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INTRODUÇÃO 

s sindicatos, em todo o mundo, vivem hoje uma situação muito difícil, 
expressada na queda do número e da proporção de trabalhadores 

filiados e no declínio das taxas de greve, dois fenômenos indicativos do 
enfraquecimento do sindicalismo como instituição e do poder sindical como 
ator político. O conjunto de mudanças políticas, econômicas, comerciais, 
tecnológicas e culturais dos últimos decênios, às vezes designadas pelo 
controvertido termo “globalização” (que não temos a intenção de discutir), 
atingiu duramente o sindicalismo. Em fins da década dos 80, Jelle Visser 
(1989), uma das maiores autoridades em todo o mundo nos estudos 
comparativos sobre taxas de sindicalização e em análises comparadas de 
sistemas de relações de trabalho, escrevia: “Nunca, durante esses últimos 
quatro decênios, o futuro do sindicalismo nos países ocidentais foi tão 
incerto” (p. 17). Em fins da década dos 80, em alguns países da Europa do 
Norte os sindicatos ainda conseguiam manter as mesmas taxas de filiação 
dos anos 70 e mesmo aumentar ligeiramente o número de filiados, como na 
Suécia, na Dinamarca, na Finlândia e na Alemanha. Mas, desde então, à 
medida que o século XX chegava ao seu término, foi se tornando cada vez 
mais claro que as dificuldades enfrentadas pelo sindicalismo não eram 
conjunturais e nem específicas de alguns países, e fatores estruturais mais 
duradouros e profundos minavam a força de uma das instituições mais 
características e importantes das democracias capitalistas do Ocidente. 

Este trabalho visa oferecer ao público brasileiro uma descrição da 
situação atual do sindicalismo nos países em que os sindicatos haviam sido 
um ator político e econômico importante. Retomo um tema já tratado por 
mim de modo sumário em outros escritos (Rodrigues, 1992a, 1992b e 
1992c). O presente livro não tem intenção de originalidade e se baseia, em 
larga medida, em fontes secundárias. Nesse aspecto, difere bastante de 
outras de minhas publicações, que tinham como objeto o sindicalismo e as 
classes trabalhadoras no Brasil e resultaram de pesquisas empíricas com a 
pretensão de trazer informações e dados novos. O tema central é a evolução 
das taxas de sindicalização nos países desenvolvidos, entendidas como o 
total de sindicalizados sobre o total de trabalhadores potencialmente 
sindicalizáveis. Trata-se de uma definição que, teoricamente simples, 

O
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apresenta, na prática, muitos problemas de cálculo. Quero advertir que os 
números referentes às taxas de sindicalização, que Os americanos e 
britânicos referem-se algumas vezes como a “densidade sindical” (union 
density), devem ser vistos como aproximações indicativas de tendências e 
não como valores exatos. Há muitos problemas referentes à coleta de dados 
e à padronização das metodologias nacionais, aspecto que afeta 
principalmente as análises comparativas entre países. 

Outros pontos relacionados com a história de cada movimento 
sindical nacional e de seus sistemas de relações de trabalho, que os autores 
anglo-saxões chamam de “relações industriais” (termo cada vez mais 
impróprio em virtude das mutações do mercado de trabalho), são 
focalizados de modo lateral, apesar de seus evidentes vínculos com as 
formas de ação e funções do sindicalismo1. 

Ocorre que o objetivo principal – o fenômeno da redução dos índices 
de trabalhadores sindicalizados ou da “dessindicalização” e de suas causas – 
já era por si só uma tarefa demasiadamente grande e até mesmo pretensiosa. 

                                                 
1 Como nota Paul Edwards (1995), o termo “relações industriais” implica um viés em 
direção à indústria, fora do setor de serviços, privados Ou governamentais. O termo 
“relações de emprego” ou “relações de trabalho” seria mais apropriado para os dias de hoje. 
Apesar disso, uma vez que o termo “relações industriais” encontra-se bem implantado, 
Edwards não vê razões para abandoná-lo, desde “que seja corretamente entendido”, isto é, 
como as relações entre empregados e empregadores juntamente com a influência das maiores 
instituições envolvidas: empresários, sindicatos e Estado (p. 4). O termo, na Grã-Bretanha e 
nos EUA, traz a marca das características do desenvolvimento econômico liberal, do peso da 
indústria na criação de novos padrões de relações entre empregados e empregadores, 
marcado mais fortemente por negociações diretas entre empresas e sindicatos, pelo 
envolvimento comparativamente baixo do Estado e da classe política no condito, enfim, pela 
ausência de uma legislação trabalhista, tal como existente nos países latinos. Por isso talvez, 
o termo “relações profissionais”, comum na França, não é usado habitualmente nos países 
anglo-saxões. Mas, por outro lado, o termo “relações industriais” parece hoje ainda mais 
inadequado porque o sindicalismo e mesmo a barganha e a negociação estendeu-se não 
apenas ao setor de serviços mas também ao setor público. Stricto senso, nesses novos setores 
públicos e de serviços, não se têm relações industriais. No Brasil, o termo “relações 
industriais” não é usado, a não ser, algumas vezes, Couto resultado da influência anglo-
saxônica. Preterimos o termo “relações de trabalho”, suficientemente ,amplo para apreender 
as relações, normais e informais, entre empregadores, empregados e sindicatos, quer as 
normas estejam formalizadas por uma ampla legislação de extensão nacional e, 
consequentemente, requeiram tribunais trabalhistas para dirimir conflitos, quer a 
regulamentação se dê por contratos coletivos estabelecidos mediante negociações diretas 
entre sindicatos de trabalhadores e empresas ou sindicatos patronais. 
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Apesar disso, na medida do necessário para a compreensão de certos pontos, 
procurei também oferecer aos leitores brasileiros uma rápida visão dos vários 
modelos sindicais e dos sistemas de relações de trabalho de alguns dos países 
desenvolvidos cujas características são, às vezes, incompreensíveis para nós 
que nascemos e vivemos há mais de meio século num modelo corporativo 
estatal de relações de trabalho. Por isso, as notas colocadas ao final de cada 
capítulo são às vezes extensas – mais do que aquelas que normalmente se 
encontram em trabalhos acadêmicos. Apesar disso, entendo que se fazem 
necessárias porque, amiúde, trazem informações sobre aspectos que, em 
geral, não são conhecidos fora dos círculos mais restritos dos estudiosos do 
sindicalismo e dos sistemas de relações de trabalho. 

Houve de minha parte um esforço para dar conta de uma vasta 
literatura internacional. Apesar de todo o empenho, porém, é altamente 
provável que trabalhos e autores importantes tenham sido deixados de lado. 
Em certos casos, por desconhecimento; em outros, por dificuldade de 
acesso à bibliografia; em outros ainda, pela impossibilidade de dar conta do 
imenso volume de escritos existentes na área. Tenho a impressão, contudo, 
de que a falta de referência a alguns estudos não invalida este texto. 
Acredito que, apesar das lacunas, ele será útil aos interessados nos assuntos 
do sindicalismo, a começar pelos próprios sindicalistas, e poderá talvez 
sugerir e estimular pesquisas de certas áreas relacionadas com o 
sindicalismo brasileiro ainda não suficientemente conhecidas. 

No empenho pela obtenção de dados, exposição de hipóteses e 
teorias, não discriminei autores em virtude de posições políticas, 
ideológicas ou metodológicas, ou por seu status na hierarquia dos 
pesquisadores. Informações sobre as taxas de sindicalização em vários 
países foram procuradas em variadas fontes mas nem sempre foram tão 
atualizadas como eu desejaria. Especialmente difícil foi conseguir 
estatísticas sobre a sindicalização do setor público relativas aos últimos 
anos da década dos 90. É provável que existam dados mais recentes do que 
os que encontrei. Mas, como este livro já estava correndo o risco de 
envelhecer antes de terminar (sua redação iniciou-se em dezembro de 
1995), resolvi dar por terminada a tarefa de coleta de material, consolando-
me com a ideia de que alguma coisa é melhor do que nada, de que em 
algum momento a tarefa teria de terminar e de que, finalmente, em virtude 
da rapidez das mudanças da época contemporânea, livros como este sempre 
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estariam atrasados diante delas e, quando postos à disposição dos leitores, já 
estariam ligeiramente defasados. 

Mas, com relação aos problemas dos dados e estatísticas, quero 
observar que, independentemente de minhas falhas e das dificuldades que 
encontra um pesquisador situado fora dos países centrais, há um obstáculo 
geral para todos os estudiosos da evolução das taxas de sindicalização: o da 
inexistência de estatísticas com informações recentes sobre a situação 
sindical de muitos países, especialmente dos países da Europa latina. 
Mesmo em publicações bastante atuais da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), as séries referentes à sindicalização apresentam muitas 
lacunas ou estão defasadas, porque a OIT reproduz dados nacionais que não 
são coletados regularmente nos respectivos países. Trata-se de um 
obstáculo que mesmo os pesquisadores situados nos países desenvolvidos 
encontram, como se observa na leitura de seus últimos trabalhos. De todo 
jeito, utilizamos bastante a publicação da OIT, El Trabajo en el Mundo, 
1997-1998, que, ao lado de uma avaliação geral das mudanças ocorridas 
nos sistemas de relações de trabalho, apresenta dados sistematizados sobre 
as taxas de sindicalização e sobre o volume de trabalhadores sindicalizados 
no inundo nos anos de 1985 e 1995. 

No empenho de obtenção de informações mais atuais e detalhadas, 
fui ajudado desinteressadamente por várias pessoas, as quais quero nomear 
e agradecer: Maria Helena Gomes dos Santos, Secretária de Relações 
Internacionais do Ministério do Trabalho e Turismo; Franco Patrignani, 
Secretário Geral da Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) da 
região de Masserata, Itália; Achim Wachendorfer, diretor do Instituto 
Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico e Social (ILDES) da 
Fundação Friedrich Ebert; e Maria Silvia Portella de Castro, assessora 
sindical da CUT nacional. 

Durante a redação desse trabalho, beneficiei-me das discussões com 
alguns colegas e amigos e da leitura rigorosa e atenta do texto original, da 
correção de várias de suas falhas, de críticas francas e sugestões construtivas. 
A eles quero externar meus agradecimentos: Iram Jácome Rodrigues, 
professor da Faculdade de Economia e Administração da USP; Carlos 
Alberto Novaes, cientista político; Erickson Crivelli, advogado e assessor 
trabalhista da CUT; Glauco Arbix, professor da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP. Nenhum deles, porém, tem qualquer 
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responsabilidade pelas deficiências cio texto que foi à publicação nem pelas 
posições e ideias expostas, das quais, algumas vezes, discordaram. 

Pela tradução de textos do idioma alemão, quero agradecer a Bruno 
Speck, colega do Departamento de Ciência Política da Unicamp. Nas 
tarefas de levantamento de dados, de localização de revistas e artigos, de 
transcrição de tabelas e especialmente de assessoria na parte de informática, 
muito devo a Gilvanilson Aparecido da Gama, presente durante todo o 
transcorrer do trabalho. 

Last but not least, quero agradecer a Fapesp pelo financiamento dos 
custos de realização da pesquisa e publicação desse volume e o CNPq pela 
concessão de uma bolsa de produtividade em pesquisa. 
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PRIMEIRA PARTE:  
O DECLÍNIO DO PODER SINDICAL 

Capítulo 1 
A queda das taxas de sindicalização: a década dos 80 

e a década de 1970, na maioria dos países desenvolvidos, pode ser 
considerada a dos sonhos dos sindicalistas, a de 1980 pode ser vista como 

a dos pesadelos. Nos anos 70, em praticamente todos os países da Europa 
Ocidental e da América do Norte, o movimento sindical expandiu-se em 
termos do número de trabalhadores sindicalizados, da sua capacidade de 
mobilização, pressão e participação nos vários níveis da economia e do 
sistema político. Os avanços efetuados pelo poder sindical nos vários países 
não foram equivalentes. Substanciais diferenças persistiram entre os 
movimentos nacionais. Mas, no conjunto, havia para o sindicalismo dos vários 
países, inclusive para aqueles em que se encontrava menos desenvolvido, uma 
perspectiva de crescimento, que dava a esperança aos “retardatários” (como os 
da Europa latina) de alcançar os mais “adiantados” (geralmente os da Europa 
do Norte), para ficarmos com duas situações polares. 

Do ângulo das comparações nacionais, a hipótese de um 
desenvolvimento convergente das taxas de sindicalização não parecia 
descabida, como nota Ebbinghaus (1995). Mesmo com fortes diferenças 
nacionais, aumentavam os índices de filiação sindical em todas as 
democracias capitalistas. Mas o caminho em direção à convergência ficou 
confinado à época do “Velho capitalismo” (Visser, 1993b, p. 207)1. A 
França, na Europa, e os EUA, na América do Norte, foram dois países em 
que o fenômeno da crise ou decadência do sindicalismo se manifestou mais 
cedo e de modo mais visível. Contudo, no conjunto dos países, ainda havia 
lugar para a crença de que o caso americano e o francês seriam exceções e 
as quedas nos níveis de sindicalização dever-se-iam a fatores nacionais 

                                                 
1 Visser localiza o ano de 1973 como ponto de referência a partir do qual, de modo geral, a 
tendência à convergência foi revertida. Mas, antes dessa data, já havia sinais de queda da 
sindicalização em países como EUA e França. 
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