todo modo, são bastante complicados, porque há um efeito menos 
detectável: o que vem da tendência à equiparação dos salários e benefícios 
do setor empresarial que negocia com sindicatos para empresas que não 
negociam, ou seja, um efeito de difusão de vantagens (Freeman & Medoff, 
1987, Cap. 3: “O Efeito Salarial Sindical”). 

Em 1997, os salários semanais médios dos trabalhadores 
sindicalizados seriam 34% mais elevados do que os dos não sindicalizados, 
ou seja, 640 dólares semanais contra 478 para os não sindicalizados. Os 
maiores benefícios da sindicalização seriam auferidos pelas mulheres e 
pelas minorias. As mulheres sindicalizadas ganhariam 40% a mais, em 
média, dos que as não sindicalizadas; os “afro-americanos” sindicalizados, 
44%, e os “latinos”, 53%. As porcentagens acima referem-se às médias e 
envolvem muitos tipos de atividades. Os benefícios salariais da 
sindicalização são, no entanto, altamente variáveis e tendem a ser tanto 
mais elevados quanto mais baixas são as qualificações e os salários, o que 
explica as vantagens que “afro-americanos” e “latinos” receberiam. Por 
exemplo: operadores de máquinas sindicalizados teriam salários semanais 
de 724 dólares contra 501 dos não sindicalizados. Para trabalhadores do 
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setor agrícola, florestal e da pesca, seria de 74% (505 dólares para 
sindicalizados e 290 para não sindicalizados). Em compensação, para 
profissionais liberais e pessoal administrativo de qualificação mais elevada, 
seria de apenas 5% (Employment and Earnings, Departamento do Trabalho 
e Emprego dos EUA, janeiro de 1998, site da AFL-CIO, 22.6.98). Em 
outros termos: a sindicalização seria mais vantajosa para os negros e latinos 
do que para os brancos; para as mulheres do que para os homens; para os 
não qualificados do que para os qualificados; para os deficientes físicos do 
que para os não deficientes (Freeman & Medoff, 1987; Metcalf, 1990). 

Os benefícios para os empregados sindicalizados, em comparação 
com os não sindicalizados, variam segundo as conjunturas do mercado.Com 
relação a períodos, Benjamin (1986) escreve que, durante a Grande 
Depressão dos anos 30, os trabalhadores sindicalizados tinham salários, em 
média, 40% maiores do que os dos não sindicalizados. Durante os últimos 
anos da década de 30 e os primeiros da década de 40, as condições 
econômicas melhoraram, os salários subiram e as diferenças diminuíram. 
Ao final da Segunda Grande Guerra, os trabalhadores sindicalizados 
estavam ganhando, em média, apenas 5% a mais do que os não 
sindicalizados. Depois disso, nas duas décadas seguintes, os sindicatos 
foram capazes de aumentar a diferença para uma média entre 15% e 20%. 
Durante os anos 70, o “prêmio” para empresas não sindicalizadas estaria em 
torno de 30% e, para inícios da década dos 80, Benjamin estima que, apesar 
das perdas sindicais, a diferença entre empresas nas duas situações seria em 
média de 25%. O efeito mais imediato dessa diferença teria sido a redução 
do montante de força de trabalho empregada nas “empresas sindicalizadas”. 
De modo mais preciso: considerando 25% a mais de benefícios, a redução 
média do emprego seria provavelmente de 16% a 18%, “embora alguns 
estimem que seria maior do que 20%” (p. 211-212). 

Vão na mesma direção outras pesquisas sobre as consequências da 
sindicalização sobre salários e níveis de emprego e seus efeitos mais fortes 
nos EUA do que em outros países. Para Blanchflower e Freeman (1992) – 
que compararam os EUA com cinco outros países desenvolvidos no período 
entre 1985 e 1987 (Reino Unido, Alemanha Ocidental, Áustria, Austrália e 
Suíça) – os efeitos da sindicalização sobre salários e benefícios seriam 
maiores do que em outros países desenvolvidos mas não no tocante a outros 
benefícios. A pesquisa de Blanchflower e Freeman (1992) confirma 
resultados de outras investigações, que estimam os “prêmios” para as 
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empresas advindos da inexistência de sindicatos em aproximadamente 15% 
nos anos 60, tendo subido para 20% a 25% nos anos 80 (p. 71). 

No caso do Reino Unido, onde também as negociações são 
fragmentadas, Metcalf (1990), com base num conjunto de dados e estudos 
de outros autores, relata que, para os empregados, o “prêmio” médio da 
sindicalização estaria em torno de 10% de aumento de salário. No entanto, 
há muitas situações que devem ser tidas em conta. No Reino Unido, além 
da mera existência de sindicato, seria preciso distinguir as unidades de 
trabalho onde existe o pre-entry closed shop e onde existe o post-entry 
closed shop. Para trabalhadores semiqualificados, os salários, quando existe 
pre-entry closed shop, seriam 14% mais elevados e 9% quando existe post-
entry closed shop. A média de aumento para todos os empregados seria de 
8%. Baixaria para 6% quando existem apenas sindicatos, mas não closed 
shop (p. 291). O pre-entry closed shop, para o empregador, seria, assim, a 
pior situação. Mas os custos da sindicalização, para as empresas, não devem 
ser calculados apenas do ângulo salarial. Em comparação com 
trabalhadores não sindicalizados, os membros dos sindicatos têm maiores 
probabilidades de receber mais vantagens por motivos de doença, vales para 
refeições, pagamento de aposentadoria profissional e férias mais longas 
(Blanchflower & Oswald, 1988 apud Metcalf, 1990, p. 291). 

Para a AFL-CIO, as probabilidades de trabalhadores americanos 
sindicalizados receberem benefícios médicos e aposentadorias seriam, nas 
grandes empresas, significativamente mais elevadas. Em 1995, 85% dos 
trabalhadores sindicalizados receberiam assistência médica contra 74% dos 
não sindicalizados (US Dept. of Labor Employee Benefits Survey, site da 
AFL-CIO de 8.8.98). 

Tal como nos EUA, as camadas de trabalhadores britânicos mais 
pobres e as minorias étnicas tendem a obter maiores benefícios com a 
sindicalização. No caso do Reino Unido, em comparação com a média 
salarial dos trabalhadores manuais brancos (em 1982), os antilhanos 
sindicalizados ganhavam 11% menos, enquanto os não sindicalizados 
ganhavam 19% menos. No caso dos asiáticos, os sindicalizados ganhavam 
16% menos e os não sindicalizados, 19%. Em média, comparando com os 
antilhanos, os salários dos operários brancos eram 14% mais altos (Metcalf, 
1990, p. 298). Em outros termos: a sindicalização não igualava os salários 
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entre brancos e não brancos (e isso talvez fosse impossível em razão das 
diferenças de qualificação) mas reduzia as diferenças. 

Esses efeitos positivos da sindicalização referem-se aos empregados. 
Para as companhias, a pressão sindical por salários e outros benefícios 
tenderia a diminuir a produtividade e a rebaixar a oferta de emprego. No 
Reino Unido, as pesquisas teriam comprovado que, em média, as empresas 
não sindicalizadas tinham produtividade mais elevada e que os locais de 
trabalho não sindicalizados tendiam a ter mais trabalhadores do que os 
sindicalizados. Entre 1980 e 1984, nas empresas com closed shop, havia 
quatro vezes mais probabilidade de ocorrer diminuição de emprego. Mas 
novamente cumpre considerar os contextos em que operam as companhias. 
Nas empresas em situação de monopólio, os sindicatos têm maiores chances 
de elevar os salários sem correr o risco de os empregos diminuírem. Em 
situações de concorrência, os efeitos das pressões sindicais podem ser mais 
negativos para os empresários porque a elevação dos preços encontra mais 
dificuldade para ser transferida para os consumidores e as empresas podem 
perder capacidade de competição e os trabalhadores, o emprego. Ademais, 
para utilizar as palavras de Metcalf, “a habilidade do sindicato de capturar 
excesso de lucro das empresas é maior quando o próprio estabelecimento 
ocupa uma posição forte no mercado” (p. 293). 

A tese das vantagens obtidas pelos sindicatos a favor dos 
empregados, e a subsequente hostilidade patronal, usada especialmente para 
explicar o declínio da sindicalização nos EUA, permite uma indagação: se 
os sindicatos são suficientemente poderosos no sentido de elevar 
significativamente as vantagens concedidas aos seus membros e tornar as 
empresas sindicalizadas menos competitivas, por que o desejo dos 
trabalhadores de ser representados por sindicatos não é reforçado, assim 
como a disposição de enfrentar o patronato votando a favor da aceitação do 
sindicato? Por que os sindicatos que têm força suficiente para aumentar os 
benefícios dos empregados e redividir lucros não conseguem enfrentar as 
empresas? Uma resposta mais ampla, e de mais difícil verificação empírica, 
seria que há limites para a obtenção de vantagens por parte dos sindicatos. 
A resistência patronal tornar-se-ia mais vigorosa quando as concessões 
(salários e benefícios) aos empregados começam a pôr em risco a 
sobrevivência da companhia. Estamos pensando em empresas privadas em 
situações de competição, em que a transferência de custo para os produtos e 
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para os consumidores mais dificilmente acontece. A partir de um dado teto 
(que pode variar bastante) a ação sindical não consegue avançar porque 
determinaria a falência da empresa e a perda de empregos. 

Nessa linha de raciocínio, Blanchflower e Freeman (1992) consideram 
que o estímulo que os empregadores têm de opor-se aos sindicatos é 
relativamente maior do que o dos empregados de lutar pelo reconhecimento 
da representação sindical porque sabem que os sindicatos não podem elevar 
demais as suas vantagens para não favorecer os competidores e arriscar o 
emprego (p.71). Já para as empresas, num mercado competitivo e cada vez 
mais exposto, em que têm de enfrentar competidores internacionais de custos 
mais baixos, o estímulo a resistir à presença de sindicato seria mais forte. A 
disposição para a resistência viria não somente das diferenças nos custos 
relacionados com salários mas também da necessidade de maior 
flexibilização e liberdade de organização que certas “práticas sindicais 
restritivas” impõem, dificultando o progresso tecnológico e mudanças 
organizacionais internas. Exemplos dessas práticas restritivas que reduziriam 
a flexibilidade seriam a impossibilidade de permuta de tarefas entre 
trabalhadores e a obrigatoriedade de utilizar mais empregados do que o 
necessário para realização de uma dada tarefa (feather-bedding). 

No sistema americano, nota Strauss (1995), a negociação coletiva 
efetivamente reduz a flexibilidade, embora não a elimine inteiramente. Uma 
vez “sindicalizada”, isto é, uma vez firmado o contrato com o sindicato, a 
empresa tem menos liberdade para tomar decisões, ao contrário do que 
acontece no continente europeu (p. 342). 

As observações acima conduzem a uma avaliação negativa do papel 
dos sindicatos no desempenho das empresas e na expansão ou manutenção 
dos empregos e a uma avaliação positiva da atuação dos sindicatos na 
defesa dos interesses dos sindicalizados, especialmente dos mais 
desprotegidos (o que não significa dizer de todos trabalhadores). Mas os 
especialistas dos estudos das relações de trabalho, em razão da variedade de 
situações, geralmente concordam quanto às dificuldades de interpretar os 
efeitos da ação sindical sobre as companhias. Em certos casos, notadamente 
sob o modelo taylorista-fordista, os sindicatos atuam no sentido de 
“disciplinar” os trabalhadores, evitar “greves selvagens”, quer dizer, não 
decretadas pelo sindicato, melhorar a comunicação entre a gerência e os 
empregados, moderar os aumentos de salário que uma conjuntura de alta 
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demanda de mão de obra (provocada por mercado aquecido) poderia 
propiciar. Os contratos coletivos, válidos geralmente por dois ou três anos, 
estabelecem as condições e o momento em que haverá aumento salarial 
e/ou concessão de outros benefícios, o que facilita o planejamento de custo 
das firmas e outras medidas de racionalização e planejamento estratégico. 

A Ação sindical pode ainda servir de estímulo para o progresso 
tecnológico e de melhoria da qualidade do produto. Mas, na época atual, a 
maioria das empresas (notadamente nos EUA) entendem que os sindicatos, 
precisamente por trazerem benefícios para os empregados, dificultam os 
avanços tecnológicos, reduzem sua agilidade e as tornam menos capazes de 
enfrentar as alterações mercadológicas bruscas trazidas por um ambiente 
mais turbulento. No final, reduziriam os lucros e a capacidade de novos 
investimentos. Assim, as vantagens que os sindicatos afirmam trazer para o 
desempenho das empresas não são vistas pelo patronato como capazes de 
compensar as desvantagens, especialmente em mercados altamente 
competitivos. Portanto, seria melhor não ter de barganhar com sindicatos e 
firmar contratos coletivos. 

Mas a hipótese que atribui forte responsabilidade pelas quedas da 
sindicalização à hostilidade patronal, especialmente a atuação desleal da 
administração das empresas quando de eleições nos locais de trabalho para 
a atribuição do certificado de representação, fica enfraquecida (embora não 
rejeitada) pelos resultados da pesquisa de Dickens e Leonard (1985). Os 
autores mostram que, no período 1955-1980, embora a “descertificação” 
possa ter sido prejudicial para os sindicatos, ela não teria sido a principal 
causadora do declínio das taxas de sindicalização norte americanas, porque 
há muitos fatores intervenientes, que são difíceis de mensurar. Além da 
influência da atuação antissindical das empresas, Dickens e Leonard 
apontam a fraca atuação dos sindicatos no sentido de organizar novos 
sindicais em locais de trabalho e a diminuição da vontade dos empregados 
de enfrentar a administração das empresas (p. 333), quer dizer, de se 
filiarem a sindicatos e de entregarem a eles a responsabilidade de negociar 
suas condições de trabalho. 

Mas entendemos que a fraqueza da hipótese da “hostilidade patronal” 
deve-se ao fato de que ela apenas explicaria o declínio do sindicalismo nos 
países de negociação fragmentada num contexto de ausência de legislação 
social ampla, como os EUA e o Reino Unido. Desse modo, ela não poderia 
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explicar as perdas dos sindicatos em países de negociação centralizada, com 
legislação de proteção aos empregados e/ou forte intervencionismo 
governamental na área trabalhista. Assim, a variável “hostilidade patronal” 
parece só adquirir mais relevância quando considerada no âmbito do 
modelo de relações de trabalho “pluralista” e conflitivos, mas não em 
modelos intervencionistas ou neocorporatismo19. 

Os custos financeiros da sindicalização 

O modelo de relações de trabalho criado pela JNRI e mais as 
tradições do sindicalismo norte-americano, orientado para a barganha 
acentuada geralmente a nível de empresa ou de local de trabalho, dificultam 
aos sindicatos encontrar respostas, mesmo que apenas parcialmente 
satisfatórias, para estancar a perda de associados e aumentar a 
sindicalização. Em razão do modo como se procede a obtenção de novos 
membros, o sindicalismo americano conhece certos problemas que são 
inexistentes em outros lugares, especialmente para os países de negociação 
centralizada, de extensa legislação trabalhista e/ou alto intervencionismo do 
governo. Ocorre que, no caso norte-americano, os custos marginais da 
elevação da taxa nacional de sindicalização são muito elevados pelo fato de 
a filiação se realizar por meio da sindicalização do conjunto de empregados 
de um “local” (que pode ser uma fábrica ou uma empresa, ou seja, uma 
unidade de trabalho). Não há, a não ser excepcionalmente, filiação 
individual20. Para isso, os sindicatos habitualmente contratam 

                                                 
19 De acordo com Strauss (1995), três razões explicariam a maior hostilidade dos empresários 
norte-americanos ante os sindicatos. A primeira seria muito simples. As empresas podem evitá-
los porque as penalidades para ações antissindicais são baixas e as repercussões negativas na 
opinião pública são mínimas. A segunda seria de natureza econômica. Ironicamente, os 
sindicatos teriam tido muito êxito na defesa dos interesses dos trabalhadores sindicalizados e as 
diferenças de benefícios entre sindicalizados e não sindicalizados teriam aumentado bastante e 
superado as de Outros países. A terceira razão estaria relacionada com a ausência de um 
sindicalismo e de partidos socialistas nos EUA (pp. 333-334). 
20 Muitos “locais” estão filiados a sindicatos internacionais, quer dizer, a sindicatos nacionais 
norte-americanos e canadenses (o designativo “internacional” é utilizado quando a 
organização americana tem sindicatos canadenses filiados). Outros locais filiam-se 
diretamente à central e outros permanecem independentes. As tarefas principais dos locais 
são negociar contratos, zelar pela correta aplicação do acordo coletivo e, eventualmente, 
organizar greves, realizar atividades educacionais, sociais, treinamento profissional, cursos 
etc. Nos sindicatos organizados por indústria (industrial unions) todos os trabalhadores, 
qualquer que seja sua qualificação, pertencem ao sindicato. O local é dirigido por 
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“sindicalizadores” profissionais. O trabalho voluntário não é utilizado ou o é 

em pequena escala. Além disso, as motivações ideológicas ou partidárias que 
levam à realização de atividades voluntárias para o sindicato existem em 
grau consideravelmente inferior às que existem na Europa. 

Esse traço do sindicalismo nos EUA é apontado, por Freeman e 
Medoff e outros, como uma das principais causas das quedas nas taxas de 
sindicalização americanas. Reelaborando dados levantados por Paula Voos 
(1982), os autores estimam que, nos anos de 1950 e 1960, os gastos feitos 
pelos sindicatos para filiar cada trabalhador não sindicalizado caíram 
acentuadamente. “Em 1953, os sindicatos gastaram 1,03 dólar (em dólares 
constantes deflacionados pelos salários) por membro não sindicalizado para 
fins de organização; em 1963, gastaram 0,91 dólares; em 1974, 0,71 
dólares, com um declínio geral de 30%. Usando esses números, estimamos 
que o declínio no esforço de organização sindical contribuiu 
substancialmente para a queda, no último quarto de século, da porcentagem 
dos trabalhadores não agrícolas recém-organizados por meio de eleições 
promovidas pela Junta Nacional de Relações Industriais” (Freeman & 

Medoff, 1987, p. 277). 

A tese do alto custo da sindicalização nos EUA é defendida também 
por Kochan e Wever (1991). As lideranças sindicais comumente estimariam 
o custo de cada novo membro em torno de mil dólares. Em 1990, calculando 
em 12% o índice nacional de sindicalização do setor privado e considerando 
as perdas de emprego nos ramos em que a sindicalização tradicionalmente era 
elevada, os sindicatos, para recrutar anualmente 320 mil novos membros, 
teriam de gastar 300 milhões de dólares apenas para manter a mesma taxa de 
12%, quer dizer, para ficar onde estavam. Esse valor estaria muito acima das 
possibilidades organizatórias e financeiras dos sindicatos (Chaison & 

Dhavale, 1990, apud Kochan & Wever, 1991, p. 371, e Rogers, 1995, p. 
380). Cálculos como esses levaram Freeman e Medoff a concluir que, “no 

                                                                                                                 
funcionários eleitos. Muitos têm presidente, vice-presidente, secretário-tesoureiro e, 
dependendo do seu tamanho, podem ter funcionários remunerados. Nos sindicatos 
organizados por ofício, como entre Os carpinteiros, o local pode ter uma base geográfica, 
que organiza todos Os trabalhadores da mesma profissão, mesmo que estejam sob diferentes 
empregadores. Pode existir ainda um local agregado ou conjunto (amalgamated local), que é 
um local mais amplo, filiando trabalhadores de numerosos estabelecimentos numa mesma 
cidade ou indústria. Esse tipo de local pode ter várias filiais (branch) (Merkel, 1983, 
especialmente o capítulo “Estrutura e Funcionamento do Sindicato”). 
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todo, a redução da atividade de organização parece ter contribuído para o 
declínio na representação sindical” (Freeman & Medoff, 1987, p. 278). 

Mas essa explicação perde força à luz de outras pesquisas. Nos EUA, 
o custo marginal mais baixo por sindicalizado, segundo cálculos de Paula 
B. Voos (citados por Freeman & Medoff), estaria entre US$ 152 e US$ 500 
dólares (em dólares de 1967). Em 1980, o custo marginal da extensão de 
mais um trabalhador abrangido por acordos (mas não necessariamente 
sindicalizado) estaria entre 375 e 1.235 dólares. O valor médio teria passado 
de 185 para 729 dólares (Voos, 1983, pp. 582-583). Mais elevado do que 
conseguir a filiação de um trabalhador “potencialmente sindicalizável” seria 
o custo da extensão da representação (union contract coverage) que teria 
passado a custar, para o sindicato, de 176 a 579 dólares per capita em 1967, 
para algo entre 434 a 1.429 em 1980 (Voos, 1983, p. 584). 

Pelos cálculos de Voos (1984b), entre 1953 e 1978 a proporção de 
trabalhadores que eram membros de sindicatos declinou a uma taxa de 
0,3% anuais. Se os sindicatos tivessem tentado estancar a sangria por meio 
de programas de sindicalização, teriam de gastar entre 163 milhões e 442 
milhões de dólares (p. 44). Até aqui não há muita ‘diferença com relação à 
tese do alto custo marginal da sindicalização nos EUA. Mas ocorre que 
Voos não endossa inteiramente as conclusões que Freeman e Medoff 
extraem de sua própria pesquisa (apresentada como tese de doutoramento 
em Harvard) (Voos, 1982). 

A partir da amostra dos maiores 27 sindicatos americanos do setor 
privado, Voos encontrou que os gastos para sindicalização, entre 1957 e 
1974, aumentaram apesar de pequeno declínio entre os anos 1958-1959 e 
1979-1981. “Os programas de sindicalização atingiam 21,6% dos orçamento 
dos sindicatos em 1953; subiram para 22% e 23% em 1956-1958 e 
declinaram para 19% em 1973-1974 depois de terem afundado para cerca de 
18% em 1972.” A conclusão é que, durante o período, os sindicatos 
valorizaram outras atividades mais do que a de sindicalização (Voos, 1984a, 
p. 58). Em outras palavras: os gastos com a aquisição de novos membros 
teriam aumentado, porém menos do que outros gastos do orçamento dos 
sindicatos. De todo jeito, como acentua Voos, cálculos precisos são difíceis 
de efetuar. Se os sindicatos têm um custo sindicalizando, têm também um 
custo não sindicalizando. A relação custo/benefício com salários e despesas 
dos “organizadores sindicais” profissionais – contrapostos às compensações 
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extras resultantes do aumento do poder de barganha que vêm da extensão da 
representação sindical e da redução da competição entre empresas não 
sindicalizadas – envolve muitos elementos, entre os quais o benefício do aumento 
geral do poder sindical nos estados e no país, benefício difícil de quantificar. 

O balanço entre custos e benefícios marginais resultantes da adição 
de “mais um trabalhador sindicalizado21 varia bastante entre os sindicatos 
considerados individualmente’. Assim, é possível que, a partir de certo 
número de trabalhadores sindicalizados, diante da relação custo-benefício 
pouco vantajosa, os sindicatos tenham tido um interesse decrescente pela 
sindicalização, especialmente quando as dificuldades (e custos) aumentam, 
como é o caso dos EUA. O benefício marginal médio de uma sindicalização 
para o sindicato (entre 1969 e 1971) seria de menos de 18 dólares (Raisin, 
1983, apud Voos, 1983, p. 578). 

Ocorre, independentemente das divergências com relação aos custos e 
aos esforços despendidos pelos sindicatos, que o modelo americano da 
sindicalização por meio das eleições nos locais de trabalho sob supervisão da 
JNRI aumenta extraordinariamente os custos da sindicalização. Em 1992, o 
assistente da secretaria de finanças da AFL-CIO, Charles McDonald, 
apresentou os seguintes cálculos para mostrar a magnitude das dificuldades 
que enfrentam os sindicatos. Para manter a taxa de sindicalização do setor 
privado no índice de 12,4%, seria necessário um ganho líquido de 136 mil 
novos membros anuais. Mas seria o oposto que estaria ocorrendo. Os 
sindicatos estariam sindicalizando 90 mil empregados através das eleições da 
JNRI. Considerando perdas anuais de 10 mil membros por 
desreconhecimento do sindicato e outras devido a fechamento de empresas e 
a outras fontes de perda de associados, McDonald calcula que, para alcançar 
o ganho líquido de 132 mil, seria necessário acrescentar 360 mil novos 
sindicalizados pelos procedimentos da JNRI. Considerando a descoberta da 
AFL-CIO de que, em 1985, a média de sindicalizados por organizador 
sindical era de 60, os sindicatos necessitariam de seis mil organizadores em 
tempo integral para conseguir sindicalizar 360 mil trabalhadores, apenas para 

                                                 
21 Voos trabalhou, como dissemos, com uma amostra de 27 dos mais importantes sindicatos 
norte-americanos do setor privado. Os cálculos implicaram várias simulações. No caso dos 
custos marginais do aumento da representação sindical de mais um trabalhador, os benefícios 
para os sindicatos tendem a ser menores porque, em muitas empresas, os sindicatos não 
conseguem impor a cláusula da union shop e, consequentemente, o empregado beneficiado 
pelo acordo não se sindicaliza, ou seja, não contribui para o sindicato. 
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ficar nos 12,6% da proporção de sindicalizados do setor privado. Os 
sindicatos não poderiam arcar com esses custos, ainda que fosse possível 
elevar o número de organizadores (McDonald, 1992, p. 22). 

É claro que, aqui, se consideram apenas cálculos financeiros de 
vantagens e desvantagens da sindicalização. Esse tipo de cálculo não pode 
ser transposto sem adaptações para o sindicalismo europeu, onde o uso de 
“sindicalizadores profissionais” não existe, a burocracia sindical é menor, 
como Lipset já salientou há certo tempo (Lipset, 1961) e onde prevalecem 
mecanismos de tipo neocorporativo em sindicalismos unificados ou onde, 
mesmo nos países de sindicalismo dividido, a motivação ideológica 
(socialista, comunista, católica) é mais forte do que entre os trabalhadores 
norte-americanos. Trata-se, de fato, de um sindicalismo mais orientado para 
a classe no seu conjunto do que para um grupo específico de trabalhadores, 
como nos EUA. 
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Capítulo 8 
Os efeitos das mudanças políticas 

s leis trabalhistas e sindicais, de proteção ao trabalho e ao 
sindicalismo, o modo pelo qual essa proteção (ou controle) se efetua, 

têm complicadas relações com o tipo de partido no governo. Partidos de 
esquerda tendem a promover legislações que favorecem os sindicatos; 
partidos de direita tendem a baixar leis que reduzem o poder sindical. Mas 
Trata-se de tendências que só se efetivam se todos os demais fatores forem 
iguais. Na prática, há tipos diferentes de partidos de direita e de esquerda, 
de vínculos diferenciados dos partidos com as organizações sindicais, além, 
obviamente, dos efeitos de outros elementos do meio social, econômico, 
tecnológico e cultural que afetam as políticas governamentais diante das 
organizações sindicais. Apesar dessas ressalvas, parece intuitivo que os 
sistemas de relações de trabalho não são independentes do jogo político 
nacional e das características do sistema político em geral. Trata-se, porém, 
de uma proposição muito vaga da qual ninguém discordaria. O modo 
específico de relacionamento entre os sistemas é que cumpre captar. No 
caso do presente trabalho, interessam-nos especificamente os efeitos dessa 
relação sobre as taxas nacionais de sindicalização. O fim do socialismo e as 
derrotas da esquerda. O deslocamento da iniciativa econômica em benefício 
das empresas, o fortalecimento do poder empresarial, de um lado, a 
diminuição do poder do Estado e o enfraquecimento do sindicalismo, de 
outro lado (que em muitos países influenciavam fortemente as decisões 
governamentais), coincidiram, na década dos 80, com o fim dos regimes 
socialistas do Leste europeu e com vitórias de partidos conservadores e 
derrotas da esquerda no Ocidente. No conjunto, houve o deslocamento das 
preferências políticas do eleitorado, deslocamento que foi, segundo os 
conceitos tradicionais, da esquerda para o centro ou para a direita, ou, se 
quisermos, do socialismo para o liberalismo. 

Desse ângulo, no rol dos fatores políticos que prejudicaram o 
sindicalismo na década dos 80 poder-se-ia incluir o colapso dos regimes 
comunistas da Europa Oriental. Mas é difícil estimar quanto o fim dos 
regimes socialistas do Leste europeu teria influído no recuo do sindicalismo 
e especialmente na queda das taxas de sindicalização. Em princípio, seus 
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