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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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efeitos, no rol dos elementos desfavoráveis para o sindicalismo, deveriam 
ser reduzidos. A grande maioria dos sindicatos da Europa Ocidental, para 
não falar do caso do sindicalismo dos EUA, não estava sob controle de 
partidos comunistas. A socialdemocracia e o trabalhismo há muito tinham 
se colocado no campo do respeito às regras do jogo parlamentar e tinham 
programas políticos e econômicos que os diferenciavam muito dos 
existentes nos regimes comunistas. Por isso, é provável que, diretamente (se 
assim se pode dizer), o impacto negativo da súbita decomposição dos 
regimes comunistas deva ocupar posição secundária na lista dos motivos 
que, no Ocidente, pressionaram para baixo o sindicalismo. Todavia, 
invertendo o raciocínio, se o desaparecimento dos regimes comunistas não 
prejudicou muito o movimento sindical, parece pouco provável que possa 
ser incluído entre os eventos que lhe foram favoráveis. O sindicalismo é 
basicamente uma instituição que repousa sobre bases coletivas; por sua vez, 
a socialdemocracia e o trabalhismo podem ser incluídos na ampla família 
dos sistemas anti-individualistas e antiliberais. A hegemonia do 
individualismo a partir dos anos 80 dificilmente poderia estimular atitudes e 
valores simpáticos às organizações sindicais. 

Por isso, pode-se considerar que as repercussões do desaparecimento 
da URSS e das Democracias Populares podem ter atingido o sindicalismo 
do Ocidente por vias indiretas, ou seja, pela preferência da maioria do 
eleitorado pelos partidos democrata-cristãos, liberais e conservadores que 
estariam ainda mais distantes do comunismo do que o socialismo ocidental. 
A hipótese aqui é que a derrocada da URSS e dos regimes da Europa 
Oriental favoreceu a ascensão ao poder de governos adversários do poder 
sindical e do sindicalismo em geral, mesmo quando os sindicatos não se 
identificavam com os regimes comunistas. Assim, enfrentar os dirigentes 
sindicais e o poder dos grandes sindicatos (como fizeram Thatcher e 
Reagan, especialmente) começou a render votos diante de um eleitorado 
mais influenciado por valores individualistas e liberais, inclusive entre os 
trabalhadores1. Desse ângulo, as várias medidas tomadas contra os 

                                                 
1 Apesar da hostilidade de Reagan contra os sindicatos, e da intensa campanha da AFL-CIO a 
favor de Mondale nas eleições de 1984, levantamento realizado por essa central revelou que 
46% dos membros de sindicatos com menos de 35 anos e 52% dos sindicalizados brancos do 
sexo masculino votaram em Reagan. “A grande maioria de votos de sindicalizados a favor de 
Mondale foi atribuída a idosos do sexo masculino, a mulheres e a minorias raciais” (Galenson, 
1986, p. 65). De modo geral, os sindicatos americanos inclinam-se para o Partido Democrata. A 
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sindicatos não seriam apenas, ou principalmente, resultado de uma ofensiva 
antissindical orquestrada pelo Capital mas de uma atuação que parece 
eleitoralmente lucrativa da parte de facções da classe política e que encontra 
respaldo em segmentos ponderáveis da própria classe trabalhadora, hostis à 
organização sindical e ao poder e privilégios de seus dirigentes, uma 
“oposição operária aos sindicatos”, no dizer de Troy (1986, p. 101). 

Desse modo, o desaparecimento do comunismo no Leste europeu 
provavelmente reforçou a maré individualista e liberal que deslegitimou 
todos os tipos de concepções holísticas, das mais radicais, como o 
comunismo, às mais moderadas, como a socialdemocracia e o trabalhismo. 

Esquematicamente, a deslegitimação das concepções socialistas e o 
deslocamento das preferências eleitorais para o neoliberalismo, na Europa do 
Norte, prejudicaram os socialdemocratas em benefício de partidos da direita 

                                                                                                                 
aliança entre os democratas e os sindicatos vem de longa data. Por outra parte, alguns estudos 
mostram que a ação política dos sindicatos não é desprezível, especialmente quando se trata do 
apoio a candidatos à Câmara de Deputados. Em 1988, a AFL-CIO apoiou 379 candidatos à 
Câmara Federal. Os Comitês de Ação Política, patrocinados pelos sindicatos, nas eleições de 
1987-1988, contribuíram com 36 milhões de dólares por candidato e também apoiaram 
candidatos nas eleições estaduais e na disputa por cargos municipais. Além da contribuição 
financeira, os sindicatos oferecem outras formas de apoio, como equipamentos, envio de 
correspondência, telefones, uso das malas diretas dos sindicatos etc. Nas eleições de 1976, mais 
de 120 mil voluntários deram mais de dez milhões de telefonemas em favor de candidatos 
apoiados pela central AFL-CIO. Muitos resultados favoráveis foram obtidos. Entre 1978 e 
1988, mais de 50% dos deputados e senadores eleitos foram apoiados pela AFL-CIO. No 
período, cerca de 2/3 dos candidatos apoiados por essa central foram vitoriosos, mas esse 
número não inclui os candidatos apoiados pelos sindicatos que não conseguiram se eleger. No 
período, alguns conhecidos candidatos ao Senado, como George McGovern, Birsch Mayh e 
Frank Church, foram derrotados nos seus esforços de reeleição. Além das modalidades citadas, 
os sindicatos costumam empregar lobistas para uma ação política indireta. Em 1982, os 
sindicatos empregavam 287 lobistas (2,4%) do total registrado de aproximadamente 12 mil. Em 
contrapartida, dados da revista Fortune registravam, em 1981, 1 90(1 lobistas trabalhando para 
as empresas (Delaney, 1991, pp. 374-375). A ideia de que os sindicatos americanos são alheios 
à atuação política não corresponde à realidade. Mas, diferentemente da Europa, o que não 
existe no sindicalismo dos EUA é uma ligação estreita com um partido de tipo socialdemocrata, 
socialista, trabalhista, comunista ou democrata-cristão . Além disso, a massa de trabalhadores 
com frequência não acompanha a posição da liderança sindical, embora os sindicalizados 
tendam a ser mais fiéis às posições eleitorais adotadas pelos sindicatos e geralmente rejeitem os 
candidatos republicanos. Mas, ao que parece, as disposições eleitorais dos trabalhadores 
manuais sindicalizados e não sindicalizados variam de eleição para eleição. Dados 
comparativos sobre o assunto encontram-se em Galenson e Smith (1978). 
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tradicional ou de novos partidos de centro ou liberais, ou de uma “nova 
direita”; na Europa do Sul, não só fortaleceram os partidos de direita como 
levaram a uma reinversão da relação de força entre socialistas e comunistas 
existente desde o fim da Segunda Guerra. Aqui, foram os partidos comunistas 
os que mais sofreram perdas. Do ponto de vista dos partidos 
socialdemocratas, socialistas, trabalhistas e especialmente comunistas, as 
derrotas sofridas foram ideologicamente tanto mais graves quanto decorreram 
de mudanças das preferências do eleitorado e não de golpes militares. 

Esses acontecimentos transformaram inteiramente o contexto político 
anterior, especialmente o da Europa do Norte. Em meados da década dos 
70, período em que as taxas de sindicalização cresciam em toda a parte e o 
poder sindical aumentava, pela primeira e única vez na história do após-
guerra havia primeiros-ministros socialdemocratas em todos os Estados da 
região: Reino Unido, Alemanha Ocidental, Áustria, Bélgica, Holanda, 
Noruega, Dinamarca, Suécia e Finlândia (Anderson & Camiller, p. 10)2. 

Depois dessa década, num movimento complexo e com altos e 
baixos, em que um padrão Socialdemocrata da Europa do Norte (esquerda 
unida) e um padrão comunista/socialista (esquerda dividida) da Europa do 
Sul devem ser diferenciados na sua evolução, os partidos de esquerda, ou de 
centro-esquerda, começaram a perder votos e, depois, a ser alijados dos 
governos. Embora indicações da ascensão dos partidos neoliberais, 
conservadores ou democrata-cristãos já estivessem visíveis em alguns 
países, o marco principal para a série de derrotas da social democracia 
europeia foi a vitória de Margareth Thatcher, no Reino Unido, em 1979. Na 
Alemanha, em 1982, a socialdemocracia, depois de governar desde 1966, 
entregou o poder à democracia-cristã, que começou um reinado que só 
terminaria em fins de 1998. O período da hegemonia da socialdemocracia 
no Norte da Europa foi abalado. 

                                                 
2 Uma avaliação da situação da esquerda europeia na década dos 70 e dos 80 acessível ao 
público brasileiro encontra-se na coletânea organizada por Anderson e Camiller, com artigos 
de vários autores sobre o recuo eleitoral dos partidos socialdemocratas, trabalhistas e 
comunistas na França, na Itália, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, na Suécia, na 
Dinamarca e na Noruega. A situação sindical não é avaliada, mas o conjunto dos artigos 
mostra, de modo geral, as perdas de votos da esquerda aproximadamente no mesmo período 
em que as taxas de sindicalização declinavam. 
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Não foi um movimento que atingiu os vários países no mesmo 
momento e na mesma intensidade. Na Suécia, depois de um interlúdio de 
governo de coalizão (19761982), os socialdemocratas obtiveram três 
vitórias sucessivas na década dos 80, mas sofreram uma derrota de 
“proporções históricas” em 1991 (Pontusson, 1994). Na Noruega, em 1981, 
o Partido Trabalhista foi derrotado pelo Partido Conservador (cf., para mais 
detalhes, Mjoset; Cappelen; Fagerberg & Tranoy, 1994). Na Dinamarca, um 
governo conservador-liberal foi formado em 1982 (cf. Christiansen, 1994). 
Essas derrotas da socialdemocracia e os novos realinhamentos eleitorais 
estiveram relacionados com a crise do modelo do Estado de Bem-estar 
Social, que favoreceu as propostas alternativas de reformas neoliberais, e 
com as dificuldades da socialdemocracia de encontrar respostas aos 
desafios trazidos pela globalização. 

Contudo, enquanto a socialdemocracia sofria perdas no Norte, os 
socialistas registraram avanços no Sul da Europa, superando em quase toda 
a parte a direita e... os partidos comunistas. Na França, em 1981, os 
socialistas ganharam as eleições presidenciais e obtiveram, logo depois, 
ampla maioria nas eleições legislativas. Na Espanha, em outubro de 1982, 
os socialistas do PSOE venceram as eleições, obtendo 48,4% do total dos 
votos, mais do dobro do seu rival mais próximo, a Aliança Popular 
(Camiller, 1994). Na Itália, a desestruturação do quadro político surgido no 
após-guerra foi mais complexo em virtude do pluripartidarismo polarizado, 
da necessidade de coligações e do surgimento de novas formações 
partidárias ou mudanças de nomes de antigos partidos3. Mas também aí os 
socialistas ganharam votos na década dos 70. Nas eleições de 1983, com 
Bettino Craxi como primeiro-ministro, os socialistas ocuparam pela 
primeira vez uma posição importante no gabinete. Em 1994, porém, uma 
coligação neoliberal denominada “Polo da Liberdade”, formada por 
partidos recém-criados (Liga Norte, Força Itália e Aliança Nacional), 
venceu as eleições. Na Espanha, a derrota da esquerda veio mais tarde, já na 
segunda metade dos anos 90, em março de 1996, quando o Partido Popular 

                                                 
3 O PCI, em começos da década dos 90, mudou o nome de PCI para Partido da Esquerda 
Democrática, enquanto outra tendência comunista, mais ortodoxa, criou a Refundação 
Comunista em 1992; o Partido Democrata-cristão transformou-se no Partido Popular 
Italiano; o Movimento Social Italiano (ex-fascista), na Aliança Nacional. Surgiram a Liga 
Lombarda (posteriormente Liga Norte) e a Força Itália. 
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(fusão da antiga Aliança Popular com liberais e democrata-cristãos), sob a 
liderança de José Maria Aznar, derrotou os socialistas do PSOE. 

Esses exemplos serviram para indicar que as derrotas da esquerda, ou 
centro-esquerda, espalharam-se ao longo dos anos 70 e 80, e em alguns 
casos entraram pela década dos 90. De modo geral, iniciaram-se no Norte 
da Europa e atingiram primeiro os partidos socialdemocratas e trabalhistas 
e, mais tarde, a esquerda dos países latinos e, aí, afetaram mais fortemente 
os partidos comunistas do que os partidos socialistas. 

Mas, no conjunto dos países europeus, especialmente a partir da 
segunda metade da década dos 90, os ventos começaram a soprar para outro 
lado. Os socialdemocratas suecos voltaram ao governo em 1994. Na Itália, 
em abril de 1996, uma coligação de centro-esquerda obteve maioria no 
Parlamento. Em maio de 1997, os socialistas venceram na França e, em 
maio, os trabalhistas voltaram ao poder no Reino Unido; em outubro do ano 
seguinte, na Alemanha, a socialdemocracia derrotou a democracia cristã. 
Em fins de 1998, os quatro mais importantes países da Europa Ocidental 
estavam sob governos de centro-esquerda: Alemanha, França, Itália e Reino 
Unido. Entre os quinze países da União Europeia, onze estavam sob 
governos socialdemocratas e somente na Espanha e na Irlanda os 
socialdemocratas não tinham participação no governo. 

Durante todo o período das vitórias dos partidos tradicionais de 
direita, ou de centro-direita, ou das novas formações de orientação 
neoliberal, as taxas de sindicalização tenderam a declinar. Parece, pois, 
pertinente a indagação: Quais os efeitos do declínio dos partidos de 
esquerda, ou de centro-esquerda, no recuo do sindicalismo? 

De um ponto de vista acadêmico, com o retorno dos partidos 
socialdemocratas, socialistas e trabalhistas ao podei; tem-se a oportunidade 
de avaliar mais adequadamente a influência desse fator – “existência de 
governos amigos” – nas taxas de sindicalização. Contudo, a avaliação é, de 
certo modo, prejudicada porque há muitas indicações de que a esquerda, ou 
centro-esquerda, que volta a governar, depois de longos anos de hegemonia 
dos partidos de direita ou centro-direita, não é mais a mesma que deixou o 
poder, especialmente no sentido de tentar retomar antigos projetos e 
bandeiras socialistas ou mesmo, mais modestamente, reformistas, ou 
neocorporativos. Uma razão é que os partidos não são meros reflexos de 
grupos de interesses. São organizações complexas, com projetos próprios, 
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dos quais o mais importante é alcançar o poder e conservá-lo. A adaptação 
às novas tendências do eleitorado – que não ocorre sem problemas – visa 
mantê-los politicamente competitivos. Desse modo, os velhos “partidos da 
classe operária” buscam novos segmentos do eleitorado, transformando-se 
em catch-all parties, para usar o conhecido conceito de Kirchheimer 
(1966), quer dizer, no caso, pôr de lado os vínculos preferenciais com a 
classe operária, procurando apoio nos novos segmentos assalariados da 
classe média ou, mais recentemente, adotando estratégias eleitorais de 
ampliação máxima do eleitorado. As reorientações das estratégias 
socialdemocratas não foram as mesmas interpaíses e também variou no 
tempo dentro de um mesmo país, entre outras coisas porque os efeitos da 
reestruturação pós-industrial foram variadas (Esping-Andersen, 1991). De 
modo geral, os partidos socialdemocratas, ante os desafios trazidos pela 
globalização e mudanças na estrutura social, adotaram uma estratégia de 
“partido de governo” que variou segundo os países, foi influenciada pelos 
grupos e facções no interior de cada partido e produziu resultados eleitorais 
também diferentes (Koeble, 1992). 

Talvez por essa capacidade de readaptação a mudanças ambientais os 
votos da esquerda europeia tenham se mantido notavelmente estáveis a 
partir do fim da Segunda Guerra, apesar da redução da classe operária 
tradicional, sua principal base eleitoral. Assim, na comparação entre o total 
da soma dos votos dos partidos de esquerda (especialmente socialdemocratas 
e comunistas) nos períodos de 1944-1978 e 1979-1988, a esquerda perdeu 
apenas 2,0%, isto é, caiu de 39,6% para 37,6% no total de votos em 23 
democracias europeias (Crewe, 1991, p. 20). No conjunto dos partidos de 
esquerda, em 1917-1944 e em 1945-1978, antes da tempestade da 
globalização, apenas na Bélgica houve perdas de votos (2,1%). Num grupo 
pequeno de países (Suíça, Irlanda e Alemanha), houve estabilização ou 
pequeno aumento (0,8%); crescimento médio na Suécia, na Finlândia, na 
Áustria e na Dinamarca (6,4%) e forte aumento na França, na Itália, na 
Islândia, em Luxemburgo, no Reino Unido, na Holanda e na Noruega 
(12,2%) (Bartolini, 1983, p. 157). 

Nesse quadro, o Reino Unido constitui uma exceção e os prejuízos 
eleitorais do Partido Trabalhista não guardam proporção com o declínio 
numérico da classe operária. As perdas do Partido Trabalhista ocorreram de 
modo muito mais fundo e rapidamente do que o declínio da classe 
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trabalhadora, afirma Crewe (1991, p. 25)4. No caso inglês – o único na 
Europa Ocidental em que o voto de esquerda é monopolizado por apenas 
um partido – o sistema eleitoral de voto distrital de maioria simples em um 
turno (plurality) não apenas distorce a vontade do eleitorado como impede, 
no campo da esquerda, o aparecimento de outro partido, como acentua Mair 
(1996). Nunca os comunistas ou os verdes conseguiram mais de 1%. O 
resultado do monopólio da esquerda, desfrutado pelo Partido Trabalhista, 
acentua Mair, significa que qualquer desilusão com o trabalhismo como 
partido se refletirá no desencanto com a esquerda em geral (p. 181). 

A política de adaptação dos partidos às tendências dominantes do 
eleitorado e também a necessidade dos partidos de esquerda, quando no 
governo, de responder a novas mudanças na economia, pressionam os 
partidos a se descolar de suas antigas bases eleitorais de modo a não serem, 
como tentaram ser no passado, partidos de uma só classe social. Com isso, é 
mais difícil de medir os efeitos das mudanças governamentais sobre o poder 
sindical porque os partidos de centro-esquerda tendem a incorporar, quando 
voltam ao governo, pontos das políticas neoliberais. Apesar disso, a 
hipótese que defendemos é que a existência de partidos de esquerda, ou 
centro-esquerda, no governo tende a favorecer o sindicalismo, enquanto a 
existência de governos de direita tende a lhe ser prejudicial. É difícil 
encontrar argumentos convincentes de que, em regimes democráticos, para 
o sindicalismo é melhor um governo conservador do que de esquerda. Mas 
a questão não é somente que, para o sindicalismo, é melhor partidos 
socialistas, socialdemocratas ou trabalhistas no governo, especialmente 
quando esses partidos estão profundamente ligados aos sindicatos e 
frequentemente deles dependem financeiramente. O ponto relevante da 
discussão sobre as causas do declínio da sindicalização é quanto o recuo do 

                                                 
4 As eleições de maio de 1997 não confirmaram as previsões pessimistas de Crewe de que o 
declínio do Partido Trabalhista poderia não ser reversível (1991, p. 23). Nas eleições de 
1997, os trabalhistas obtiveram 45% dos votos e 419 cadeiras, impondo aos conservadores 
(165 cadeiras e 31% dos votos) sua pior derrota desde 1906. Os liberais-democratas, com 46 
cadeiras e 17% dos votos, conseguiram, como terceiro partido, seu melhor resultado desde 
1929 (Financial Times, 34 May 1997). Mas a favor das previsões de Crewe, os 45% dos 
votos trabalhistas não superaram as votações de 1945, 1950, 1951 e especialmente a de 
1966, quando o Partido Trabalhista chegou a 48,1% dos votos (Crewe, 1991, p. 22). Deve-se 
notar, no entanto, que esses números se referem à proporção de votantes e não à de eleitores 
registrados. Nesse caso, a porcentagem dos votos trabalhistas é bastante menor, entre 20% e 
25% nas eleições de 1983 e de 1987, números sugestivos do desgaste do Partido Trabalhista. 
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sindicalismo se deveu às vitórias de partidos conservadores e às derrotas de 
partidos de esquerda ou, inversamente, quanto o crescimento do 
sindicalismo é favorecido pela existência de governos social democratas, 
socialistas ou trabalhistas. Vejamos mais detalhadamente esse ponto que 
tem sido investigado por alguns autores. 

O SINDICALISMO E “GOVERNOS AMIGOS” 

A variável “governo socialdemocrata” está especialmente associada a 
altas taxas de sindicalização. A relação foi testada estatisticamente, entre 
outros, por Wallerstein (1989). A variável independente foi o tempo de 
permanência de partidos trabalhistas, socialdemocratas ou socialistas no 
governo e a variável dependente, os níveis nacionais de sindicalização. A 
partir desses indicadores, Wallerstein encontrou que um ano de maioria 
governamental Socialdemocrata aumentava, na média, a taxa de 
sindicalização em aproximadamente 1%. Governos de esquerda seriam 
importantes para o sindicalismo não apenas pelo apoio político mas também 
pelas leis que fazem votar nos parlamentos de maioria Socialdemocrata ou 
socialista a favor dos sindicatos. “Governos controlados por partidos 
socialistas, trabalhistas ou de esquerda são o melhor caminho para a 
ampliação da proteção legal das organizações sindicais”, diz Visser, 
lembrando, por outro lado, que os governos de esquerda estão relacionados 
com a dimensão do setor público, o que, por sua vez, contribui para 
aumentar os níveis de sindicalização (1993b, p. 213). 

A perda do governo por partidos socialistas, isto é, por partidos “mais 
amigos dos sindicatos”, parece, assim, por várias análises comparativas, um 
fator correlacionado com quedas nos níveis nacionais de sindicalização. 
Nos cálculos de Wallerstein, no índice da variável “governos de esquerda”, 
o valor atribuído aos EUA foi de 0,00, o mais baixo (dados até 1978), 
juntamente com os do Canadá e da Irlanda. No outro polo, em “índice de 
esquerdismo”, estava, em primeiro lugar, a Suécia (dados até 1980), 
seguida da Dinamarca (dados até 1980) e da Noruega (dados até 1979). 

Mas apenas esse fator seria insuficiente para explicar índices 
nacionais de sindicalização. Wallerstein examina outros fatores importantes 
e chega à conclusão de que a “dimensão da força de trabalho” nacional (que 
está ligada à dimensão da população) seria outra variável de alta correlação 
com as taxas de sindicalização. Esse aspecto relaciona-se com o custo 
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marginal para o sindicato da filiação de cada novo associado. Esse custo 
aumentaria significativamente nos países de grande população. Em tais 
países, os sindicatos estariam mais propensos a se conformar com níveis 
mais baixos de adesão porque os custos para atingir o “ponto de saturação” 
da sindicalização seriam muito elevados, como já vimos para os EUA. 

Segundo Wallerstein, países de pequena população podem atingir altos 
índices de filiação com menores custos marginais. Além disso, como já 
notamos, pequenos países industrializados, com limitado mercado interno, 
necessitam ser externamente competitivos para manter salários e empregos. 
Portanto, os níveis de conflito tenderiam a ser relativamente menores: 
trabalhadores e empresas mais facilmente se poriam de acordo e os 
obstáculos para a sindicalização levantados pelo patronato e/ou pelos 
governos não seriam muito fortes. 

De modo mais específico: Wallerstein (1989) buscou relações entre 
nível de sindicalização (variável dependente) e as seguintes variáveis 
independentes habitualmente usadas para explicar diferenças nas taxas 
nacionais de sindicalização : a) tamanho da força de trabalho; b) governos 
de esquerda; c) proporção da força de trabalho em minas, manufaturas, 
serviços públicos e construção civil; d) proporção de trabalhadores manuais 
fabris (blue-collar workers). Está suposta nos cálculos de Wallerstein a 
hipótese de que a adesão ao sindicato é livre e a organização sindical não é 
perseguida pelos governos. Mas sindicalização livre teria um custo mais 
elevado nos grandes países do que nos pequenos. 

De modo resumido: o autor encontrou que, ao lado da “importância 
de governos de esquerda”, a única variável significativa para explicar as 
discrepâncias nacionais nos índices de adesão a sindicatos seria o tamanho 
da força de trabalho potencialmente sindicalizável em cada país. Já a 
composição da força de trabalho, o peso de trabalhadores industriais na 
força de trabalho nacional, especificamente na indústria, na mineração e na 
construção (que são habitualmente mais propensos à sindicalização nos 
países desenvolvidos), não acrescentariam muita coisa à análise 
comparativa dos diferenciais das taxas nacionais. Aqui, teríamos a 
combinação dos efeitos de dois tipos de variáveis: uma de natureza 
estrutural, socioeconômica (tamanho da força de trabalho) e outra de tipo 
político (governos “amigos” ou “adversários”). 
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Mas outras pesquisas enfraquecem, ou rejeitam, a hipótese de uma 
relação estatisticamente comprovada da influência positiva de governos de 
esquerda sobre os sindicatos e, consequentemente, de sua capacidade 
preditiva sobre a evolução das taxas de sindicalização. Num esforço similar 
de medir os efeitos da variável proximidade/hostilidade dos governos diante 
dos sindicatos, Galenson (1994) classificou os governos numa escala de 5 a 
1 pontos, ou seja, indo de governos mais identificados com as organizações 
sindicais a menos identificados. Os regimes autoritários, sob os quais 
sindicatos são reprimidos, ou que só permitem seu funcionamento sob 
controle, receberam valor 1. Na “categoria 5” (máximo de proximidade 
governo/sindicato) estaria a Austrália, com o Partido Trabalhista no poder. 

O primeiro-ministro Bob Hawke havia sido o presidente da central 
sindical australiana (ACTU) e o Partido Trabalhista Australiano havia 
estado no poder de 1983 até o resto da década. Para que se tenha uma ideia 
da identificação do governo com os sindicatos, nota Galenson que o ramo 
ocidental da central sindical entendia taxativamente que os sindicatos 
filiados à central eram parte integral do Partido Trabalhista (que estava no 
governo) e que as cotizações dos trabalhadores para os sindicatos serviam 
para garantir uma parte substancial das finanças do partido. Mesmo assim, 
apesar do ambiente político favorável, a taxa de sindicalização declinou 
14% durante a década dos 80 (Galenson, 1994, pp. 30 31). Do mesmo 
modo, ela caiu também em outros países sob governos socialistas, como na 
França. Inversamente, ela se manteve estável sob governos que não eram de 
esquerda e não tinham ligações com os sindicatos e, provavelmente, não 
declinaram nessas circunstâncias politicamente adversas precisamente pela 
força do sindicalismo, como na Dinamarca. Portanto, cabe também a 
hipótese de que governos de esquerda, especialmente socialdemocratas, têm 
mais probabilidades de ganhar eleições e permanecer no poder quanto mais 
forte for o sindicalismo. Aqui, parecem pertinentes os resultados da 
pesquisa mencionada de Cameron (1985), na qual o autor encontrou forte 
correlação entre a existência de governos controlados por partidos de 
esquerda e a força organizatória do sindicalismo: “Onde o movimento 
sindical é altamente inclusivo no sistema de filiação, altamente unificado no 
sentido de possuir pequeno número de sindicatos nacionais de trabalhadores 
industriais, capazes de outorgar considerável poder à confederação (como 
na Suécia, na Noruega, na Áustria e, numa extensão menor, na Finlândia, na 
Bélgica e na Dinamarca), os partidos ligados ao movimento sindical são 
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capazes de controlar o governo a maior parte do tempo (apesar de perdas 
ocasionais como aconteceu na Noruega em 1965-1971 e desde 1981 e na 
Suécia em 1976-1982)” (p. 167). 

Na Dinamarca, país em que a esquerda ficou muito tempo no 
governo e o sindicalismo era poderoso, depois de 1982 o governo esteve em 
mãos de uma coligação não socialista, mas a tradição de fazer os sindicatos 
participarem de decisões econômicas não mudou (Galenson, 1994, p. 32). 
Há, por outro lado, situações mais complexas e variadas. Na Suécia, entre 
1976 e 1982, o governo esteve em mãos de uma colisão “burguesa”, como 
são comumente denominados os partidos que não são de esquerda. Depois, 
em 1991, a socialdemocracia perdeu as eleições e pela primeira vez, desde 
1928, o líder do partido conservador foi primeiro-ministro. De 1982 a 1991, 
os socialdemocratas voltaram ao governo. Entre 1991 e 1994, novo governo 
de coalizão do Partido Conservador com o Novo Partido Democrata. A 
socialdemocracia retornou ao poder depois das eleições de outubro de 1994, 
com mais de 40% dos votos. Durante todo o período, o declínio das taxas 
de sindicalização suecas foi mínimo. Provavelmente, no caso sueco (como 
também no de outros países onde a socialdemocracia foi afastada do poder), 
não houve tentativas mais agressivas dos governos conservadores e das 
empresas de golpear o poder sindical, ao contrário do que aconteceu em 
outros países, como nos EUA, sob os governos republicanos, ou no Reino 
Unido, sob o governo dos conservadores. 

O governo Thatcher e o sindicalismo 

A vitória do Partido Conservador, sob a liderança de Margareth 
Thatcher, em 1979, no Reino Unido, constitui um paradigma dos efeitos 
negativos da ascensão de um governo hostil ao sindicalismo. No caso, Trata-
se dos efeitos de uma variável de natureza política. De modo geral, é 
consensual que a conduta do novo governo para com os sindicatos responde 
por parte do declínio sofrido na década dos 80. Sob o longo período de 
hegemonia conservadora, o sindicalismo britânico teve grandes perdas de 
associados, sofreu graves derrotas nas principais batalhas em que se engajou 
ou que se viu forçado a se engajar (como no setor mineiro e tipográfico) e 
conheceu um recuo generalizado. Ao final dos governos conservadores, o 
sindicalismo estava reduzido a um ator de segundo plano na política 
britânica. Todavia, não há consenso quanto à parcela de responsabilidade das 
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perdas sindicais que podem ser atribuídas à política dos conservadores, mais 
especificamente às novas leis trabalhistas votadas pelo Parlamento. 

Sobre o assunto, o polêmico artigo de Freeman e Pelletier (1990) vale 
a pena de ser analisado mais detidamente. No caso, além de descrever um 
exemplo específico, o trabalho é particularmente representativo de um tipo 
de metodologia e de explicação sobre os motivos do retrocesso do 
sindicalismo. Em outros termos: o artigo traz para a discussão a questão das 
relações entre as variáveis políticas e o declínio do sindicalismo e, por 
outro, situa de modo explícito as divergências entre as hipóteses 
estruturalistas e as institucionais, ou entre as socioeconômicas e as políticas. 

O objetivo de Freeman e Pelletier foi verificar com mais exatidão 
quais as razões das perdas do sindicalismo britânico na década dos 80. Por 
meio de um “índice de leis favoráveis ao sindicalismo” (index of the 
favourableness of labour laws to unionism) e de um conjunto de testes de 
regressão, aplicados ao Reino Unido e também à Irlanda (que serviu de 
grupo de controle), os autores concluíram que as leis sobre o sindicalismo, 
o emprego e as relações de trabalho baixadas pelo governo Thatcher – em 
comparação com outros fatores macroeconômicos negativos relacionados 
com a composição do emprego – respondem pela maior porcentagem de 
perdas nas taxas de sindicalização. Freeman e Pelletier rejeitam a tese de 
que as alterações da estrutura do emprego, de declínio de setores de 
atividade em que as taxas de sindicalização eram elevadas, para outros 
menos propensos à sindicalização teriam sido a maior causa das perdas 
sindicais britânicas. Pelos cálculos dos autores, as alterações no mercado de 
trabalho favorecendo os empregados não manuais em prejuízo dos 
trabalhadores manuais e as mudanças de gênero (aumento do emprego 
feminino) implicariam a perda de 3,1 pontos percentuais na sindicalização 
(entre 1980 e 1986). 

Mas ocorre que as quedas nas taxas de sindicalização, no período, 
teriam sido de 8,6%. Sobrariam, assim, 5,5% para “outros fatores” (p. 145). 
Esses “outros fatores” seriam basicamente os efeitos das leis sindicais e 
trabalhistas aprovadas pelo Parlamento durante o governo conservador. Por 
meio de vários modelos de simulação destinados a avaliar o impacto dessa 
legislação, Freeman e Pelletier estimam que a queda da taxa de 
sindicalização britânica seria de apenas 1% a 2%, na hipótese de que as leis 
do período Thatcher não tivessem existido. 
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A cadeia de raciocínio pode ser exposta da seguinte maneira: a) a 
sindicalização eleva os salários dos empregados e reduz os lucros das 
empresas; b) os empresários podem afetar significativamente a capacidade 
dos sindicatos de filiar trabalhadores; e c) a legislação relativa aos direitos 
dos sindicatos tem um papel relevante na capacidade de filiação de novos 
membros. Se, entre 1946 e 1973 (quando o Partido Trabalhista esteve no 
governo durante a maior parte do período), as leis trabalhistas fortaleceram 
os sindicatos, as leis do governo Thatcher atuaram em sentido contrário. 
Seria de sua responsabilidade a maior porcentagem das quedas nas taxas de 
sindicalização por aumentar a capacidade dos empresários de resistir às 
pressões dos sindicatos e impedir, ou dificultar, a sindicalização. 

Dada a ligação profunda entre o Partido Trabalhista e o sindicalismo, 
as vitórias dos conservadores, talvez mais do que em outra parte, tiveram 
implicação direta sobre o espaço ocupado pelos sindicatos no sistema político 
e econômico. É possível que, em países onde a dependência do partido diante 
dos grandes sindicatos fosse menor, as alternâncias dos partidos no governo 
não produzissem o mesmo efeito. No caso britânico, o sistema bipartidário 
(onde desde a Segunda Guerra apenas trabalhistas e conservadores se 
alternam no poder) provavelmente acirrou ainda mais a política antissindical 
dos conservadores. O enfraquecimento do poder sindical implicava, na 
ocasião, atingir diretamente os rivais trabalhistas e aumentar as chances 
eleitorais do Partido Conservador. Os sindicatos controlam as principais 
estruturas do partido ou têm forte influência sobre elas. Na Conferência 
Anual do Partido Trabalhista, os cinco maiores sindicatos tinham cerca da 
metade do total de votos e o conjunto do movimento sindical, 90% (Marsch, 
1992, p. 149). As contribuições dos sindicatos para o partido, desde 1979, 
têm oscilado em torno de 80% do orçamento partidário, vindo a metade de 
apenas quatro grandes sindicatos (Fatchett, 1987, pp. 4647, apud Marsch, 
1992, p. 147). Em 1987, do total dos 229 deputados do Partido Trabalhista, 
104 tinham sido eleitos com apoio dos sindicatos. 

Entre 1974 e 1979, os trabalhistas no governo fizeram aprovar no 
Parlamento um conjunto de leis que beneficiaram as lideranças e as 
atividades sindicais: garantia de tempo livre para militância sindical, 
ampliação dos direitos dos sindicatos ao acesso à informação nas empresas, 
criação de um serviço de conciliação e arbitragem, entre outras medidas. A 
situação reinverteu-se com a vitória dos conservadores. Uma série de leis 
particularmente duras foi votada no Parlamento de maioria conservadora. 
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Não caberia aqui uma descrição detalhada dessas medidas, mas, para os que 
não estão familiarizados com o assunto possam avaliá-las um pouco 
melhor, descreveremos – sem preocupação de detalhes – algumas das 
medidas mais prejudiciais para o poder sindical. As leis foram sendo 
votadas pelo Parlamento aos poucos e estenderam-se de 1980 a 1993. 
Assim, em 1980, foi votada a Lei sobre o Emprego; em 1982, nova lei sobre 
o mesmo assunto; em 1984, a Lei sobre os Sindicatos; em 1986, a Lei sobre 
os Salários; em 1988, 1989 e 1990, novas leis sobre o emprego e, em 1993, 
a Lei sobre a Reforma Sindical e sobre os Direitos de Emprego. Cada uma 
delas significou novo golpe sobre o poder das lideranças sindicais. 

Sem preocupação de ordem cronológica, eis as principais leis: a) 
restrições à cláusula da “oficina fechada” (closed shop) e depois sua completa 
eliminação; b) restrição aos piquetes, que só passaram a ser admitidos se 
realizados no próprio local de trabalho em greves legais; c) eliminação das 
imunidades dos sindicatos de modo a permitir que sejam processados em 
caso de greve ou de “ação sindical ilegal”; d) definição mais restrita do 
conceito de “disputa sindical”, tornando mais difíceis greves de 
solidariedade; e) obrigatoriedade de eleição para os principais cargos de 
direção dos sindicatos por voto secreto a cada cinco anos5;f) necessidade, 
para a realização de uma “ação sindical”, como uma greve, da aprovação por 
votação secreta realizada pelo correio, com participação de pelo menos 80% 
dos qualificados a votar e com a apuração realizada por um “corpo 
independente”; g) obrigação, por parte dos sindicatos, no caso de a maioria 
dos associados votar a favor da “ação sindical”, de comunicar à empresa (ou 
às empresas) os resultados da votação com sete dias de antecedência, com 
detalhes do resultado, além de um adicional de mais sete dias de aviso para 
informar sobre o começo do movimento, apresentar informações sobre sua 
natureza, com detalhes sobre quantos trabalhadores estarão envolvidos (em 
alguns casos, dando nomes); qualquer desobediência a esses procedimentos 
permite que o empregador, outra companhia atingida, um trabalhador 
sindicalizado ou mesmo um cidadão requeiram que o movimento cesse 
imediatamente; h) sindicatos com fundos políticos devem ter eleição dos 
membros que controlam essas verbas, realizada a cada dez anos pelo correio; 
i) trabalhadores sindicalizados que ultrapassarem piquetes de greves não 
                                                 
5 Os secretários-gerais dos sindicatos eram designados ou eleitos vitaliciamente. Como nota 
Marsch (1984, pp. 3031) com uma pitada de ironia, tal como os juízes de Sua Majestade, 
raramente eles abandonam o cargo antes da aposentadoria. 
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podem ser punidos pelos sindicatos; j) direito dos trabalhadores 
sindicalizados de inspecionar os livros dos sindicatos; 1) a recusa das 
empresas (geralmente sob pressão sindical) de empregar trabalhadores não 
sindicalizados foi tornada ilegal; m) ampliação dos direitos dos empregadores 
de despedir empregados que tomem parte em ações sindicais ilegais; n) 
eliminação da imunidade dos delegados de pessoal (shop stewards) que 
organizem ações de solidariedade a empregados punidos por terem 
participado de greves ilegais; o) proibição do desconto em folha das 
cotizações sindicais (check-off) a não ser com consentimento escrito dos 
filiados, consentimento a ser renovado a cada três anos6; p) liberdade dos 
trabalhadores de se filiar aos sindicatos de sua escolha; q) direito dos 
empregadores de oferecer estímulos monetários para trabalhadores 
sindicalizados abandonarem o sindicato7; r) direito dos usuários de serviços 
públicos, no caso de greves ilegais, de processar sindicatos. 

Segundo McIlroy, “os sindicatos britânicos tornaram-se a instituição 
independente mais regulada do mundo” (1995, p. 250). De modo geral, o 
governo conservador atuou pragmaticamente, avançando passo a passo. 
Inicialmente, a Lei do Emprego, de 1982, não proibiu a prática da closed 
shop, mas colocou muitos obstáculos à sua aplicação, tal como a obrigação de 
ser votada a cláusula por maioria dos 80% dos trabalhadores com direito de 
voto (no caso de novos acordos que instituíssem cláusulas de closed shop). 
Posteriormente, outra Lei sobre o Emprego, de 1982, tornou obrigatório, para 
a continuidade de uma cláusula de closed shop já existente, o voto favorável 
de 85% dos empregados. Em 1988, ações sindicais destinadas a impor a post-
entry closed shop foram tornadas ilegais. Em 1990, outra lei sobre o emprego 
atingiu a cláusula da pre-entry closed shop, proibindo os sindicatos de exigir 

                                                 
6 A tarefa de recolher assinaturas de membros do sindicato para reautorizar o desconto em folha 
da autorização sindical ocupa muito tempo de atividade dos funcionários sindicais e 
representantes do pessoal. No entanto, considera-se que essa tarefa tem o lado positivo de 
aproximar dos trabalhadores os funcionários e dirigentes sindicais locais e possibilitar estatísticas 
mais atualizadas sobre quem são os sindicalizados (IRS – Employment Revim, 1996, p. 3). 
7 Em janeiro de 1994, reagindo à constituição de um conselho de trabalhadores em sua 
empresa, a fábrica britânica da Caterpillar, em Leicester, propôs a seus empregados a soma de 
500 libras para que abandonassem o sindicato em que estavam filiados, aderissem a outro 
sindicato “da casa” e renunciassem a seu direito de negociação coletiva. “Esta oferta, 
qualificada de ‘elemento de uma estratégia destinada a levar o pessoal a participar do 
planejamento e da tomada de decisão’, foi aceita por 80% dos trabalhadores da empresa, 
membros até então de um dos mais importantes sindicatos britânicos” (Jefferys, 1996b, p. 270). 
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dos trabalhadores prévia filiação sindical para obter emprego. A estratégia do 
Partido Conservador consistiu em levantar a bandeira do direito do 
trabalhador individual contra a “tirania das lideranças sindicais’’8. 

A legislação votada pela maioria conservadora no Parlamento visou 
enfraquecer o poder sindical mediante o aumento dos direitos individuais dos 
empregados diante das lideranças sindicais. Outras leis destinadas a diminuir 
a intervenção governamental no mercado atingiram os empregados 
individualmente, como a eliminação (em 1986) do salário mínimo para 
menores de 21 anos, os quais deixaram de contar com a proteção dos 
Conselhos Salariais de cunho corporativo, abolidos, afinal, em 1993. No 
conjunto, houve uma destruição dos organismos tripartites, alguns de grande 
importância para os sindicatos, como a Comissão dos Serviços de Energia e 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico (Howell, 1995). Com 
isso, o pouco que havia de corporativismo na Grã-Bretanha foi destruído. 

Porém até que ponto estariam corretas as conclusões de Freeman e 
Pelletier de que a legislação antissindical teve a principal parcela da 
responsabilidade na queda dos índices de sindicalização no Reino Unido9? 
É certo que ambos utilizam um conjunto de correlações e tentam, com 
auxílio de cálculos estatísticos, dar base mais sólida e maior precisão à 
investigação de fatores que, intuitivamente, parecem negativos para os 
níveis de sindicalização. Acontece que outros estudos, utilizando também 
dados detalhados sobre a evolução da sindicalização no período 
considerado, reduzem o peso da legislação e, indiretamente, enfraquecem as 
teses que acentuam o efeito de “governos hostis”, e consequentemente das 
variáveis institucionais, na decadência dos sindicatos britânicos. 

Howell, por exemplo, relativiza a importância da legislação. Para ele, os 
ciclos econômicos e as transformações na composição da força de trabalho 
“foram esmagadoramente importantes de 1979 a 1983 (um período de 

                                                 
8 Como é fácil de imaginar, muita coisa se escreveu sobre a legislação que mudou o perfil 
“voluntarista” das relações de trabalho britânicas. Para Os propósitos desse livro, 
entendemos que bastavam as informações retiradas de alguns trabalhos de caráter mais geral 
sobre o sindicalismo britânico. Assim, foram usados: Visser & Ruysseveldt (1996a); Ackers; 
Smith & Smith (1996); McIlroy (1993); Dorey (1993); Marsch (1992); e Freeman & 
Pelletier (1990) (esses últimos, no entanto, não trazem as leis posteriores a 1988). 
9 É preciso dizer que Freeman e Pelletier não negam inteiramente a ação de outros fatores, 
tais como as mudanças no mercado de trabalho, a ampliação da participação feminina etc. 
Apenas valorizam mais a influência das novas leis. 
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profunda recessão e de desindustrialização), mas de 1983 para a frente 
(quando a economia se recuperou e os sindicatos continuaram a declinar) o 
impacto da legislação tornou-se mais importante” (Howell, 1995, p. 168). Para 
o autor, ao contrário de uma opinião corrente e da de outros analistas, o Estado 
britânico sempre teria desempenhado papel importante no sistema de relações 
de trabalho britânico: “Os maiores ganhos na filiação sindical nos anos 70 
foram nas áreas da economia em que a influência do Estado era importante e o 
poder sindical de mercado era fraco. Isso sugere que a política governamental 
foi uma determinante crucial para a força do sindicalismo” (p. 166). 

Disney (1990), por sua vez, chama atenção para o fato de que as 
estatísticas vinham apontando, até 1964, um declínio secular, ainda que 
lento, das taxas de sindicalização do Reino Unido. Porém, depois desse ano, 
até 1968, elas voltaram a ter um crescimento pequeno para, finalmente, 
conhecerem forte expansão na década dos 70. A partir de 1980 houve uma 
queda abrupta. Em 1965, a proporção de sindicalizados na força de trabalho 
nacional potencialmente sindicalizável era de 43,2% (depois de ter chegado 
a 45,2% em 1948); passou a 47,7% em 1970 e continuou subindo para 
chegar a 50,4% em 1974 (Price & Bain, 1976, p. 340). Quando, em 1980, a 
sindicalização despencou, cerca de 58% da força de trabalho estavam 
sindicalizadas no Reino Unido. 

Esses dados, à primeira vista, fortalecem a tese da influência que 
governos de esquerda têm no fortalecimento do sindicalismo. Mas Disney 
considera que cerca de 90% do declínio das taxas de sindicalização 
britânicas podem ser explicados pela estrutura macroeconômica (Disney, 
1990, pp. 166-167). A legislação sobre as relações de trabalho do período 
não teria tido um efeito direto. Disney alerta para o fato de que os períodos 
de novas legislações estão geralmente relacionados com situações de 
mudança macroeconômica. Além disso, dificilmente, no curto prazo 
analisado por Freeman e Pelletier, as novas leis teriam tido tempo de 
produzir impacto catastrófico sobre os níveis de sindicalização10. 

                                                 
10 Parece-nos importante, na análise de Disney, a separação entre ciclos e tendências. 
Modelos cíclicos podem esclarecer variações em torno de uma “média” estabelecida, mas 
que deve ser explicada, por sua vez, por fatores muitos diferentes. Tendências referem-se a 
movimentos mais profundos de longa duração. O que teria enfraquecido as análises em 
termos macroeconômicos seria a confusão com os “ciclos de negócios”, em que as taxas 
agregadas de sindicalização seriam erroneamente explicadas por um conjunto de variáveis 
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Disney, assim como outros, inverte a relação de causa e efeito: teria 
sido a fraqueza do movimento sindical e sua incapacidade de reação diante 
das ações governamentais que teriam permitido que o governo Thatcher 
fosse conseguindo aprovar e aplicar, passo a passo, medidas antissindicais 
cada vez mais ousadas. As leis do período Thatcher não teriam caído num 
vazio político. Haveria um “clima” político e ideológico que favoreceu os 
conservadores, como provam as vitórias eleitorais do Partido Conservador, 
sinal de que a maioria do eleitorado aprovava a política conservadora ou, 
pelo menos, não avaliava negativamente as medidas contra as lideranças 
sindicais11. O governo teria usado esse clima ideológico liberal antissindical 
                                                                                                                 
como preços, inflação e desemprego (p. 167) e não por outros fatores macroeconômicos. Por 
exemplo, no curto prazo, mudanças na filiação a sindicatos são afetadas positivamente pelos 
níveis de emprego e inflação de preço e negativamente por inflação de salários e 
desemprego. Algumas dessas relações seriam não lineares. Entretanto, de acordo com 
Disney, nenhuma dessas variáveis teria efeitos de longo prazo a não ser que se transformem 
em tendências (p. 168). (No caso, está embutida uma polêmica com outros autores britânicos 
dos efeitos sobre o sindicalismo de “ciclos econômicos”, discussão que não interessa aqui.) 
11 Os conservadores voltaram ao governo no momento de baixo prestígio dos sindicatos. 
Segundo indicam algumas pesquisas, a maioria do eleitorado apoiou as reformas do governo 
conservador (Marsch, 1992, especialmente cap. 3, “Origens, Desenvolvimento e Conteúdo 
da Legislação Conservadora”). 
A hostilidade da opinião pública aos sindicatos ou, mais precisamente, às lideranças 
sindicais tem sido salientada como parte de um clima político geral que teria favorecido os 
partidos conservadores e rendido dividendos eleitorais aos governos que adotavam medidas 
contra os sindicatos. Não foi algo que teria acontecido apenas no Reino Unido. Nos EUA, 
Lipset (1985a) entende que a perda de prestígio das lideranças sindicais – mais do que da 
instituição sindical propriamente dita – ante os trabalhadores e o público em geral foi um dos 
fatores que contribuíram para a fraqueza do sindicalismo americano. 
De acordo com Bowden (1989), o temor com relação ao sindicalismo existiria também no 
Canadá: “O medo do poder sindical constitui a maior objeção ao sindicalismo entre os 
canadenses” (Bowden, 1989, p. 729). Nesse país, a série de pesquisas conduzidas pelo Gallup 
entre 1979 e 1984 teria mostrado que de 62% a 68% da população canadense entendem que os 
sindicatos estão se tornando muito poderosos, enquanto somente 6% a 7% acham que eles [os 
sindicatos] não são suficientemente poderosos (p. 729). Outro especialista dos estudos na área 
sindical, Walter Galenson, vai mais longe ao considerar; com base numa série de pesquisas, 
que os sindicatos canadenses são mesmo mais criticados pela opinião pública de seu país do 
que os sindicatos americanos nos EUA (Galenson, 1994, pp. 114-117). 
Mas as posições dos vários autores e as evidências oferecidas pelas pesquisas parecem não 
permitir conclusões sólidas. Freeman, por exemplo, entende que a hipótese (da relação entre 
declínio da sindicalização e mudanças da opinião pública com relação ao sindicalismo) não 
encontra evidências em pesquisas comparativas entre países. Segundo Freeman (1990), no 
Reino Unido, os levantamentos de opinião pública mostrariam que as atitudes para com os 
sindicatos tornaram-se mais favoráveis na década de 80, justamente nos anos de declínio das 
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de modo pragmático, procurando estabelecer uma separação entre 
dirigentes sindicais, de um lado, e simples trabalhadores e membros dos 
sindicatos, de outro. Dorey (1993) observa que, na questão relacionada com 
o voto para a eleição da direção dos sindicatos, se os dirigentes sindicais 
tentassem se opor à votação, “o governo poderia tranquilamente apresentar 
o fato como outro exemplo de quão autocráticos alguns dirigentes sindicais 
tinham se tornado e como estavam distanciados da base” (p. 30). 

                                                                                                                 
taxas de sindicalização (p. 310). É possível, aqui, que as variações conjunturais de opinião 
sejam fortes e que as atitudes da opinião pública flutuem segundo as circunstâncias. Um 
exemplo foi a posição do público americano quando da greve da empresa privada de entrega 
de correio, United Parcel Services (UPS). A greve foi organizada pelo sindicato dos 
caminhoneiros, o International Brotherhood of Teamsters, e durou 16 dias. Segundo a 
pesquisa realizada pelo Instituto Gallup e patrocinada pelo jornal USA Today e pela rede 
CNN, os grevistas tiveram apoio de 55% dos americanos contra 27% dados à UPS (Arbix, 
1998). A hipótese levantada por Edwards e Bain (1988) dá uma pista para o entendimento 
das variações da população na avaliação do sindicalismo. Diante da contradição encontrada 
em parcelas da opinião pública, de apoio à política dos conservadores e de simpatia pelos 
sindicatos, os autores sugerem que, “quando a taxa de sindicalização sobe, a popularidade 
sindical decresce e quando a taxa de sindicalização cai, a popularidade dos sindicatos sobe”. 
Nenhuma conexão direta entre os dois fatos necessita existir (p. 316). A explicação aventada, 
no caso, seria que inflação e greves seriam associadas pelos eleitores ao poder sindical e a 
popularidade dos sindicatos, como resultado, declinaria. Seria, portanto, o declínio da 
inflação e das greves, e não a hostilidade ao governo Thatcher, que explicaria o aumento da 
popularidade sindical depois de 1979 (p. 323). 
A pesquisa de Jarley e Kuruvilla (1994), que trata das variações da opinião pública norte-
americana a favorável ou contrária aos sindicatos entre 1936 e 1991, chama a atenção para 
fatores conjunturais. Segundo os autores, mais de 50% da variação líquida (relação entre 
aprovação e desaprovação) pode ser explicada por apenas dois fatores: mudanças nos preços 
de consumo e número de dias perdidos por greves. Nenhuma outra variável seria 
estatisticamente significante. Mas, apesar das oscilações de conjuntura, a pesquisa de Jarley 
e Kuruvilla conclui que houve “um forte declínio linear de apoio aos sindicatos no período 
estudado” (p. 110). No entanto, entre 1936 e 1991, surpreendentemente, a porcentagem de 
desaprovação raramente foi além dos 30% dos entrevistados, tendo atingido seu pico em 
1981, com 35%. Por outro lado, a porcentagem de aprovação nunca caiu abaixo de 55%. 
Assim, as porcentagens nas variações de aprovação ou desaprovação devem ter vindo das 
oscilações dos que não tinham opinião (variação de 4% a 18% no período em estudo) (p. 
102). Outro estudo, comparando as atitudes da opinião pública do Reino Unido e da 
Dinamarca sobre o poder sindical, introduz outro aspecto importante a ser considerado que 
diz respeito à avaliação popular do sindicalismo: segundo Nielsen (1987), a oposição maior 
da população não se refere aos sindicatos enquanto instituição mas à sua atuação no campo 
político, especialmente quando as suas lideranças tentam impor decisões ao parlamento. 
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As novas leis do governo Thatcher foram apresentadas como parte da 
campanha “Devolver os Sindicatos aos Trabalhadores”, baseada na 
percepção do Partido Conservador de que as lideranças sindicais estavam 
distanciadas de seus liderados. Ao lado dessas leis, foram votadas outras 
destinadas a beneficiar diretamente os empregados, como a extensão da 
licença-maternidade e a proteção das mulheres grávidas contra demissões 
arbitrárias, proteção aos trabalhadores com problemas de saúde e de 
acidentes de trabalho (Visser & Ruysseveldt, 1996a, p. 54). 

Nessa mesma linha de argumentação, outros autores (por exemplo, 
McIlroy, 1995, p. 265; Howell, 1995, p. 168; Marsch, 1992, passim) 
entendem que as leis antissindicais efetivamente atingiram os sindicatos 
mas como parte de um contexto econômico e político, como o desemprego 
ascendente e contínuo, que já tinha enfraquecido a resistência do 
sindicalismo. Consequentemente, os efeitos das leis votadas pelo Parlamento 
precisariam ser vistos como inseparáveis de mutações mais amplas na 
política, na economia e na sociedade britânica de modo geral. O impacto da 
nova legislação deveria ser relativizado e analisado em correlação com 
outras variáveis sociais e econômicas. As leis aprovadas pelos 
conservadores estariam relacionadas com uma economia em transição que 
pressionava em direção a mudanças institucionais que, por sua vez, estavam 
vinculadas a um jogo de forças políticas no qual as lideranças sindicais 
eram colocadas na defensiva e sentiam que suas demandas perdiam 
legitimidade. Talvez por isso os sindicatos tivessem oposto tão fraca 
resistência à ação do governo conservador. Já na década dos 70, governos 
trabalhistas tinham procurado aplicar políticas anti-inflacionárias que 
visavam restaurar a competitividade das indústrias britânicas mediante 
contenções salariais e outras medidas destinadas a evitar uma crise 
financeira. Com isso, as relações entre o Partido Trabalhista e os sindicatos 
vinham se deteriorando já na década dos 70 (Ward, 1988, pp. 72-73; 
Marsch, 1992, especialmente o cap. “Os Sindicatos e o Partido Trabalhista”). 

Além disso, para que se possa aferir com mais exatidão os efeitos da 
legislação antissindical sobre os níveis de sindicalização, seria necessário 
verificar em que medida ela foi efetivamente levada à prática pelos 
empresários e como afetou concretamente as relações entre os sindicatos e 
as empresas. Esse aspecto não aparece no artigo de Freeman e Pelletier (e 
nem poderia, porque seria preciso deixar passar certo tempo para examinar 
os efeitos da nova legislação sobre a sindicalização e também porque novas 
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leis, depois da publicação do artigo, foram votadas pelo Parlamento). No 
entanto, essa questão foi posteriormente pesquisada mediante exame dos 
acordos coletivos firmados na “era Thatcher”. 

Assim, Dunn e Wright (1994) examinaram uma amostra de cem 
acordos coletivos de 50 “unidades de negociação” (bargaining units) entre 
1979 e 1990. A conclusão dos autores é que as cláusulas de reconhecimento 
de sindicatos permaneceram amplamente intocadas e o sistema de desconto 
em folha das cotizações sindicais (check-off) não sofreu alterações de monta 
na comparação entre 1979 e 1990. Do mesmo modo, a pesquisa não 
encontrou um único caso de “desreconhecimento” de sindicato. Outras 
normas existentes anteriormente também não foram alteradas, tal como as 
facilidades de atuação dos delegados sindicais (shop-stewards), os quais 
teriam mesmo aumentado em número. 

Porém algumas consequências importantes decorreram das novas 
leis. Na pesquisa, das 50 “unidades de negociação”, em 1979, a cláusula da 
closed shop constava dos acordos em 21 “unidades de negociação”, três das 
quais obrigando a sindicalização prévia para a obtenção do emprego. Em 
1990, foram encontradas apenas 16 “unidades de negociação” em que a 
cláusula da closed shop fora incluída no contrato. No entanto, nesses casos, 
a retirada da cláusula dizia respeito aos empregados de escritório e não aos 
operários da produção. Segundo Dunn e Wright, as maiores mudanças nos 
acordos foram a introdução de cláusulas que aumentavam a flexibilidade na 
organização do trabalho (acompanhadas em vários casos de uma norma de 
compensação para os empregados, como, por exemplo, garantias de salário 
e emprego), a inclusão de declarações ressaltando o caráter cooperativo das 
relações entre a empresa e o sindicato e, em alguns casos, declarando que 
ambos tinham “substanciais interesses mútuos” e que “relações 
harmoniosas trazem mútuos benefícios para ambas as partes”. Essa cláusula 
tendeu a substituir, no “novo estilo de acordo”, a declaração anterior de que 
a administração (da empresa) reconhecia o direito do sindicato de negociar. 
Segundo os autores, seria indicativo do novo padrão o acordo com a Shell 
em que o sindicato reconhecia explicitamente à administração da 
companhia “a responsabilidade pelo planejamento, organização e execução 
final de suas operações” (p. 40). 

Como conclusão, Dunn e Wright ressaltam a crescente formalização 
das relações no ambiente de trabalho, combinada, em alguns casos, com o 
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aumento das prerrogativas empresariais, embora pouca mudança tivesse 
ocorrido no que tange ao reconhecimento do sindicato propriamente dito. 

Demoramo-nos na citação da pesquisa de Dunn e Wright porque ela 
exemplifica as dificuldades de respostas simples para o problema das 
quedas de sindicalização e o para o recuo do sindicalismo e, 
consequentemente, para localizar a dimensão dos efeitos de políticas 
antissindicais relacionadas com a ascensão de governos conservadores. 
Quando se examinam as razões por que declinam as taxas de sindicalização, 
muitos aspectos estão envolvidos. Mesmo quando o foco da análise se 
limita à legislação, é necessário ver como e em que amplitude medidas 
legais são levadas à prática e em que escala afetam o poder sindical, ainda 
quando são formalmente dirigidas contra o sindicalismo. No final, o esforço 
de Freeman e Pelletier de conseguir cifras mais exatas para as 
consequências da legislação conservadora sobre as perdas do sindicalismo 
britânico e, portanto, de deslocar o peso da explicação para os motivos de 
natureza institucional não parece ter conseguido colocar em segundo plano 
as hipóteses macroeconômicas. 

Cumpre ver que, no caso britânico (e dos países nórdicos) as 
situações partidárias, em comparação com as da Europa latina, são 
relativamente bem definidas e estáveis. Os efeitos dos governos socialistas 
sobre o sindicalismo, comparativamente, podem ser detectados com mais 
facilidade: de um lado, o número de partidos é pequeno e, de outro, há um 
sindicalismo unificado ideologicamente com vínculos fortes com um só 
partido. Em outros termos: o perfil da divisão das forças políticas é 
ideológica e organizatoriamente nítido. Em situações de pluripartidarismo, 
em países federativos, com sindicalismo dividido, nem sempre se têm 
resultados eleitorais límpidos que tornem muito visíveis seus efeitos sobre o 
sindicalismo. Por exemplo: há vitórias esmagadoras de um só partido; há 
vitórias apertadas que reforçam ou enfraquecem uma de suas alas; há 
vitórias obtidas em coligações; há vitórias regionais num quadro em que 
pode ser difícil concluir quem venceu e quem perdeu. Em cada uma dessas 
situações, a construção da variável “governo de esquerda” apresenta muitas 
dificuldades, mesmo quando se consegue medir a dimensão das vitórias (ou 
derrotas) dos partidos. 

No tocante à influência de governos conservadores, cumpre também 
destacar que há graus diferentes de conservadorismo; as relações entre os 
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governos de “direita” e os setores empresariais podem variar; a força do 
sindicalismo pode ser grande em países em que a direita, ou o centro-
direita, vai ao poder, de modo que os custos do confronto com o poder 
sindical podem ser elevados, fazendo com que o novo governo julgue mais 
prudente não provocá-lo; o grau de radicalismo do movimento sindical 
varia em cada país e no tempo, o que pode fazer com que a hostilidade do 
governo e dos empresários aos sindicatos possa também variar. Ademais, 
na hipótese da existência de pluralidade ideológica dentro do sindicalismo, 
o quadro torna-se mais complexo porque provavelmente haverá condutas 
variadas do governo para com facções sindicais diferentes. Considerações 
equivalentes podem ser estendidas a governos de esquerda. Esses podem ser 
mais radicais ou menos radicais, podem ter maior ou menor sustentação 
parlamentar e podem, também, não querer pagar os custos econômicos e 
políticos em confrontos com o setor empresarial e, assim, prejudicar a 
economia nacional para atender a certas demandas do movimento sindical12. 

Na Alemanha, por exemplo, o comportamento do governo da 
democracia-cristã diante dos sindicatos foi notavelmente diferente da que 
teve o governo Thatcher no Reino Unido. Dentro da DGB alemã existe um 
facção minoritária de sindicalistas ligados à democracia-cristã. Importantes 
políticos alemães possuíam uma “forte identidade sindical” e estavam 
organizados num “comitê social” dentro do partido. Esse grupo opôs-se 
fortemente às medidas de desregulamentação pretendidas pela chefia da 
democracia-cristã (Jacobi; Keller & Müller-Jentsch, 1993, p. 241). 
Ademais, os partidos democrata-cristãos, em razão da doutrina social 
católica, não são hostis ao sindicalismo, embora o catolicismo em si mesmo 
pareça não favorecer a adesão sindical13. 

                                                 
12 Deixamos de lado as dificuldades relacionadas com a definição do que é um governo de 
direita (ou de esquerda), aspecto que se presta a controvérsias. Abdicamos também da 
tentativa de transferir essa problemática para a América Latina e para outras regiões do 
Terceiro Mundo. Formas de “autoritarismo popular”, como o peronismo ou o getulismo (que 
foram “amigos dos sindicatos”), deveriam ser incluídas na categoria de governos de 
“esquerda” ou de “direita”? Poderíamos, no caso, dizer que eram “governos amigos” mas 
que mantinham os sindicatos sob forte controle, o que, na pontuação de Galenson, significa 
que deveriam receber nota 1. 
13 A pesquisa de Misra e Hicks (1994) em 18 democracias ricas do após-guerra oferece 
subsídios relevantes para a avaliação das relações entre catolicismo e sindicalização. Segundo 
os autores, o catolicismo em si mesmo é um fator inibidor da sindicalização, o que significa 
dizer que, quanto maior o peso da população católica num dado país, menor a propensão para a 
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Talvez por isso a desregulamentação e flexibilização da economia e 
das relações de trabalho na Alemanha foram moderadas sob o governo da 
CDUCSU em aliança com o FDP (liberais): “A exigência ideológica de 
‘fazer recuar’ o Estado foi sempre parte da retórica conservadora, mas 
dificilmente da realidade política” (Jacobi; Keller & Müller-Jentsch, 1993, 
p. 260). Os autores chamam a atenção para o fato de que, em contraste com 
o Reino Unido, era impossível para o governo democrata-cristão alemão 
impor uma política geral de privatizações porque a Constituição Federal 
concede forte autonomia aos länders (estados), muitos dos quais são 
controlados pela socialdemocracia. O resultado foi que o impacto no campo 
trabalhista da derrota de um “governo amigo” foi muito menor na 
Alemanha (depois que os socialdemocratas perderam para os democrata-
cristãos) do que em outros países europeus, de dimensões econômicas e 
tradição industrial próximas, como o Reino Unido (Lane, 1994). Por outro 
lado, no modelo neocorporativo alemão, de negociações centralizadas, os 
sindicatos tendem a ser bastante moderados e, por isso, despertam menos 
hostilidade entre os empresários e segmentos das classes médias. 

Para complicar o esforço de avaliação da relação “partidos de 
esquerda/poder sindical”, cumpre atentar para o fato de que a intensidade e 
profundidade dessa relação varia nos diferentes países e em diferentes 
épocas. Podem existir governos socialistas com ligações fortes com um 
sindicalismo unificado neocorporativo (Áustria, países escandinavos, por 
exemplo), ou unificado pluralista (do tipo britânico) e governos socialistas 
mas com vínculos fracos com o movimento sindical. Esse é o caso da 
França. A divisão do sindicalismo e a existência de uma central ligada ao 
Partido Comunista enfraquecem os laços entre o “governo socialista amigo” 
e o sindicalismo. Na França, as taxas de sindicalização, que já eram baixas, 
continuaram a declinar durante todo o governo socialista, apesar de se tratar 
de um governo que realizou o mais audacioso programa de nacionalizações 
do pós-guerra e, por esse ângulo, fortemente esquerdista. Em geral, as 
estatizações tendem a aumentar o poder do Estado, da tecnocracia estatal e 
dos partidos políticos que controlam o governo ante o patronato privado. 
Porém, se, nos partidos de esquerda no governo, os sindicalistas não 

                                                                                                                 
sindicalização. Porém, essa correlação só se sustenta quando não existe um partido democrata-
cristão. A existência de uma forte proporção de católicos na população não pressupõe 
necessariamente a existência de partidos democrata-cristãos fortes, mas, quando esses partidos 
surgem, a correlação com os níveis elevados de sindicalização é significativa. 
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ocuparem lugar importante, não tiverem alguma influência sobre o sistema 
decisório e, direta ou indiretamente, sobre as empresas estatizadas e os 
organismos de planejamento e intervenção, a ampliação do setor público ou 
estatal pode apenas criar um ambiente mais favorável para a sindicalização 
mas não aumenta o poder dos dirigentes sindicais na mesma proporção que 
nos países onde os partidos e os sindicatos socialdemocratas estão unidos. 

Também a conduta do “governo amigo” diante do sindicalismo deve 
ser vista mais de perto. No caso francês, diz Howell (1992), os socialistas 
atuaram no sentido de favorecer a flexibilização e desregulamentar as 
relações de trabalho: a introdução dos conselhos sindicais de empresa e a 
obrigatoriedade de negociação não reforçaram as centrais sindicais. 
Chamando a atenção para o fato de que a França possuía um dos mais 
rígidos sistemas de relações de trabalho dos países industrializados, Howell 
entende que os socialistas no governo, talvez por isso, não aplicaram, na 
área trabalhista, o que proclamavam na oposição – conduta que, na verdade, 
não chega a ser uma peculiaridade dos socialistas franceses. O PS, 
inicialmente contrário à flexibilização, e apesar de suas ambiguidades a 
respeito, mudou rapidamente de posição. O sistema de relações de trabalho 
francês, altamente centralizado e influenciado pelo Estado, foi enfraquecido 
pelas leis do socialista Auroux, que estimularam as negociações por 
empresa. “Entre 1982 e 1986, os acordos no nível de ramo industrial caíram 
mais da metade e, fato ainda mais notável, os acordos por empresas 
aumentaram duas vezes e meia” (p. 86). 

O caso francês reforça, pois, as teses que atribuem maior peso, nos 
estudos sobre a dessindicalização, a fatores de natureza estrutural, mesmo 
quando a existência de “governos amigos” é uma variável que não deve ser 
desprezada. De todo jeito, a avaliação desse efeito político, mesmo que 
façamos abstração de razões de ordem econômica, necessita levar em conta 
a natureza do “governo de esquerda” bem como as características 
específicas do contexto sindical, notadamente a existência de sindicalismo 
unificado ou dividido. 

EUA VS. CANADÁ 

A comparação entre o sindicalismo canadense e o norte-americano 
possibilita acrescentar outros elementos para avaliar as mútuas e complexas 
interações entre as variáveis de tipo socioeconômico com as político-
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institucionais. Nas disputas entre “estruturalistas” e “institucionalistas”, a 
situação cômoda do sindicalismo no Canadá, na década dos 80, em 
comparação com o calvário do sindicalismo norte-americano, era 
frequentemente citada pelas teorias institucionalistas para mostrar a 
importância primeira do sistema de relações de trabalho, especialmente a 
legislação relativa ao sindicalismo e a maior disposição dos dirigentes 
sindicais e dos trabalhadores a enfrentar as pressões empresariais. No 
contexto, esse tipo de abordagem possibilitava previsões mais otimistas 
sobre o futuro do sindicalismo. Em outras palavras: mudanças na 
legislação, nas estratégias sindicais, nas disposições dos trabalhadores 
poderiam salvar os sindicatos cujo fim não estaria fatalmente inscrito nas 
transformações de natureza macroeconômicas e técnicas da sociedade 
contemporânea globalizada, na sociedade de serviços “desindustrializada”. 
O avanço, ou estabilidade, do sindicalismo canadense, contraposto ao 
declínio do norte-americano, parecia, para muitos, uma evidência de que, 
finalmente, não haveria motivos estruturais que comprometessem o futuro 
da instituição sindical no mundo ocidental. A melhor prova estaria ali, do 
outro lado da fronteira. Não era mais necessário evocar o exemplo dos 
países nórdicos, de tradições tão diferentes, para demonstrar como o 
movimento sindical norte-americano seria capaz de encarar o fenômeno das 
mudanças na economia, no mercado de trabalho, na tecnologia, nas novas 
estratégias empresariais e outros eventos desse final de século. 

Por múltiplos prismas, a evocação do caso canadense fazia sentido. 
Nos últimos setenta anos, as taxas de sindicalização dos dois países tinham 
tido crescimento relativamente semelhante. Antes de 1920, nos dois lados 
da fronteira, a proporção de trabalhadores sindicalizados esteve abaixo de 
20%. A partir de meados da década de 30, o New Deal e a criação do CIO 
elevaram os níveis americanos de sindicalização, que passaram a ser 
ligeiramente superiores aos canadenses. Contudo, a partir de meados de 
1950, a sindicalização dos EUA começou a declinar, enquanto, no Canadá, 
apesar de pequenas perdas em alguns anos, o sindicalismo cresceu e acabou 
por superar, em termos da proporção de sindicalizados, o dos EUA. De 
1956 a 1993, o número canadense de sindicalizados aumentou em quase 
200% (um aumento líquido de 2,7 milhões de membros) e os ganhos 
obtidos excederam o crescimento da força de trabalho. As taxas de 
sindicalização, nesses anos, passaram de 33,3% para 37,6% (Rose & 
Chaison, 1996, p. 81). 
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Uma vez que a economia canadense parecia, à primeira vista, muito 
semelhante à dos EUA, o caso do Canadá favorecia as explicações 
“culturalistas” e institucionais. Lipset (1986b), por exemplo, entendia que a 
principal razão, durante a década dos 80, da situação cômoda do 
sindicalismo no Canadá, em comparação com a dos EUA, vinha da grande 
proteção legal oferecida aos sindicatos. Essa proteção estaria relacionada 
com as atitudes da população diante do poder sindical. Lipset, com 
utilização de pesquisas relativas à aprovação/desaprovação do sindicalismo, 
notou uma correlação positiva entre a curva de declínio da aprovação do 
sindicalismo pela opinião pública e a derrota dos sindicatos entre os 
empregados nas eleições nos locais de trabalho para a aceitação ou não dos 
sindicatos (certification elections): “... o fator principal, se não o maior, que 
afeta o crescimento ou declínio dos sindicatos e a capacidade de vencer as 
eleições para a obtenção do certificado de representação, é a variação da 
apreciação que o público tem dos sindicatos” (p. 440). Lipset não rejeita os 
efeitos de variações estruturais sobre os sindicatos, mas insiste em que “eles 
são mediados pela diversidade de valores nacionais” (p. 442). Ora, a cultura 
nacional canadense (que, segundo o autor, ficaria entre a cultura britânica e 
a norte-americana, um pouco mais próxima da segunda) seria “mais elitista, 
comunitária, estatista e particularista (grupalmente orientada) do que a dos 
EUA” (p. 442). Resultaria daí que não teria ocorrido no Canadá, nos tempos 
mais recentes, um retorno aos valores clássicos do liberalismo, tal como nos 
EUA, porque esses nunca teriam feito parte das tradições canadenses. A 
maior força do sindicalismo canadense estaria ligada a um “ambiente legal 
amistoso, politicamente mais cooperativo, a empregadores menos hostis e, 
mais importante do que tudo, à maior propensão dos trabalhadores 
canadenses a se filiar a sindicatos” (p. 451). 

O que entra em discussão aqui é o sistema de relações de trabalho em 
vigor nos dois países e, especificamente, o modo de reconhecimento do 
sindicato. No Canadá, como nos EUA, os empregados da empresa devem 
decidir se querem ou não o sindicato. É aí que entra uma variável política 
relacionada com a cultura nacional e com a influência sobre o sistema de 
relações de trabalho. De modo mais direto, esse aspecto envolve a conduta 
das autoridades governamentais diante do sindicalismo. Nos EUA, as 
petições para a criação de um sindicato no local de trabalho, geralmente 
dirigidas à JNRI, solicitando a autorização (authorization cards), exigem a 
assinatura de pelo menos 30% dos empregados do local de trabalho. Em 
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meados de 1980, os sindicatos norte-americanos estavam ganhando menos 
de 45% das votações. 

Já no Canadá, os sindicatos obtêm reconhecimento se demonstrarem 
que filiam a maioria dos trabalhadores que cotizam os sindicatos (50% a 
60%, dependendo da jurisdição). “Mais comumente, pelos regulamentos 
canadenses, há concessão automática do certificado de representação 
quando 55% a 60% dos empregados da ‘unidade de barganha’ demonstram 
sua adesão a um sindicato assinando a carta de filiação e o pagamento 
nominal das cotizações” (Huxley; Kettler & Struthers, 1986, p. 130). Onde 
eleições são exigidas, como na Colúmbia britânica e na Nova Escócia, elas 
são quase sempre realizadas em duas semanas. A extensão do prazo, como 
já fizemos notar, é um dado importante porque reduz o tempo de que 
dispõem os empregadores para influenciar seus empregados no sentido de 
votarem contra a representação sindical. Não há necessidade de que os 
certificados sindicais que não são voluntariamente aceitos pelos 
empregadores sejam submetidos a referendo em votação secreta, como 
acontece nos EUA, onde no “período eleitoral” os empregadores têm, 
também, o direito de dirigir a palavra aos empregados. Nos EUA, portanto, 
as empresas disporiam de amplo espaço de tempo para campanhas 
antissindicais antes da realização das eleições. 

Lipset parte, assim, da existência de um clima desfavorável aos 
sindicatos na opinião pública dos EUA que influenciaria as autoridades 
públicas na adoção de medidas destinadas a enfraquecer o poder sindical. 
No Canadá, em virtude de padrões culturais menos individualistas e 
antissindicais, inclusive da parte de partidos conservadores, a hostilidade 
seria significativamente menor. 

Nos estudos sobre o desenvolvimento diferenciado do sindicalismo 
dos dois países, uma entre as várias interpretações que dirigem o foco da 
análise para a ação dos próprios sindicatos (nesse sentido, similar às 
interpretações de Kochan; Freeman, Medoff et alii) é a de dois autores 
também simpáticos ao sindicalismo: Joseph Rose e Gary Chaison (1996). 
As taxas nacionais de sindicalização mais elevadas do lado canadense 
seriam resultado fundamentalmente da atuação dos próprios sindicatos 
auxiliados por uma legislação mais favorável (esse último aspecto também 
ressaltado por Lipset). A tese de Rose e Chaison é a de que sindicatos 
canadenses teriam sido particularmente ativos no esforço para a obtenção 
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de “certificados de representação” nas áreas em que o emprego estava em 
ascensão, quer dizer, no setor de serviços e entre os empregados de 
escritório (white-collar), técnicos e profissionais (p. 86). Além disso, os 
sindicatos do Canadá teriam estado menos dispostos do que os dos EUA a 
fazer concessão aos empregadores, apesar de as dificuldades enfrentadas 
terem sido aproximadamente as mesmas. Um exemplo seria o acordo do 
sindicato dos trabalhadores das indústrias automobilísticas nos EUA e no 
Canadá com a Ford e a General Motors. Em 1982, ambas as companhias 
solicitaram ao sindicato reabertura de negociações nas quais o sindicato 
concordou com o congelamento de salários e de pensões, a perda de 
pagamento dos dias feriados e o adiamento dos reajustes de compensação 
pelo aumento do custo de vida, em troca de promessas de maiores garantias 
de emprego e de renda. No caso canadense, os representantes sindicais 
recusaram inicialmente a reabertura de negociações e, em posteriores 
discussões, rejeitaram maiores concessões. Na indústria do aço, os 
sindicatos americanos, em 1984, concordaram com cortes de salários e de 
benefícios. Já os canadenses negociaram um acordo de três anos, que 
manteve os reajustes por aumento do custo de vida e aumentos salariais no 
segundo e no terceiro ano (Rose & Chaison, 1996, p. 89). 

Tomando como indicador as taxas de greves depois de 1980 até 
1992, Rose e Chaison observam que, embora elas tenham declinado nos 
dois países, o declínio teria sido quatro vezes maior nos EUA. Segundo os 
autores, a queda no Canadá pode ser interpretada como “sinal de força 
comparável entre sindicatos e empresas e desejo de adaptação às mudanças 
econômicas negociada sem conflito”, ao passo que, nos EUA, o declínio 
não seria decorrência de acordos com os sindicatos mas, antes, o 
reconhecimento pelo sindicalismo do aumento da disposição das empresas 
de substituir de forma permanente os grevistas (p. 91). Mas, aqui, é preciso 
reconhecer que a legislação do Canadá, que coloca muitas restrições à 
substituição de empregados que fazem greve, é bem mais favorável ao 
sindicalismo do que a dos EUA, o que aumenta a capacidade de resistência 
do sindicalismo canadense em comparação com o norte americano. 

Finalmente, os dois autores aproximam-se de uma ideia antes 
avançada por Lipset: a importância da existência de partidos políticos 
ligados ou simpáticos aos sindicatos. A organização sindical, o êxito nas 
negociações coletivas e as influências políticas e sindicais devem ser 
consideradas tanto como determinantes quanto como consequências das 
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taxas de sindicalização (p. 99). Mas essa colocação não elimina a ideia 
principal: a maior determinação dos sindicatos canadenses de agir, sindical 
e politicamente, no sentido de manter suas posições. 

Mas é possível apresentar outro tipo de explicação. Exemplar nos 
termos de hipóteses estruturalistas é a posição de Leo Troy (1986, 1990). 
Avaliando o declínio das taxas de sindicalização nos EUA, o autor rejeita 
especialmente as teses de que a responsabilidade maior pelo declínio estaria 
na hostilidade dos empregadores norte-americanos. O recuo do 
sindicalismo, para Troy, dever-se-ia basicamente a fatores econômicos, às 
forças do mercado, à passagem da produção industrial para a de serviços, à 
substituição mais rápida das indústrias tradicionais pelas de high tech, 
alterando profundamente a importância relativa das camadas de 
trabalhadores na sociedade, isto é, reduzindo o volume dos trabalhadores 
manuais e aumentando o dos não manuais. Nesses setores de alta 
tecnologia, que envolvem equipamento, planejamento, pesquisas e produtos 
de alta sofisticação, os EUA estariam à frente do Canadá e da Europa 
Ocidental. O resultado seria a expansão de “empresas não sindicalizáveis”. 
Viria daí, nos EUA, o aumento das derrotas sindicais nas eleições para 
obtenção de certificados, porque as novas camadas de empregados 
efetivamente não desejariam os sindicatos. Desse modo, a hostilidade 
patronal aos sindicatos não seria um ato que partiria apenas do lado das 
empresas, mas encontraria uma correspondência do lado dos empregados. A 
tese de Troy seria a de que os sindicatos dos EUA estariam condenados ao 
declínio. Mas declínio não significa extinção. O sindicalismo americano 
continuaria a representar os trabalhadores nas empresas nas quais se 
entrincheiraram, mas as taxas nacionais de sindicalização continuariam a 
cair (Troy, 1986, p. 107). Só uma maciça intervenção governamental 
poderia reinverter a tendência, mas mesmo assim a curto prazo (p. 109). 

Esse mesmo tipo de raciocínio “estruturalista” é utilizado pelo autor, 
na análise do caso canadense, para rebater as teses sobre o “caráter 
excepcional” do declínio dos sindicatos nos EUA. De acordo com Troy 
(1990), as taxas de sindicalização canadenses conseguiram manter-se estáveis 
(ou tiveram queda menos acentuada do que nos EUA) porque a economia 
canadense e a de outros países europeus se encontram atrasadas em 
comparação a processos que já estariam em curso nos EUA, isto é, 
basicamente, a transição da produção industrial para a de serviços. Ao 
contrário das afirmações de Freeman e de Chaison e Rose, as leis canadenses 
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teriam sido, afirma Troy, favoráveis aos sindicatos porque as indústrias desse 
país estavam protegidas por altas tarifas. Os novos acordos comerciais com 
os EUA iriam expor as indústrias canadenses a uma competição feroz, que 
levaria ao declínio do sindicalismo. Os EUA não seriam um “caso único”, 
uma exceção no mundo desenvolvido, mas, sim, o caso de um país em que as 
mudanças estruturais da economia estariam mais avançadas. 

De acordo com Troy, a falha principal da análise de outros autores, 
Lipset inclusive, viria do fato de raciocinarem como se todos os países 
industrialmente avançados “tivessem essencialmente o mesmo mercado de 
trabalho”, além de não distinguirem entre o sindicalismo do setor público e 
o do setor privado (Troy, 1990, p. 112). As altas taxas agregadas de 
sindicalização, no Canadá, dever-se-ia m especialmente ao setor público 
que teria (em 1985) 29,9% do emprego contra 16,3% dos EUA. 

Os avanços da privatização, vaticinou Troy, deverão produzir no 
Canadá (e em outros países) os mesmos efeitos negativos sobre o 
sindicalismo que produziram nos EUA. 

Na realidade, não se trataria apenas do emprego do setor público 
stricto sensu, mas também do peso das empresas estatais nas economias 
nacionais. Um exemplo seria o das ferrovias. Em 1947, nas principais 
ferrovias americanas, o número de empregados era de 1,410 milhão com 
uma taxa de sindicalização de 76%. Em 1990, segundo estimativa de Troy, 
o número de ferroviários seria de 225 mil com uma taxa de sindicalização 
de 90%. No caso, a proporção de sindicalizados teria subido, mas o número 
de membros teria decrescido aproximadamente 830 mil em cerca de 40 
anos e, consequentemente, ajudado a rebaixar os índices nacionais de 
sindicalização (Troy, 1990, p. 122). 

O autor argumenta que é verdade que a taxa nacional de sindicalização 
no Canadá teria aumentado de 31,9%, em 1975, para 33,9% em 1985. Mas o 
crescimento teria decorrido em grande parte da sindicalização do setor 
público (notadamente saúde e educação), em que os índices teriam passado 
de 45,5% nos serviços em 1975 para 67,7% em 198514. Considerando apenas 
                                                 
14 Esses números são ligeiramente diferentes dos de outros autores. Meltz e Verma (1995, p. 
104) estimam que a taxa de sindicalização, em 1990, teria permanecido em 21% no setor 
privado contra a os dados de Troy de 18%. Mas os autores notam a ausência de estatísticas 
que possibilitem calcular com precisão as diferenças entre os níveis de sindicalização no 
setor privado e público. 
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o setor privado, alega Troy, a sindicalização encolheu de 25,7% para 20,7% 
entre 1975 e 1985 (pp. 126-127). Ora, uma vez que a economia norte-
americana apoiava-se mais no setor de mercado do que no estatal, as taxas de 
sindicalização americanas tenderam a ser mais afetadas pelas alterações das 
últimas décadas do que as do lado canadense. Como conclusão, Troy 
considera que os mesmos desenvolvimentos que o sindicalismo norte-
americano conheceu antecipadamente deverão ocorrer no Canadá, quando o 
setor público se encolher e a economia se vir exposta às mesmas pressões 
competitivas que a dos EUA. O resultado seria o reforço das tendências para 
retirar as proteções legais aos sindicatos a fim de atender às necessidades do 
mercado. Nesse momento, os índices de sindicalização canadense deverão 
também baixar, tal como aconteceu nos EUA. 

Os desenvolvimentos posteriores parecem dar razão a Troy. As taxas 
de sindicalização canadense estabilizaram-se apesar de ter o número 
absoluto de sindicalizados crescido ligeiramente: em 1980, 3.397 mil 
trabalhadores estavam sindicalizados. Em 1994, eram 4.079 mil. Mas esse 
número está praticamente estabilizado desde 1990, quando 4 031 mil 
empregados estavam sindicalizados. Em termos percentuais, em 1980, 
37,0% do total da força de trabalho pertenciam a sindicatos. Em 1994, a 
proporção era de 37,5%, com um pequeno aumento, portanto (Chaison, 
1996, p. 53). Pelos dados da OIT (1997-1998), considerando o total da 
força de trabalho não agrícola, em 1993 31,0% estariam sindicalizados e, 
considerando apenas trabalhadores, 36,7% (no caso, apontando declínio). 

Diante da crise financeira das administrações públicas, os sindicatos 
foram obrigados a conformar-se com a renovação de piores contratos. Do 
lado político, houve as derrotas do Novo Partido Democrático, que a central 
sindical canadense havia ajudado a criar e com o qual mantinha fortes laços. 
Em muitas províncias, os governos conservadores retiraram muitas das 
vantagens legais que beneficiavam os sindicatos. Na província de Ontário, 
por exemplo, o novo governo conservador passou, em 1995, uma nova 
legislação que mudava o sistema de outorga de certificados para os 
sindicatos, que deixou de basear-se na apresentação de cartas de filiação. 
Tal como nos EUA, passaram a ser exigidas eleições nos locais de trabalho 
e houve fortes concessões aos empregadores no tocante à permissão para a 
substituição de trabalhadores em greve (Chaison, 1996, p. 57). A conclusão 
de Chaison é que, para o sindicalismo canadense, os tempos difíceis estão 
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longe de terem passado e que os significativos ganhos na sindicalização do 
passado recente dificilmente serão mantidos (p. 53). 

CONCLUSÃO 

São muitas as dificuldades para dimensionar os efeitos da ação dos 
diferentes tipos de variáveis no declínio do sindicalismo, especialmente 
para estabelecer uma hierarquização entre variáveis de tipo 
socioeconômico, isto é, estruturais, e outras de tipo político-institucional. 
Aqui, os contextos nacionais e o período em foco desempenham 
importância particular. Há países, como foi o caso do Reino Unido, em que 
mudanças políticas levaram a alterações na legislação que tiveram forte 
impacto sobre o poder sindical e, ponto em que parece haver consenso, 
fizeram recuar as taxas de sindicalização. Mas, como já vimos, é difícil 
calcular a dimensão das perdas que se devem à ação das alterações na 
legislação porque outros processos de desindustrialização e de transição em 
direção a uma economia de serviços estavam em curso na Grã-Bretanha. Já 
em outros países, as perdas sindicais podem ter correlações mais fortes com 
mudanças na economia nacional, que se efetuam com relativa autonomia 
ante o tipo de governo e o sistema de relações de trabalho, tal como 
elevação do desemprego e alterações tecnológicas. 

Outras vezes, o que aparece como a causa mais visível da queda da 
sindicalização pode ser, de fato, um epifenômeno. Esse pode ser o caso da 
variável “hostilidade patronal”, possível de medir mas difícil de determinar 
quanto ela afeta as taxas de sindicalização. Mesmo que se consigam 
indicadores adequados da resistência patronal aos sindicatos (por exemplo, 
“uma escala de hostilidade ao sindicalismo”), restaria explicar por que os 
empresários, nessas últimas décadas, se teriam tornado mais 
“antissindicais” do que no passado, como se alguma vez os sindicatos 
norte-americanos (e os de muitos outros países) tivessem sido aceitos sem 
resistência. São conhecidos os violentos combates trabalhistas para a 
introdução dos sindicatos nas grandes empresas, quando os EUA estavam 
muito longe de enfrentar a concorrência asiática e não se falava em 
globalização. Seria preciso também explicar por que os sindicatos, hoje, não 
estão tendo a mesma capacidade de resistência do passado. Ademais, como 
isolar a variável “hostilidade patronal” do conjunto de outros elementos que 
também podem dificultar a sindicalização, como a maior antipatia (ou 
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simpatia) da opinião pública para com os sindicatos, o aumento da 
proporção da mão de obra feminina, a influência das elites políticas, a 
desconcentração industrial, a fragmentação dos interesses das classes 
trabalhadoras, a expansão do setor de serviços, as privatizações e muitos 
outros fatores intervenientes. 

Assim, a hipótese que valoriza as consequências de uma variável 
política – os efeitos de governos de esquerda sobre os índices de 
sindicalização – parece aceitável se colocada em termos de tendência, isto 
é, de que governos de esquerda tendem a aumentar as taxa de 
sindicalização... se todos os demais fatores forem iguais. Ambos os 
fenômenos (fortalecimento dos sindicatos e dos partidos de esquerda) estão 
relacionados porque geralmente têm as mesmas causas, tais como o 
aumento do peso político e social das camadas assalariadas, a urbanização, 
a expansão do sufrágio etc. Portanto, processos que favorecem o 
crescimento das taxas de sindicalização tendem correlatamente a favorecer 
partidos de esquerda. Por isso, a proposição pode ser invertida: a elevação 
das taxas de sindicalização, quer dizer, do aumento do poder sindical, 
ceteris paribus, tende a facilitar a eleição de governos de esquerda; e o 
crescimento nos índices de sindicalização tende a favorecer a continuidade 
de governos de esquerda. Por sua vez, a esquerda no poder tende a fazer leis 
que favorecem os sindicatos. Não se pretende, pois, negar a influência que 
tem sobre o sindicalismo a existência de “governos amigos”, “governos 
neutros” e “governos adversários”, com todas as gradações que possam ser 
incluídas nessas três classes. A dúvida não diz respeito à tendência geral 
mas às dificuldades de mensuração dos efeitos dessa variável, porque há, 
aqui, entre outras razões, uma relação de reforçamento mútuo entre fatores, 
na qual é difícil dizer o que é causa e o que é efeito. 

No caso, estamos lidando com uma variável de tipo político-
institucional cuja quantificação apresenta dificuldades. Mas problemas 
existem também quando se buscam correlações entre taxas de 
sindicalização e fatores socioeconômicos, em que aparentemente estaríamos 
diante de fenômenos mais facilmente quantificáveis. Aceitemos, por 
exemplo, que a concentração e o crescimento industrial, especialmente se 
ambos aconteceram ao mesmo tempo, favorecem a expansão do 
sindicalismo. Pode se, além de medir o crescimento das camadas 
assalariadas, medir a concentração fabril por meio de certos indicadores. 
Assim, é possível operar com variáveis quantitativas que permitiriam maior 
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precisão na avaliação dos seus efeitos sobre a força do sindicalismo. Mas as 
correlações da industrialização com as taxas de sindicalização e o 
sindicalismo nem por isso são simples e permitem predizer quando, como e 
quanto o crescimento industrial irá resultar no aumento do poder sindical. 

Para o fortalecimento do sindicalismo conta não apenas o volume de 
trabalhadores e sua concentração, mas também a composição da força de 
trabalho (qualificação, proporção de mulheres e menores, fontes de 
recrutamento etc.), os ramos de indústria e outros elementos que, 
historicamente, sabemos que influenciaram a expansão do movimento 
operário. A expansão da grande indústria da produção em massa pode 
recorrer abundantemente a trabalhadores de origem agrícola, ou a 
trabalhadores imigrantes e, assim, enfraquecer os antigos sindicatos de 
ofício de trabalhadores qualificados. O resultado pode ser uma forte 
perturbação no sistema sindical estabelecido, o surgimento de novas 
correntes ideológicas, conflitos organizatórios, rivalidades sindicais cuja 
consequência seria eventuais quedas imediatas nas taxas globais de 
sindicalização. Mas pode acontecer também o contrário: levar à rápida 
expansão de correntes sindicais mais agressivas, sindicalmente mais 
inovadoras e mais motivadas a criar novas formas de organização, como 
aconteceu no Reino Unido em fins do século passado com o movimento do 
chamado “novo sindicalismo” e, nos EUA, com a formação do CIO. Não se 
pode predizer que a expansão da mão de obra e a concentração fabril eleva 
a sindicalização se não se tem em conta o contexto em que se dá o impulso 
industrial. De modo que apenas se pode concluir que, em principio, 
industrialização e concentração da mão de obra devem favorecer o 
crescimento do sindicalismo. 

Na realidade, fatores de natureza econômica mais facilmente 
operacionalizados como variáveis quantitativas – como descentralização 
industrial, maior oferta de trabalho no setor de serviços, desemprego, 
inflação etc. – têm efeitos diferenciados sobre os movimentos sindicais. Na 
medida em que caem num campo de relações de trabalho e de forças 
políticas, são absorvidos através dos filtros de uma cultura, aceitos, 
rejeitados ou modificados segundo cada sociedade nacional. 

É sobre um modelo específico de organização sindical, e também de 
relações de trabalho, que cada fator de natureza tecnológica, econômica e 
política incide. O resultado é um número muito grande de combinações e de 
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resultados. A organização sindical, suas estratégias, suas tradições e valores 
constituem uma variável de tipo político-institucional que, à luz da história 
do sindicalismo e das teorias das organizações, não pode ser deixada de 
lado. As respostas do sindicalismo não são apenas reações determinadas 
automaticamente de mutações ambientais, mas decorrem também de 
transformações que se dão nos sindicatos enquanto organização e que 
passam, quase fatalmente, pelos interesses e valores das lideranças 
sindicais. As estratégias correspondentes a mudanças ambientais serão 
adotadas a partir dos sindicatos como estruturas organizatórias. 
Consequentemente, os interesses específicos e a cultura da liderança 
sindical são variáveis a ser introduzidas nas análises, embora sejam 
dificilmente apreendidas em termos estatísticos. 

Deveríamos concluir, portanto, na comparação entre as múltiplas 
hipóteses relacionadas com o declínio da sindicalização, que nenhuma 
hierarquização de fatores causais poderia ser estabelecida? Especificamente 
quanto à discussão entre as explicações socioeconômicas e as explicações 
institucionais e políticas, seria impossível detectar as mais nocivas para o 
sindicalismo? 

Na verdade, muitas pesquisas têm procurado, com auxílio de recursos 
metodológicos matemáticos mais sofisticados, testar hipóteses relacionadas 
com as diferenças nacionais nas quedas das taxas de sindicalização e explicar 
por que o sindicalismo declinou mais em alguns países do que em outros e 
por que os países altamente desenvolvidos e democráticos diferem tanto no 
que diz respeito aos níveis de sindicalização. Desse ponto de vista, essas 
pesquisas avançam no sentido de dar maior rigor aos escritos sobre o 
sindicalismo. No entanto, apesar dos cálculos estatísticos mais sofisticados, 
do uso de equações matemáticas e modelos econométricos, do controle mais 
rigoroso das variáveis (que marcha junto com o crescente abandono das 
referências históricas), geralmente os resultados a que chegam são contestados 
parcial ou totalmente por outras pesquisas, como vimos no caso do artigo de 
Freeman e Pelletier sobre o Reino Unido. Especialmente, não se revelam 
capazes de explicar os mesmos fenômenos em outros contextos nacionais ou 
mesmo setoriais. Ou seja, têm sua capacidade de predição reduzida e não 
chegam a modelos confiáveis capazes de explicações mais amplas, entre 
outras razões porque não conseguem controle estatístico de todas as variáveis 
relacionadas com as diferenças nacionais nos índices de sindicalização. 
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Um dos obstáculos para a criação de um modelo explicativo, quer 
dizer para previsões, vem do fato de que, se a variável dependente “taxa de 
sindicalização” é relativamente fácil de ser medida (ainda que os 
significados da sindicalização possam variar e que dificuldades existam na 
comparação entre países), com relação aos fatores causais, que são 
utilizados nas equações como variáveis independentes, os problemas são 
incomparavelmente maiores. Alguns dos fatores são quantitativos e de 
mensuração relativamente fácil, tais como as taxas de desemprego, as 
mudanças no volume da força de trabalho, os aumentos ou quedas de 
produtividade, as médias salariais. Mas outros, que aparecem como 
variáveis independentes, estão de tal modo conectados e interdependentes 
que é difícil isolá-los e, amiúde, de distinguir o que é causa e o que é efeito, 
ou seja, quais seriam as variáveis dependentes e independentes. 

No final, muitos dos esforços que marcam atualmente grande parte da 
produção dos pesquisadores na construção de modelos sociométricos, de 
cálculos mais sofisticados de covariância, análises multivariadas, cenários 
alternativos, poucas vezes conseguem dar maior rigor a achados que a 
história do sindicalismo já havia sugerido. Quando parecem comprovar 
empiricamente alguma relação, frequentemente ela é contrariada por novos 
cálculos ou desmentida por novos desdobramentos15. 

                                                 
15 Um exemplo dessas dificuldades é ilustrado pelas discussões que visam saber se é a 
sindicalização que afeta os níveis de salário, ou se, ao contrário, são os níveis salariais que 
favorecem a sindicalização ou se ambas as variáveis são simultaneamente determinadas. 
Apesar de um pouco longo, citamos um trecho do artigo de Bain e Elias (1985) sobre o 
assunto: “Alguns economistas têm tentado responder a essa indagação usando dados 
americanos para estimar simultaneamente modelos de equação mas obtiveram resultados 
contraditórios. Pencavel (1970) e Altenfelder e Johnson (1972), para o setor industrial, 
concluíram que a direção da causação vem primariamente dos salários para a sindicalização. 
Schmidt e Strauss (1976), usando dados individuais de ocupações semiqualificadas, 
concluíram que a causalidade vem de ambas as direções e que o ‘mais poderoso fator 
determinante da sindicalização é o diferencial [de salário] entre sindicalização/não 
sindicalização’. Mais tarde, Schmidt (1978, p. 461), numa reelaboração e reestimação de 
seus primeiros trabalhos, encontrou que a sindicalização tem um significativo efeito nos 
níveis salariais, mas, em contraste com Lee, achou que os diferenciais de ganhos entre 
sindicalização/não sindicalização `não têm nenhum eleito perceptível na probabilidade de 
sindicalização’, o que significa dizer que não têm valor preditivo. Do mesmo modo, Hirsch e 
Berger (1984, p. 677) não encontraram nenhuma relação significante entre o prognosticado 
diferencial entre ‘salário sindicalizado’ e ‘não sindicalizado ’ [quer dizer, de empresas 
‘sindicalizadas’ e ‘não sindicalizadas’] e a probabilidade de filiação sindical...” (pp. 82-83). 
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Por isso, se a separação entre classes de fenômenos relacionados com 
a dessindicalização parece útil para fins de exposição, as análises e os 
prognósticos sobre o futuro do sindicalismo precisam levar em conta a 
interação de um conjunto amplo e variado de desenvolvimentos que se dão 
em muitos campos da atividade social. Dessa perspectiva, parece produzir 
melhores resultados deixar de lado os esforços de mensuração de variáveis 
isoladas para captar, em conjunto e em interação, as transformações em 
curso nos países altamente desenvolvidos e tentar verificar para que tipo de 
sociedade essas transformações apontam e que lugar e papel nela poderá ter o 
sindicalismo. 

                                                                                                                 
[Uma vez que julgamos que não conviria incluir na relação bibliográfica os trabalhos citados 
(que não lemos) mas que as referências bibliográficas deveriam ser apresentadas, optamos 
por reproduzi-las abaixo para o caso de algum leitor se interessar pelo tema: Altenfelder, O. 
& Johnson, G.E. (1972), “Unionism, Relative Wages, and Labor Quality in U.S. 
Manufacturing Industries”, International Economic Review, 13, pp. 488-508, 147-161; 
Hirsch, B.T & Berger, M.C. (1984), “Unions Membership Determination and Industry 
Characteristics”, Southern Economic Journal, 50, pp. 665-679; Lee, Lung-Fei (1978), 
“Unionism and Wage Rates: A Simultaneous Equations Model with Qualitative and Limited 
Dependent Variables”, International Economic Review, 19, pp. 415433; Pencavel, J. (1970), 
An Analysis of the Quit Rate in American Manufacturing Industry, Princeton, New York, 
Princeton University, Industrial Relations Section. Schmidt, P & Strauss, R. P (1976), “The 
Effect of Unions on Earnings and Earnings on Unions: A Mixed Logic Approach”, 
International Economic Review, , 27, pp. 203-212.] 




