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TERCEIRA PARTE: 
PERSPECTIVAS DO SINDICALISMO 

Capítulo 9 
Respostas sindicais 

s dirigentes sindicais, obviamente, têm consciência da dimensão dos 
perigos que ameaçam a própria sobrevivência da organização 

sindical... e que põem em risco também seus empregos, pois a 
dessindicalização reduz fortemente as finanças dos sindicatos. Esse último 
aspecto é especialmente dramático nos países em que os sindicatos 
dependem amplamente das cotizações dos associados. 

No Reino Unido, cerca de 80% das rendas dos sindicatos vêm das 
contribuições dos associados, 7% de investimentos e o restante de outras 
fontes. Em 1991, oito dos vinte maiores sindicatos britânicos estavam 
operando com déficit. Para os grandes sindicatos, 81,5% dos gastos são com 
administração. O valor das cotizações dos associados, no Reino Unido, é 
baixa: 0,38% dos rendimentos médios em 1990, contra mais de 1% nos países 
escandinavos e 1% na Alemanha. As variações, no entanto, são fortes de 
acordo com a categoria profissional. A inscrição, no caso britânico, para a 
filiação no sindicato dos professores do ensino básico era de apenas 28,23 
libras, mas chegava a 100,69 libras no sindicato dos gráficos, sendo de 54,85 
libras a média calculada para o conjunto dos sindicatos. McIlroy alerta que há 
indícios de “significativo aumento” nessa média nos anos 90 (McIlroy, 1995, 
pp. 44-45). Mas nem todos os sindicalismos são tão dependentes das 
cotizações dos sindicalizados. Na França, apenas 10% dos gastos dos 
sindicatos vêm de cotizações de associados e os sindicatos necessitam 
pesadamente dos subsídios governamentais (Visser & Ruysseveldt, 1996, p. 
105; Rosanvallon, 1988, pp. 92). Talvez por isso o número de funcionários em 
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tempo integral dos sindicatos franceses seja muito baixo em comparação com 
o de outros países1. 

Na difícil situação atual, os sindicatos hoje limitam-se basicamente a 
reagir às iniciativas das empresas, tentando evitar a perda de vantagens 
anteriores (em particular benefícios médicos, garantia do emprego, 
limitação das subcontratações), deixando de lado iniciativas para a obtenção 
de novos ganhos. As reivindicações de aumentos salariais, por exemplo, 
tornaram-se raras (Chaison, 1996, p. 23). Dessa observação não se deve 
deduzir a ausência de algumas grandes mobilizações de trabalhadores e de 
empregados. A grande greve dos funcionários públicos da França de 
dezembro de 1995 e outros movimentos importantes em vários países 
mostrou que certa capacidade de reação continua existindo2, embora sejam 
quase sempre reações defensivas, destinadas a barrar a aplicação de 

                                                 
1 De acordo com Wright (1994, apud Ruysseveldt & Visser, 1996b, p. 105), haveria duas 
vezes mais funcionários sindicais na Dinamarca do que na França, embora a força de 
trabalho dinamarquesa seja dez vezes menor. 
2 Pode-se discutir o caráter ofensivo e “progressista” do movimento de dezembro. Referindo-
se à greve, dirá Touraine: “Forte pelo que recusava, ela foi fraca pelo que não propunha”. O 
sociólogo francês vê a sociedade francesa da atualidade dividida em três grandes setores: o 
primeiro seria formado das categorias profissionais ou grupos sociais que teriam 
oportunidades boas ou razoáveis de encontrar seu lugar nos mercados nacionais ou 
internacionais. O segundo seria o dos marginalizados, dos quais muitos recebem um auxílio 
do Estado ou das instituições de proteção social. Um terço da população francesa estaria 
nesse setor (tanto os que perderam emprego como os que não conseguem entrar no mercado 
de trabalho). O terceiro seria o das atividades protegidas ou subvencionadas pelo Estado, 
quer se trate de funcionários ou de assalariados de empresas públicas (dos quais uma parte, 
no entanto, pertenceria ao primeiro setor) e uma parte importante de agricultores e 
trabalhadores de atividades que necessitam da ajuda do Estado. As lideranças do movimento 
de 1995 teriam sido dos segmentos mais protegidos (Touraine et alii, 1996). A greve de 
novembro-dezembro teve como centro da disputa a oposição dos empregados do setor 
público à eliminação de vantagens, especialmente o aumento das cotizações dos anciãos e 
das contribuições para saúde dos aposentados, proposta pelo governo. A duração das 
cotizações dos funcionários seria aumentada de 37,5 anos para 40, a fim de ficar equiparada 
às de outros assalariados. As primeiras manifestações começaram por volta de 10 de 
novembro. Foram particularmente ativos os funcionários dos correios, da empresa França 
Telécom, os ferroviários, os empregados do metrô etc. A paralisação teve o apoio do 
movimento estudantil e de muitos intelectuais, dos quais cerca de 200 assinaram um 
manifesto de apoio aos grevistas publicado no jornal Le Monde (15.12.95). As mobilizações 
grevistas, nesse movimento, foram mais fortes nas províncias do que em Paris, ao contrário 
do que habitualmente acontece. 



271 

mudanças que as lideranças sindicais ou os trabalhadores consideram que 
lhes são prejudiciais. 

Mas, ao lado das ações tradicionais do sindicalismo, respostas mais 
inovadoras têm sido postas em prática. Entre elas, seria possível separar: a) 
as respostas de natureza coletiva, dirigidas para os trabalhadores enquanto 
grupo e que, consequentemente, envolvem as estratégias sindicais clássicas 
de mobilização (mais agressivas ou menos agressivas, dependendo do 
contexto) e que, às vezes, têm um componente político quando implicam a 
busca de apoio em partidos ou governo; b) as respostas orientadas para o 
trabalhador individual; e c) as respostas organizatórias referentes a 
modificações na própria estrutura sindical. 

A) respostas coletivas 

São as que se aproximam das atividades tradicionais dos sindicatos. 
Elas se destinam a aumentar os níveis de sindicalização entre categorias já 
sindicalizadas, trazer novos segmentos profissionais para os sindicatos, 
organizar grupos de trabalhadores de categorias já existentes mas ainda fora 
dos sindicatos, ou evitar novas perdas onde o sindicalismo já esteve bem 
implantado. 

Nessa linha de respostas coletivas, os sindicatos têm procurado 
voltar-se para novos grupos de trabalhadores, especialmente jovens, 
mulheres e migrantes. De modo geral, essas iniciativas sindicais renderam 
poucos frutos. No caso dos jovens que estão entrando no mercado de 
trabalho, os empregos mais atraentes estão em setores de atividades 
(serviços pessoais, comércio, atividades por conta própria, informática, 
lazer etc.) nos quais, na relação custo-benefício, a sindicalização é pouco 
compensatória para o empregado. A taxa de sindicalização entre os 
trabalhadores jovens tende a ser muito baixa, tendência que, se continuar, 
deverá trazer ainda mais prejuízos para o sindicalismo3. No caso das 
mulheres, os sindicatos conseguiram mais êxito, especialmente nas áreas da 
educação e da saúde pública. Mas encontraram maiores barreiras quando 
quiseram organizar as mulheres do segmento privado, tanto no caso dos 
empregos e atividades estáveis e “nobres” quanto no caso de atividades de 
baixa qualificação. A sindicalização foi também difícil nos ramos de 

                                                 
3 No caso do TUC britânica, a média de idade dos filiados aos seus sindicatos é de 46 anos. 
Entre os menores de 20 anos, somente 5% estão sindicalizados (Waddington, 1998, p. 164). 
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atividade em que grande parte da mão de obra está em trabalho temporário 
ou em tempo parcial. No caso dos migrantes, o apelo do sindicalismo é 
mais difícil de encontrar eco em virtude de lealdades maiores com a própria 
etnia e/ou pelo fato de, às vezes, para os migrantes, seus maiores problemas 
parecerem decorrentes mais da situação de estrangeiros, ou de filhos de 
estrangeiros, do que de assalariados. “Em que pese o êxito de algumas 
dessas iniciativas”, conclui relatório da Organização Internacional do 
Trabalho, “é preciso reconhecer que, até agora, os resultados são muito 
modestos” (OIT, 1997-1998, p. 37). 

Ironicamente para o sindicalismo, para muitos empregados, as 
vantagens da filiação podem ter diminuído em razão, muitas vezes, do êxito 
de pressões sindicais anteriores, que serviram para obter e consolidar um 
conjunto de vantagens que tornam, hoje, a organização sindical menos 
necessária do que no passado: salário mínimo, direitos trabalhistas, saúde e 
ensino públicos, seguros contra o desemprego e pensões para aposentados, 
benefícios que levam Galenson a indagar se os sindicatos são ainda 
necessários (1994, p. 135). A esses pontos poder-se-iam ainda acrescentar 
as novas políticas de relações humanas das grandes empresas, destinadas a 
melhorar as relações com os empregados, e as estratégias “integrativas” e 
de administração mais democráticas das grandes empresas modernas. 

B) respostas “individualistas” 

Numa linha de atuação destinada a servir não aos trabalhadores 
enquanto coletividade mas ao trabalhador enquanto indivíduo, os sindicatos 
procuraram aprofundar e diversificar serviços oferecidos a preços especiais, 
tais como: cursos, empréstimos, cartões de crédito, consultorias em 
assuntos profissionais sobre direitos dos empregados à seguridade social, 
imposto de renda, negociação do contrato individual de trabalho e outros 
assuntos equivalentes. Nessa linha, algumas vezes, os sindicatos acabam 
concorrendo com empresas e outras entidades de prestação dos mesmos 
serviços. Alguns sindicatos britânicos dão aos seus membros descontos em 
empréstimos, prêmios de seguros ou têm uma agência de viagens ou de 
obtenção da casa própria. A central norte-americana AFL-CIO empreendeu 
um programa chamado Union Privilege Benefits que oferece vantagens 
desse tipo. No Japão, o movimento de “identidade social” montou um 
programa de “bem-estar total” (OIT, 1997-1998). 
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O engajamento nesse tipo de atividade não está isento de certos riscos: 
primeiro, os sindicatos podem afastar-se de suas funções de negociação e 
pressão e, segundo, podem passar a competir com outras empresas 
especializadas num campo de atividade para os quais não estão 
suficientemente preparados e, desse modo, arriscam-se a prejuízos financeiros. 

C) respostas organizatórias 

Nessa classe poderíamos incluir as respostas que incidem sobre 
mudanças na instituição sindical propriamente dita. Os “tempos difíceis” 
(para utilizar uma expressão do título da obra de Chaison) levaram a um 
grande aumento das fusões de sindicatos em muitos países. Como resultado 
desse movimento, no Reino Unido, o número de sindicatos baixou de 453 
para 268 em 1992 (McIlroy, 1995, p. 19). Em fins de 1994, eram 243 (IRS 
Employnzent Review, April 1996). Entre os sindicatos filiados ao TUC, a 
redução foi muito acentuada: de 170, em 1970, para 74 em 1996 
(Waddington, 1998, p. 164). 

O movimento em direção a fusões, no caso do Reino Unido, sempre foi 
elevado. Os sindicatos surgiram, nesse país de antiga industrialização, como 
sindicatos de trabalhadores qualificados que tinham um ofício, fechados para 
os braçais sem qualificação. Mais tarde, a expansão da mecanização e a 
existência de grandes unidades de produção – que punham empresas 
poderosas diante de vários sindicatos de ofício relativamente pequenos – 
estimulou a fusão de sindicatos e/ou a transformação das organizações por 
ofício em entidades de operários industriais. De 1911 a 1993, ocorreram no 
Reino Unido 1 093 fusões de sindicatos (Chaison, 1966, p. 93). 

As fusões de sindicatos foram estimuladas pelas dificuldades do 
sindicalismo nos últimos anos. Nos EUA, entre 1980 e 1994, a taxa média 
de fusão subiu 41% em comparação com os anos precedentes, com uma 
fusão por ano. Nos anos referidos, a maior parte dos casos de fusão 
(merger) foram antes processos de absorção (absorption) do que de 
unificação (amalgamation) (52 contra 5). No caso de absorção, um 
sindicato mais forte simplesmente incorpora um sindicato pequeno4. 

                                                 
4 Essa forma de fusão é denominada por Visser e Waddington (1996) de “aquisição” para 
significar a absorção por um sindicato grande de outro menor que, consequentemente, 
desaparece. O maior continua a existir. No caso da unificação (amalgamalion) tem-se o acordo 
de dois ou mais sindicatos para criar um novo (p. 41). Os autores, em sua pesquisa comparada 
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Um caso clássico (relatado por Chaison, de onde retiramos as 
informações subsequentes) foi, nos EUA, o da absorção do Sindicato dos 
Trabalhadores do Vidro, da Cerâmica e dos Plásticos. Esse sindicato havia 
perdido um 1/4 de seus membros em razão principalmente do fechamento de 
fábricas. Nessa precária situação, o sindicato não teria recursos nem mesmo 
para efetuar seu congresso anual sem elevar as cotizações dos membros. A 
saída foi a absorção da entidade pelo Sindicato dos Moldadores e 
Trabalhadores em Atividades Conectas. Outro exemplo, entre muitos, foi a 
absorção, em 1995, do Sindicato dos Trabalhadores da Borracha. Não se 
tratava, nesse caso, de um sindicato pequeno mas de uma organização com 98 
mil membros. Acontece que, desde 1980, o sindicato tinha perdido a metade 
de seus filiados e estava muito debilitado após uma greve iniciada em 1994 
contra a companhia Bridge/Firestone, que durou dez meses e fracassou. Essa 
ação esvaziou os fundos de greve do sindicato e elevou suas dívidas para três 
milhões de dólares. Sua absorção pelo Sindicato dos Trabalhadores do Aço 
deu ao Sindicato dos Trabalhadores da Borracha acesso a um fundo de greve 
de mais de 160 milhões de dólares (pp. 26-27). 

Normalmente, essas fusões apresentam dificuldades relacionadas com 
a distribuição de postos de comando na futura organização e ao destino dos 
funcionários sindicais. Chaison, no entanto, relata casos de fusão em que 
pequenos sindicatos aceitaram a integração em razão das condições 
vantajosas oferecidas pelos sindicatos mais poderosos, como a manutenção 
dos funcionários da organização menor e certo grau de autonomia pós-fusão. 

Em muitos casos, surgem “problemas de jurisdição” relacionados com 
os sindicatos que representarão grupos profissionais e segmentos da classe 
trabalhadora depois da fusão. Um desses casos, que vale a pena reproduzir, 
envolveu o Sindicato Internacional dos Tipógrafos, o mais antigo dos EUA 
ainda existente. Em 1977, as mutações na área da impressão e da edição 
levaram empregados que estavam sob a jurisdição do sindicato dos tipógrafos 
para tarefas nas redações. O sindicato começou, então, a entabular 

                                                                                                                 
das estruturas sindicais da Suécia, da Holanda e do Reino Unido, notam que, no polo oposto 
das fusões, há a dissolução de sindicatos que ocorre quando os seus membros decidem pelo fim 
da organização. Esse caso deveria ser considerado como algo distinto do de fusão. Visser e 
Waddington, no estudo do sindicalismo dos três países considerados, encontraram que a 
mortalidade de sindicatos tende a ocorrer por ondas. Como regra geral, até a tempestade dos 
tempos atuais, os sindicatos, como organização, tenderam a tornar-se mais estáveis passada a 
fase de sua institucionalização e aceitação pela ordem capitalista democrática. 
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negociações para a fusão com o Sindicato (Guilda) dos Jornalistas. As novas 
tecnologias tinham enfraquecido o poder de barganha dos tipógrafos e 
reforçado o dos empregadores porque as greves passaram a ser facilmente 
derrotadas quando as tarefas poderiam ser efetuadas facilmente fora da 
“unidade de barganha” dos impressores. Uma fusão informal ocorreu entre o 
Sindicato dos Tipógrafos, com 75 mil membros, e o dos jornalistas, com 32 
mil. Mas foi rompida em 1981 em razão de divergências sobre mensalidades 
e autonomia local das duas organizações e porque os jornalistas temeram que 
seus interesses passassem a plano secundário. Apesar dos problemas, os 
funcionários de ambas as organizações prosseguiram as negociações e 
criaram, em setembro de 1982, o Sindicato Internacional da Mídia. As 
propostas foram levadas à apreciação dos membros e aprovadas em 1983. O 
sindicato dos Teamsters interveio. Uma fusão foi tentada e fracassada com 
essa entidade. (Um dos argumentos dos Teamsters era que, uma vez que seu 
sindicato controlava os motoristas dos caminhões de entrega dos jornais, o 
sindicato dos tipógrafos teria seu poder de pressão aumentado.) O acordo 
com os Teamsters, que não estavam filiados à AFL-CIO, não se realizou. 
Finalmente, em 1987, os tipógrafos fecharam um acordo com o Sindicato dos 
Trabalhadores da Comunicação da América, criando uma divisão semi 
autônoma dentro dele, denominada Trabalhadores do Setor de Impressão, 
Edição e Mídia (pp. 32-38). 

No Canadá, as fusões prosseguiram mais rapidamente do que nos 
EUA. De uma média de 1,5 fusão por ano na década de 60, de 2,6 na dos 
70, elas passaram para 2,9 em 1980 e subiram para 4,8 nos primeiros anos 
de 1990. Na grande maioria dos casos, Trata-se de absorções de pequenos 
sindicatos por grandes. O campeão foi o Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria Automobilística do Canadá, que realizou nove absorções de outros 
sindicatos. O segundo lugar coube ao Sindicato dos Empregados Públicos 
do Canadá (Chaison, 1996, pp. 55-57). 

Os resultados da pesquisa de Chaison são pessimistas: “Em cada país 
estudado (EUA, Canadá, Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia), as 
fusões foram tipicamente incapazes de resolver os problemas fundamentais 
que elas mesmas criaram” (p. 165). Acontece que uma das consequências 
das fusões tem sido a criação de “sindicatos gerais”, multiprofissionais, 
distantes da jurisdição sindical anterior. No final, como conclui outro 
pesquisador, Kim Moody (1989), em suas ácidas, pessimistas e radicais 
observações sobre o futuro do sindicalismo americano, esses sindicatos 
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estão se tornando “organizações multijurisdicionais”, negociando em 
muitas indústrias, mas sem força real em qualquer delas, a não ser, talvez, 
na sua base tradicional. Em alguns casos, essa política de crescimento ao 
acaso, na verdade, teria aumentado a desunião dos empregados dentro da 
indústria (p. 197). A essa mesma conclusão amarga chega Waddington 
(1998) para o Reino Unido. No caso, o autor salienta mais o aumento da 
heterogeneidade da composição da massa de sindicalizados que resulta de 
cada fusão. A consequência é “a criação de numerosas subseções 
representativas de interesses particulares. A heterogeneidade da 
representação coloca também o problema da coesão sindical numa escala 
inteiramente nova” (p. 165), ponto que se relaciona com o da fragmentação 
dos interesses das classes trabalhadoras tratado anteriormente. 

Quadro 9.1 
Número de sindicatos em alguns países 

 1980 1985 1990 1995 
Alemanha - - 17(1991) 16(1990) 
Austrália 325 323 295 142 
Dinamarca - 138(1987) 131 95 
EUA 304a - - - 
Holanda - - 37 - 
Irlanda - 100(1998) 95 73(1984) 
Japão 72693 74499 72202 71674(1994) 
Nova Zelândia 265a 259 66(1991) 82(1994) 
Reino Unido 438 370 287 243(1994) 
Suécia - - 68(1991) 67(1994) 
Suíça 25 24 23 26(1994) 
a Chaison, 1996, p. 4. 
Fontes: Statistics of Trade Union Membership, OIT, July, 1997. 

No Quadro 9.1 está uma relação do número de sindicatos por país. Na 
maioria dos casos, pode-se notar o constante declínio da quantidade de 
sindicatos. Mas a extensão do fenômeno depende da natureza da estrutura do 
sindicalismo em cada país. No caso do Japão, em que vigora o sindicalismo 
por empresa (e que não fez parte deste estudo), o número de sindicatos é 
extremamente elevado e sofreu pouca variação. A Alemanha encontra-se na 
situação oposta, com um número muito baixo de sindicatos (somente 16), os 
quais representam setores econômicos tais como metalurgia, construção, 
serviços públicos, têxtil e vestuário, agricultura, polícia etc. 
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As fusões das últimas décadas têm sido respostas defensivas do 
sindicalismo que, como se notou, decorrem do declínio do número de 
associados e/ou de mudanças no mercado de trabalho e na tecnologia da 
produção. De modo geral, como os dados sobre as taxas de sindicalização 
indicam, não conseguem evitar posteriores perdas. Mas é preciso notar que 
fusões ocorreram sempre no sindicalismo, especialmente na sua fase de 
consolidação. Nem sempre fusões ou, ao contrário, multiplicação do número 
de sindicatos foram respostas a um ambiente hostil ou a uma conjuntura 
particularmente desfavorável para o sindicalismo. Introdução de novas 
tecnologias, conflitos políticos internos no movimento sindical (disputas 
ideológicas e/ou lutas pelo poder dentro de sindicatos, federações ou centrais) 
podem ter efeitos no aumento ou na redução do número de sindicatos. Por 
outro lado, fusões, absorções ou eliminação de sindicatos não necessariamente 
significam aumento ou diminuição das taxas nacionais de sindicalização, cuja 
variação, como já foi visto, depende de muitas outras razões. 

O FUTURO DO SINDICALISMO NA VISÃO DOS PESQUISADORES 

As observações anteriores referem-se mais à medida que os 
sindicatos, tal como existem hoje, estão pondo em prática ou tentando 
aplicar em maior ou menor escala. Outra questão diz respeito às sugestões 
decorrentes dos estudos e pesquisas dos analistas do sindicalismo, quer 
dizer, de propostas externas ao sindicalismo, as quais tendem a apontar 
alternativas mais amplas que atingem, às vezes, a própria natureza da 
instituição sindical. As sugestões alternativas geralmente refletem o estado 
do sindicalismo no país do pesquisador, aspecto que se relaciona com o 
sistema de relações de trabalho em vigor. Por exemplo, nos EUA, como já 
vimos, há forte ênfase na necessidade de alterações na Lei Nacional de 
Relações Industriais. Nos últimos tempos, muitos de seus dispositivos têm 
sido burlados pelos empregadores ou simplesmente deixados de lado 
enquanto outras alterações na legislação reduzem a força do sindicalismo e 
sua importância para os trabalhadores5. 

                                                 
5 Uma avaliação da Lei Nacional de Relações Industriais e das propostas de reforma 
escaparia de nossa competência e provavelmente não teria interesse para a maioria dos 
leitores. Porém, citamos alguns pontos que estão sendo questionados pelos analistas e 
algumas das propostas de alteração sugeridas a fim de dar uma ideia mais precisa de certas 
características do modelo norte-americano, especialmente do tipo da influência da legislação 
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no sistema de relações de trabalho dos EUA. Ao contrário da legislação brasileira, a norte-
americana intervém pouco em questões de conteúdo, mas intervém muito no que diz respeito 
ao estabelecimento das regras do conflito e, desse modo, influi sobre seus resultados, quer 
dizer; sobre questões substantivas. A maioria dos exemplos que se seguem foram retirados 
do livro de Craver (1993, cap. 6, “Necessidade de Reforma da Lei Nacional de Relações do 
Trabalho”), um forte crítico do modelo americano e defensor de uma revisão na legislação. 
Vejamos alguns itens que, na opinião de Craver (compartilhada, em geral, por outros 
pesquisadores simpáticos ao sindicalismo), deveriam ser objeto de alteração em benefício 
dos sindicatos: a) Ampliação dos direitos de controle dos sindicatos sobre o ambiente de 
trabalho. Este ponto ganhou relevância depois que a Suprema Corte entendeu que a decisão 
de uma empresa de fechar uma de suas unidades não constituía matéria de negociação com o 
sindicato. O pronunciamento da Suprema Corte foi sobre um conflito entre uma empresa e 
um sindicato mas criou jurisprudência para aumentar a liberdade das companhias sobre um 
conjunto de assuntos que, por lei, estavam antes submetidos à negociação com o sindicato; 
b) Direitos de punição de empregados pelos sindicatos. Esses direitos foram reduzidos por 
decisão da Suprema Corte, que estabeleceu que os sindicatos não poderiam mais punir 
empregados que furassem um piquete de greve legal, caso esse trabalhador tivesse se 
“dessindicalizado” antes do início do movimento; c) Eleições para implantação do sindicato. 
As eleições para “sindicalização da empresa” deveriam ser efetuadas no prazo máximo de 
duas semanas depois que a petição para a sua realização (dirigida à JNRI) tivesse sido 
apresentada. Os sindicatos entendem que um prazo curto para a realização das eleições é 
importante para ganhar a votação na empresa. Prazos longos ampliam o período de tempo à 
disposição dos empregadores para influenciar os trabalhadores e, portanto, aumentam a 
probabilidade de a proposta de formação do sindicato ser rejeitada pelos empregados; d) 
Substituição de grevistas. Deveria ser eliminado o direito de os empregadores substituírem 
empregados em greve, de modo temporário ou permanente. A jurisprudência para a 
permissão da contratação permanente de furadores de greve veio depois que o presidente 
Reagan decidiu, em 1981, terminar com a paralisação dos II mil controladores de voo que, 
ilegalmente, haviam entrado em greve contra o governo federal. Um estudo da AFL-CIO 
revelou que, durante o ano de 1990, 11% dos 243 300 trabalhadores que entraram em greve 
naquele ano foram substituídos; e) Atividades “secundárias”. Dever-se-ia permitir aos 
sindicatos efetuarem “atividades secundárias” (de busca de solidariedade), quer dizer, tentar 
convencer empregados de outras firmas, que abastecem ou retiram produtos de 
estabelecimentos afetados por movimentos grevistas, a suspender essas operações; f) Pressão 
sobre outras empresas e empregados não envolvidos no conflito. Os sindicatos deveriam ter 
o direito de pressionar ou coagir fornecedores ou compradores da empresa sob greve a cessar 
seus negócios com ela. Além disso, os grevistas deveriam poder usar cartazes e distribuir 
panfletos para convencer fregueses de lojas que continuam a vender produtos de uma firma 
com a qual estão em disputa a não adquirir mercadorias produzidas por ela (“the primary 
business”); g) Garantias a não sindicalizados. Os empregados não sindicalizados que 
levantem questões de “óbvio interesse de outros empregados” deveriam ser considerados 
como engajados em “atividade conjunta construtiva” (de solidariedade) e colocados sobre a 
proteção da LNRI e, consequentemente, não poderiam ser punidos pelas empresas; h) 
Atividades de lobby. Aos sindicatos deveria ser dada permissão para utilizarem recursos das 
cotizações sindicais em atividades de lobby a fim de estender os direitos dos empregados 
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Especialmente nos Estados Unidos, alguns autores entendem 
necessária, para revitalizar o sindicalismo, a criação de organizações de 
local de trabalho, quer dizer, de conselhos operários. Como mencionamos 
antes, o modelo dual da Alemanha, onde nos anos 80 o sindicalismo 
enfrentou razoavelmente bem as pressões decorrentes das mudanças na 
economia e na política, pareceu uma alternativa para barrar a decadência do 
sindicalismo no setor privado norte-americano. A existência de um partido 
político ligado aos sindicatos, dessa perspectiva, aparece citado algumas 
vezes como algo importante. As lideranças dos grandes sindicatos, a 
“burocracia do sindicalismo de negócio”, como as denomina Moody 
pejorativamente, sua incapacidade de inovar e disposição para ceder são 
vistas frequentemente como um fator relacionado com a decadência do 
sindicalismo no setor privado. Em outros termos: seria necessária a 
formação de outro tipo de movimento sindical, mais democrático, menos 
burocratizado, mais dinâmico, mais capaz de atrair as minorias étnicas, os 
trabalhadores marginalizados e os não organizados. Tentativas nessa 
direção são mencionadas por vários autores. Os mais “à esquerda” sugerem 
que os sindicatos sejam mais duros na resistência às pressões das empresas 
e as lideranças sindicais mais empenhadas no esforço de levar o sindicato 
para novos segmentos das classes trabalhadoras, além da clientela habitual 
do sindicato. Nesse tipo de ampliação da atuação é enfatizada a necessidade 
de os sindicatos darem mais atenção para problemas que afetam os 
trabalhadores como cidadãos. Entram nessa classe as reivindicações que 
interessam às minorias étnicas, a atenção a questões que se referem 

                                                                                                                 
(sindicalizados) a todos os trabalhadores; i) Dispensa de empregados. Medidas que impeçam 
a dispensa de empregados que lideram movimentos para a criação de um sindicato na 
empresa deveriam ser adotadas. 
A legislação de relações de trabalho dos EUA especifica vários atos dos empregadores que 
são considerados ilegais (unfair practices). Mas acontece que vários desses “procedimentos 
desleais”, proibidos pela lei, têm custo baixo (quando acontece de o sindicato conseguir 
prová-los), sendo as multas consideradas muito pequenas comparadas com as vantagens de 
não haver sindicato na empresa. As multas, portanto, não serviriam para barrar ações 
antissindicais das companhias. Empregados despedidos, se comprovada conduta desleal da 
empresa, devem ser readmitidos e receber uma indenização. Mas as ordens da Junta para 
readmissão, na maioria dos casos, são tidas pelos sindicatos como inúteis. Frequentemente, 
enquanto aguarda o julgamento, o trabalhador despedido é obrigado a procurar outro 
emprego. Além disso, pesquisas indicam que indenizações das empresas aos empregados, 
quando comprovada “conduta desleal”, atingem somente 35% a 40% dos casos. 
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especificamente às mulheres, aos aposentados, à defesa do meio ambiente, 
às reivindicações democráticas, de modo geral. 

Essas opções e linhas de atuação referem-se a respostas sugeridas pelos 
pesquisadores nos diferentes países e setores econômicos, algumas das quais 
estão sendo efetivamente tentadas pelos sindicatos. As estratégias a ser 
adotadas, dependendo do lugar que venham a ocupar no conjunto da atuação 
sindical, podem provocar alterações na própria natureza do sindicalismo, que 
poderia transformar-se, no próximo século, em algo diferente do que foi no 
século XX. Novas identidades e funções poderiam ser assumidas. Mas o que 
poderia ser esse novo sindicalismo não parece muito claro. 

As avaliações dos pesquisadores sobre as estratégias e 
desdobramentos futuros são influenciadas pela situação do sindicalismo de 
seus próprios países e pelas suas próprias posições políticas e ideológicas. 
Os autores mais simpáticos ao sindicalismo são mais propensos a acreditar 
que seria possível à organização sindical superar os anos difíceis mediante 
novas formas de atuação, além de conservar as posições obtidas 
anteriormente nos anos de vacas gordas. As soluções aventadas são 
frequentemente contraditórias. Assim, para citar um exemplo: no caso dos 
EUA, é habitual a crítica à passividade dos dirigentes sindicais, ao seu 
desinteresse em aumentar os gastos com a ampliação da filiação, em tentar 
incorporar novos segmentos, em levantar novas bandeiras e em desenvolver 
outras ações inovadoras. Strauss (1995), por exemplo, salienta que os 
sindicatos americanos têm estado afastados das grandes questões sociais e 
políticas, como os direitos femininos, os das minorias, a proteção aos 
deficientes físicos; o direito de aborto, as questões ecológicas. Nessa área, 
no melhor dos casos, teriam sido parceiros secundários. “Mais 
frequentemente, foram seguidores neutros ou (como no caso da guerra do 
Vietnã) opuseram-se às posições progressistas [...]. Mesmo na área do 
emprego, foram os grupos de defesa de interesses específicos (como no 
caso dos direitos dos gays) que assumiram papéis que caberiam ao 
sindicalismo. Os sindicatos tornaram-se burocráticos, mais interessados na 
defesa de seu pedaço do que expandir-se para novas áreas” (p. 344). 

Notadamente para autores mais “à esquerda”, uma dose maior de 
militância e de atuação solidária seria necessária. Uma transformação no 
caráter do sindicalismo poderia vir com a mudança de seu hábitat. Para 
Moody, se os sindicatos se abrissem em direção aos novos segmentos 
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marginalizados e de baixa qualificação da classe trabalhadora, o sindicato 
acentuaria o seu caráter de movimento social: “Como a composição e a 
natureza da classe trabalhadora e do trabalho que ela realiza mudam, o 
sindicalismo precisa também mudar” (Moody, 1989, p. 341). Isso 
implicaria retomar as tradições militantes do sindicalismo de indústria (para 
os EUA), estender a democracia para a base, aumentar a solidariedade dos 
empregados para mais além das segmentações das categorias e dos locais de 
trabalho, incorporando reivindicações que ultrapassem as demandas 
profissionais tradicionais de modo a atrair os “hispânicos”, os negros e as 
mulheres e criar um “novo sindicalismo” mais combatente (Moody, 1989, 
especialmente o cap. 14, “Refazer a Classe Operária Norte-americana”). 

Tal tipo de crítica adquire sentido em se tratando de um sindicalismo 
altamente profissionalizado e orientado para a defesa dos interesses dos 
trabalhadores sindicalizados e não do conjunto da classe. Mas, enquanto 
alguns pesquisadores americanos criticam a “profissionalização” do tipo 
“sindicalismo de negócio” de seu país, o sindicalismo francês, a julgar por 
certas análises, parece sofrer de um mal inverso: ausência de estruturas 
mais sólidas, de melhor organização, de mais controle das cúpulas sobre as 
bases. Em outras palavras: precisaria de mais profissionalismo. Desse 
modo, Durand (1996), refletindo sobre a situação presente de um 
sindicalismo que, no passado, sempre confiou na capacidade da liderança 
de sindicatos minoritários e nas grandes mobilizações dos trabalhadores, 
entende que, na hora atual, a saída para a legitimação do sindicalismo junto 
aos trabalhadores seria justamente “a profissionalização dos sindicalistas no 
mesmo nível dos especialistas empregados pelas direções das empresas...”. 
Se a profissionalização não mais pode conduzir às grandes mobilizações do 
passado, “baseadas no desinteresse militante”, ela permitiria ao menos 
“produzir um discurso e uma prática quotidiana receptiva pelos 
assalariados, portanto legitimadora do sindicato” (p. 51). 

Também para Rosanvallon (1988), o declínio do sindicalismo francês, 
que julga irreversível na sua forma atual, viria da “redução de sua capacidade 
de representação social. Os sindicatos estariam muito afastados de sua base, 
distantes das preocupações terrenas, insuficientemente atentos aos 
movimentos da sociedade” (p. 199). Considerando a decadência acentuada do 
sindicalismo na França, Rosanvallon entende que uma taxa de 2% de 
sindicalização nos próximos anos não deve ser excluída. Mas o autor julga 
que um tal desenvolvimento não eliminaria necessariamente a 
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representatividade sindical, pois ela poderia mudar de forma: “A legitimidade 
sindical seria como a dos partidos, de essência puramente eleitoral. O partido 
político não é um movimento social. Funcionalmente, não tem necessidade de 
aderentes. Esses são constituídos por um pequeno núcleo de ativistas em 
torno dos eleitos. Ninguém sonharia em fazer do número de filiados a um 
partido o critério de sua representatividade. Só os resultados eleitorais 
contariam” (p. 91). O autor julga que um tal desenvolvimento implicaria um 
“problema de financiamento” dos sindicatos, mas isso poderia ser contornado 
mediante contribuições públicas, tal como os partidos (e mesmo os 
sindicatos) já recebem. Nessa visão, o sindicalismo manteria um papel 
(necessário) de agência social, com tarefas de representação dos empregados 
nas empresas e em muitas outras instituições do Estado6. Já existiriam nas 
empresas francesas cerca de 400 mil pessoas em funções de delegado do 
pessoal, delegado sindical, membro dos comitês de empresa, dos comitês de 
higiene e de segurança. Além disso, existiriam ainda 12 mil administradores 
sindicais nas caixas de auxílio-doença e de seguro-família. Desse modo, os 
sindicatos já teriam um papel de agências sociais e desempenhariam funções 
de autoridades governamentais, espécie de “funcionários do social”, sendo 
uma instituição semipública. 

Trata-se de uma tese que implica a eliminação, ou redução, do papel de 
pressão do sindicato enquanto movimento social, pois, sem aderentes, a força 
do sindicalismo teria de ser garantida pela lei. Entendemos que está implícita 
nas teses de Rosanvallon o fim do sindicalismo nos termos em que existiu 
como movimento social e político. Na realidade, Rosanvallon considera que 
esse papel de “agência social”, entre as múltiplas funções do sindicalismo, foi 
o único que se teria desenvolvido enquanto os demais, inclusive a de 
movimento social, estariam estagnados7. Está suposta, aqui, também a 
transformação da instituição sindical e não apenas de suas formas de atuação. 

                                                 
6 Rosanvallon define como agência social “o conjunto das funções sindicais que estão 
ligadas a um papel institucional: participação na gestão de instituições sociais e 
semipúblicas; participação em Instituições econômicas ou sociais do Estado; função de 
representação em organismos como Conselho Econômico e Social etc. Na qualidade de 
agência social, o sindicato é uma espécie de ‘funcionário do social’, um organismo quase 
público. Esse aspecto distingue-se do de sua dimensão de movimento social (força de 
reivindicação e de negociação)” (p. 24). 
7 Rosanvallon acentua que o sindicato está muito longe de ser uma forma unificada e 
coerente de representação social, mas, ao contrário, integraria, no seu interior, um conjunto 
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Especificamente para o Reino Unido, Visser (1994c) é pessimista ao 
avaliar os possíveis êxitos das estratégias sugeridas por Towers (1989) para a 
recuperação do sindicalismo britânico: a) trabalhar para eleger um governo 
trabalhista e obter leis favoráveis; b) aumentar as fusões sindicais; c) recrutar 
em novos segmentos; d) melhorar a oferta de serviços para seus membros e e) 
revisar as estratégias sindicais. Apesar de afirmar que, no conjunto, todas 
provavelmente podem ajudar, o pesquisador holandês entende que, mesmo 
que um governo trabalhista possa eliminar as medidas mais prejudiciais 
impostas pelos conservadores, não haveria retorno para o ambiente legal e 
político da década dos 70. As fusões podem concentrar recursos dos 
sindicatos e estruturar as atividades de modo mais eficiente, mas elas têm 
sido medidas defensivas oportunistas que têm feito a estrutura sindical 
britânica mais complexa do que nunca. O recrutamento de novos segmentos 
profissionais poderia ser uma saída, mas Visser entende – com outros 
pesquisadores, aliás – que a baixa da popularidade do sindicalismo entre os 
jovens, não só na Grã-Bretanha mas em vários países, é um dos aspectos mais 
alarmantes e que parece altamente improvável de que a atual geração chegue 
a alcançar os mesmos níveis de mobilização coletivas das gerações passadas. 
A tentativa de melhorar a oferta de serviços para os associados, que é uma 
estratégia de tipo empresarial, tenderia a fazer com o que o “status de 
consumidor” garanta mais benefícios do que o de sindicalizado. 

A mudança de objetivos, por sua vez, no caso do Reino Unido, tem 
ido mais na direção da redução das táticas de confronto (Visser, 1994c, pp. 
100-101). A cooperação com os empresários estaria ligada ao esforço dos 
sindicatos de impedir a continuidade na queda do número de sindicalizados. 
Waddington (1998) classifica esse tipo de orientação, procurada por alguns 
sindicatos britânicos, com o nome de “parceria social”. A cooperação 
poderia estabelecer-se em nome de interesses comuns dos trabalhadores e 
empresários, tais como: segurança no emprego, formação profissional; 
informação, consulta e negociação; elevação da produtividade; saúde e 
segurança (p. 161). Essa seria uma das respostas que os sindicatos 

                                                                                                                 
de funções ligadas às necessidades e à situação de uma dada população: “O sindicato 
acumula as funções de advogado (defesa dos interesses individuais dos assalariados), de 
representante eleito localmente e de deputado nacional (função de representação), de 
mediador e negociador, de jornalista e de pesquisador, de animador social, de especialista, de 
juiz. É ao mesmo tempo um movimento social, uma associação, uma instituição semipública, 
uma sociedade de prestação de serviços” (p. 42). 
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britânicos procuraram aplicar diante das políticas neoliberais. Ela 
constituiria uma entre três tipos principais de respostas tentadas pelo 
sindicalismo. Os outros dois seriam, tal como já foi salientado, reforçar os 
laços com o Partido Trabalhista para, na eventualidade de vir esse partido a 
formar o gabinete, alterar pelo menos parte da legislação do período 
thatcherista. A outra seria a reforma da estrutura sindical do Reino Unido, 
extremamente complicada, marcada, atualmente, pela baixíssima 
participação dos trabalhadores nas assembleias locais (apenas de 4% a 7% 
dos membros). De modo geral, a conclusão do autor, simpático ao 
sindicalismo, é pessimista. No caso das tentativas de parceria social, poucas 
experiências foram levadas à prática. Waddington nota que o novo governo 
trabalhista mostrou pouco interesse no reforço dos vínculos tradicionais 
com os sindicatos, ainda que esses retirassem recursos de seus fundos para 
financiar as campanhas dos trabalhistas. 

Já na visão de Hyman (1994c) quatro “emergentes identidades” (que 
corresponderiam a estratégias diferenciadas) abrem-se para os sindicatos hoje: 

a)A decorrente do deslocamento da ênfase da ação sindical do 
coletivismo para o individualismo, na qual os sindicatos orientar-se-iam 
especialmente no sentido de oferecer serviços para os trabalhadores 
enquanto indivíduos (que já mencionamos). Nesse caso, o sindicato 
transformar-sei-a numa espécie de sociedade de auxílio mútuo e pouca 
coisa teria em comum com um sindicato nos termos atuais. 

b)Uma segunda alternativa seria a acentuação da dimensão 
cooperativa, na qual o sindicato faria parte da “coalizão produtiva”, 
colaborando com a direção das empresas para elevar sua capacidade 
produtiva e concorrencial. Essa orientação não é nova. Segundo Hyman, na 
Alemanha, o “egoísmo de companhia” tem sido frequentemente reconhecido 
como um contrapoder ante os esforços dos sindicatos para aumentar a 
solidariedade dos trabalhadores além das fronteiras de uma empresa. O tipo 
ideal desse tipo de sindicato seria o “sindicato de empresa” (company union), 
ou seja, sindicatos dirigidos, influenciados ou criados pelos empregadores 
para colaborar com o patronato e impedir a existência de sindicatos 
autônomos de orientação mais conflitiva. A lógica desse modelo conduziria o 
sindicalismo a um desenvolvimento segundo o modelo japonês. 

c)A terceira alternativa seria o sindicato como “parceiro social”, um 
interlocutor do governo. Essa linha teria uma base sólida em países onde os 
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benefícios governamentais para o desemprego, doenças e aposentadoria são 
considerados explicitamente como parte do “salário social”, na 
determinação do qual os sindicatos teriam um legítimo papel representativo. 
Tal alternativa imporia fortes dilemas para o sindicalismo, tanto a nível 
macro, das políticas nacionais, como a nível micro, das empresas e locais de 
trabalho: os sindicatos só poderiam manter ou aumentar seu status 
representativo externo (reconhecimento pelo governo e empregadores) às 
custas de sua representatividade interna diante dos trabalhadores, 
legitimando orientações governamentais e empresariais sem obter garantias 
e proteção para seus representados. 

d)A última alternativa seria o que traduzimos, na falta de melhor 
termo, por “sindicalismo como uma organização de movimento popular”8. O 
autor considera que a organização de interesses econômicos e a atuação como 
movimento social têm sido dois polos opostos de análise da natureza do 
sindicalismo. Durante as últimas décadas, a orientação “economicista”, 
voltada para a defesa de interesses profissionais particulares de grupos de 
trabalhadores, teria dominado o sindicalismo na maioria dos países da 
Europa, mas, hoje, haveria a reabilitação do sindicalismo como movimento 
social. O modelo de movimento social ou de classe estaria sendo recuperado 
especialmente pelos sindicatos cuja base tradicional se torna muito frágil. 
Esses sindicatos estariam sendo pressionados a incorporar pelo menos alguns 
elementos do modelo de movimento social. Mas a tensão entre o modelo 
tradicional do sindicato, como organização de interesses e como movimento 
social, não poderia ser ignorada porque, em muitas questões importantes, 
haveria conflito entre o sindicato como organização de defesa de interesses de 
um dado grupo e o sindicato como movimento social, com metas mais 
amplas, tais como no caso de políticas de restrições a empresas poluidoras do 
ambiente, ou seja, orientações dirigidas ao trabalhador e ao cidadão. 

Como conclusão, Hyman entende que nenhum sindicato poderia 
assumir inteiramente qualquer dos quatros modelos expostos. Mas, nesses 
tempos difíceis, os sindicatos teriam de dar prioridade a um dos modelos 
apresentados. As escolhas dependeriam das tradições específicas do 
sindicalismo de cada país e dos contextos nacionais. Hyman não acredita 

                                                 
8 O termo inglês é “trade unions as populist compaining organizations”, de difícil tradução 
em português, especialmente porque o termo “populista”, em português, tem sentido 
pejorativo. Optamos, sem muita convicção, pela tradução acima. 
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que, neste fim de milênio, haveria razão para esperar o aparecimento de um 
padrão euro-sindical para o conjunto dos países da União Europeia (Hyman, 
pp. 133-136). Acordos coletivos multinacionais, de âmbito continental, 
seriam especialmente difíceis em razão: a) das diferenças na legislação dos 
vários países, diferenças relacionadas com greves, direitos sociais, escala de 
salários, benefícios e outras cláusulas trabalhistas; b) da resistência dos 
sindicatos devido a diferenças ideológicas internas; c) da competição entre 
eles para atrair investimentos internacionais; d) das oposições patronais; e) 
da falta de apoio dos governos e partidos nacionais (Visser, 1996a). 

As pressões em direção a negociações por companhia ou por local de 
trabalho, a descentralização da barganha, juntamente com esforços no 
sentido da incorporação de novos grupos de trabalhadores, poderiam ser um 
meio de renovação do sindicalismo. Nesse caso, as tendências de 
reestruturação das empresas poderiam ser uma oportunidade para a 
recuperação do movimento sindical mediante, especialmente, o 
reforçamento das organizações de local de trabalho, dos conselhos de 
trabalhadores, tanto no setor público como no privado, solução aventada 
por numerosos autores e referida no Cap. 6 (cf., por exemplo, Ackers; 
Smith & Smith, 1996; Jefferys, 1996b; Kern & Sabel, 1994; Regini, 1994; 
Hancké, 1993; Blanchflower & Freeman, 1992; Crouch, 1994). 

A importância dos acordos locais é acentuada inclusive para o setor 
público. No que diz respeito a esse setor, Fairbrother (1996) acredita que os 
sindicatos britânicos estariam em condições de começar a desenvolver formas 
mais ativas de sindicalismo de local de trabalho do que o fizeram no passado 
(p. 111). Na medida em que a administração muda para formas mais 
descentralizadas, cresceriam as possibilidades para um sindicalismo mais 
implantado nos locais de trabalho. Esse deslocamento teria reflexos positivos 
na própria organização sindical. Ele implicaria a ênfase na descentralização 
mais do que na centralização, em formas igualitárias de organização, atuação 
e participação sindical dos trabalhadores, menos passividade e distanciamento 
de parte das lideranças. No conjunto, o autor, ao contrário de outros, vê 
otimisticamente, na reestruturação do Estado, possibilidades para o 
surgimento de “formas participativas de sindicalismo”, embora esse 
desenvolvimento lhe pareça mais difícil nos locais onde existe uma longa 
história de formas centralizadas e hierárquicas de sindicalismo (p. 112). A 
expectativa otimista de Fairbrother é que, quando os sindicatos enfrentam 
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crise de representação, há indicações de que formas mais inovatórias e 
imaginativas de organização e atuação podem surgir (p. 115). 

Mas a maioria dos autores entende que, apesar da crescente 
importância do local de trabalho como unidade de negociação, os sindicatos, 
para conservarem força política, como já foi dito, precisariam fazer com que 
negociações locais estejam integradas, ou respaldadas, por negociações 
nacionais, o que aponta para a tentativa de manutenção de esquemas 
neocorporativos, mais difíceis de subsistir na época atual. Um dos problemas, 
reconhecido também por Fairbrother, vem do fato de que a predominância 
das negociações por locais de trabalho e a tentativa de renovação do 
sindicalismo a partir da empresa, ou das unidades de trabalho, podem trazer 
consigo a limitação das preocupações dos trabalhadores e do sindicalismo 
com as questões locais, estimulando um “sindicalismo de empresa” (mas num 
sentido diferente do “company union”) no qual os empregados se preocupam 
com seus interesses mais próximos, indiferentes aos dos seus companheiros 
de outros ramos e locais de trabalho. Outra dificuldade residiria em como 
conseguir uma rede mais ampla de unidades de locais de trabalho em lugar de 
lideranças e ativistas isolados (pp. 142-143). 

Mais agressividade ou mais cooperação? 

No entanto, ainda que a salvação do sindicalismo por meio da 
ampliação e reforçamento da ação mais militante e agressiva possa aparecer 
como uma via de renovação, essa linha nem sempre é considerada como a 
melhor alternativa. Outros pesquisadores preferem acentuar a necessidade 
de novas orientações adaptadas à época da produção flexível, isto é, a 
relações menos conflitivas, o que não significa dizer de cooperação 
subalterna. Um exemplo é encontrado na ideia do “sindicalismo 
associativo” (associonational unionism), desenvolvida por Heckscher tendo 
os EUA como referência. A ideia parte da crescente inadequação do modelo 
sindical e de relações de trabalho criado durante o New Deal. O tipo de 
trabalhador então existente estaria em fase de diminuição e de 
confinamento em ramos decadentes da produção. Nas novas indústrias, a 
linha que separa, de um lado, os trabalhadores de macacão das oficinas e, 
de outro, os técnicos e pessoal especializado de escritório tenderia a tornar-
se mais indistinta e confusa. O sindicalismo deveria tentar incorporar esses 
segmentos profissionais altamente qualificados em funções que oscilam 
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entre as atividades nos escritórios e na produção, atividades cada vez menos 
diferenciadas à medida que aumentam a automatização e a informatização. 

O “sindicalismo associativo”, de acordo com Heckscher, no tocante 
às suas formas de ação, não seria de colaboração de classes. O conflito não 
diminuiria necessariamente mas mudaria de forma, deixando a greve de ser 
o principal instrumento de pressão sobre as empresas. Movimentos 
grevistas, na época atual, acredita Heckscher, tenderiam a produzir cada vez 
menos resultados positivos. Outras táticas, como denúncias públicas de atos 
desleais e contrários aos empregados de parte de empresas, a atuação junto 
a organismos legislativos e governos, o uso intenso da publicidade, 
deveriam ser mais constantemente utilizadas. Nos quadros do “sindicalismo 
associativo”, a Lei Nacional de Relações Industriais dos EUA deveria ser 
inteiramente reformada. Para substituir o modelo de tipo “adversário”, que 
vigoraria nos EUA, Heckscher imagina formas duráveis de cooperação dos 
sindicatos com a administração das empresas cujo desdobramento natural 
seria a co gestão, que o autor, contudo, acredita muito difícil de vigorar nos 
Estados Unidos (Hecksher, 1996). 

Tal orientação estaria num meio-termo, se assim se pode dizer, entre as 
estratégias conflitivas e as de cooperação. Um dos dilemas que os 
movimentos sindicais encontram hoje viria do fato de que, quanto mais êxito 
obtêm as ações sindicais de confronto, destinadas, por exemplo, a bloquear a 
flexibilização das normas de trabalho, a reorganização empresarial e outras 
medidas consideradas prejudiciais aos empregados, mais as companhias são 
tentadas à terceirização, à fragmentação das unidades produtivas, às 
transferências de locais de produção e outras medidas de represália. 

No caso da indústria automobilística alemã, Kern e Sabei (1994) 
entendem que as táticas sindicais que oferecem mais resultados diante das 
ofensivas empresariais são as que chamaríamos de “intermediárias”. Trata-
se de estratégias que conseguem apresentar às gerências contrapropostas 
que, ao mesmo tempo, servem de defesa para grupos de trabalhadores 
prejudicados por ações empresariais e oferecem ao patronato alternativas 
capazes de melhorar a capacidade de competição da companhia e, assim, 
encontram menos resistência das administrações. 

Mas essa orientação implicaria uma mudança profunda na tradição 
sindical dos países desenvolvidos. O sindicalismo, nas democracias 
capitalistas, esteve habitualmente voltado para a obtenção de políticas 
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redistributivas em benefício dos sindicalizados ou dos trabalhadores no seu 
conjunto. A gestão da produção (pelo menos dentro do sistema capitalista) 
não preocupou especialmente os sindicatos, a não ser em ocasiões 
excepcionais. Nos países onde o movimento sindical, ou parte dele, era 
movido por fortes sentimentos de oposição social e de rejeição da ordem 
econômica capitalista, a preocupação com a produtividade (notadamente a 
nível da empresa) poderia parecer “colaboração de classe”. As estratégias 
de confronto não precisam estar motivadas necessariamente por ideologias 
socialistas ou de luta de classes. Os sindicatos americanos, que estão muito 
longe de partilhar qualquer tipo de ideologia socialista, nem por isso 
deixam de ser muito refratários a propostas que os levem a assumir 
responsabilidades de tipo empresarial, inclusive no que diz respeito à 
criação de comissões de representantes de trabalhadores na empresa ou a 
quaisquer outras iniciativas que pudessem ser consideradas como 
coparticipação e que levassem à representação dual dos empregados, quer 
dizer, à representação do sindicato ao lado de outra forma de representação 
dos trabalhadores escolhida diretamente pelos empregados das empresas e 
fora do controle sindical. Nesses casos, os sindicatos precisariam 
harmonizar suas demandas com as políticas das empresas e se arriscariam a 
se transformar em “sócios do capital”. 

Consequentemente, nos países onde predominaram orientações de 
confronto, os sindicatos não se preocuparam com os problemas da saúde 
das empresas e da economia. Essa afirmação não valeria para o 
sindicalismo dos países nórdicos, da Alemanha ou da Áustria do após 
guerra, onde vigoraram (e em certa medida ainda vigoram) sistemas 
neocorporativos. Mas, de todo jeito, na época das políticas keynesianas, 
argumenta Streeck (1994), os sindicatos podiam permanecer 
confortavelmente orientados para a ampliação do consumo e para a 
conquista de novas vantagens para os assalariados. No final, a defesa de 
demandas corporativas conjugava-se com os interesses gerais da produção. 
O modelo alemão de relações entre o Capital e o Trabalho parecia 
especialmente apropriado para o modo fordista de produção em massa e 
para o modo keynesiano de regulamentação do consumo (Baethge & Wolf, 
1995, p. 238). No entanto, à medida que a mola da economia se desloca do 
Estado para as empresas, o sindicalismo estaria encontrando dificuldade 
para encontrar seu novo papel: “Produção requer acima de tudo cooperação 
e complacência, não conflito e resistência” (Streeck, 1994, p. 253). O 
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problema, como o autor observa, é que frequentemente os sindicatos não 
são recompensados pelas posturas “cooperativas”. Por isso, uma 
“cooperação passiva” não seria a que daria melhores resultados. Os 
sindicatos necessitariam de atuações agressivas, inclusive de natureza 
política, de controle do comportamento empresarial a fim de poderem 
alcançar uma participação mais efetiva na área produtiva (p. 254). 

Desse ângulo, os sindicatos poderiam ter um papel importante em 
assuntos de treinamento vocacional, o que significaria, na visão do autor, o 
retorno a certas práticas e tradições do sindicalismo de ofício, de 
treinamento e controle das atividades profissionais que teriam sido 
aniquiladas pelo modelo taylorista-fordista9. 

Essas e outras recomendações relativas às estratégias e respostas 
sindicais, no entanto, chocam-se com a realidade industrial, social, política 
e cultural dos tempos de globalização. Não basta a vontade das lideranças 
sindicais. Existem também as disposições e tendências que estão fora do 
controle do sindicato, como os interesses das administrações das empresas, 
a evolução da tecnologia, os imperativos do mercado e, também, 
dependendo das circunstâncias, a atuação dos governos. Ocorre, como se 
observou ao longo deste trabalho, que as empresas estão numa posição 
confortável para enfrentar as organizações sindicais, o que significa dizer 
que uma estratégia sindical não vem apenas da vontade dos sindicatos, mas 
depende também do tipo de política adotada pelas empresas, as quais, 
nessas últimas décadas, têm tido a iniciativa das mudanças10. Para ter maior 
acesso e controle das decisões, se não existem disposições favoráveis dos 
empresários, os sindicatos precisam ter certo poder de pressão para forçar a 
negociação no sentido de uma “cooperação não subalterna”. Como estão 
enfraquecidos, suas ações são antes reações defensivas no sentido de 
manutenção do status quo do que ações em direção a novas conquistas. O 
sindicato acaba por ser um sócio menor... quando é aceito como tal. 

 

                                                 
9 Cf. também, sobre a importância da introdução de políticas vocacionais na pauta sindical 
como uma das saídas do sindicalismo para tentar evitar novas perdas de associados, Rainbird 
e Vincent (1996). 
10 Uma opinião heterodoxa sobre o futuro do sindicalismo é defendida por I,uca Lanzalaco e 
Philippe Schmitter (1994). Os autores argumentam que as respostas dos trabalhadores 
sempre serão reativas às ações das empresas que se encontram em situação mais vantajosa 
do que os sindicatos para a escolha de estratégias. 




