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cada fator. Urna avaliação do sindicalismo em todos os países para os quais 
anteriormente se ofereceram estatísticas tornaria esse trabalho 
excessivamente longo. Por isso, nos dois próximos capítulos, iremos 
examinar apenas alguns casos nacionais que, pela importância do país ou 
pelas peculiaridades da situação sindical, merecem o esforço de um exame 
mais acurado. Adiantemos, contudo, numa apreciação geral, que os dados 
mais recentes da OIT sobre as taxas de sindicalização dos países 
anteriormente citados indicam que, na comparação entre 1985 e 1995, em 
todos os países (com exceção da Noruega), houve queda dos níveis de 
sindicalização entre os trabalhadores (excluídos os desempregados e os 
aposentados) e no conjunto da população não agrícola (excluindo a 
Dinamarca) (ver Anexo 1.1). 
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Capítulo 2 
As diferenças nacionais: a situação norte-americana 

s Estados Unidos estão entre os países em que os sindicatos sofreram 
as maiores perdas. O declínio, no entanto, começou há certo tempo, 

tendo as taxas de sindicalização decaído continuamente, em termos 
proporcionais, a partir dos anos 50. Percentualmente, o pico da 
sindicalização ocorreu por volta de 1953. Nesse ano, 25,9% da força de 
trabalho (32,5% dos empregados, excluindo a agricultura) chegaram a estar 
sindicalizados1 (Galenson & Smith, 1978, pp. 3031; Troy, 1986, p. 80 83). 
Contudo, o número absoluto de sindicalizados continuou crescendo até fins 
da década dos 70. Entre 1933 e 1984, três períodos podem ser distinguidos 
no desenvolvimento do sindicalismo norte-americano. O primeiro, até 1953, 
seria o do crescimento contínuo tanto do número de membros como no de 
sindicalizados no conjunto da força de trabalho civil não agrícola. No 
segundo, a partir desse ano, houve a constante erosão da taxa de 
sindicalização, embora o número de membros dos sindicatos tenha 
continuado a crescer até o pico de 1975 (cerca de 22 milhões de membros). 
No terceiro, houve o declínio conjunto da taxa de sindicalização e do 
número de membros dos sindicatos (Troy, 1986). 

Outra avaliação, incluindo o ocorrido entre 1985-1990, estabelece as 
seguintes etapas: (a) de começos de 1960 até 1979, o número de filiados a 
sindicatos, nos EUA, aumentou, mas a um ritmo mais baixo do que o do 
total do emprego; b) de 1979 a 1985, o número de sindicalizados caiu 
enquanto o emprego subiu; e c) de 1985 a 1990, o número de trabalhadores 
sindicalizados declinou mais lentamente, enquanto o emprego continuou a 
subir (Labor Press Service, 17.02.1992). 

Pelos dados do Current Population Survey, em números absolutos, o 
número de sindicalizados, em 1975, era de 16.780 mil, contra 16.740 mil 
em. 1990, depois de ter chegado a 20.095 mil em 19802 (Chang & 

                                                 
1 Depois da Primeira Grande Guerra, como em outros países, o sindicalismo norte americano 
conheceu um período de expansão: em 1920, cinco milhões de trabalhadores chegaram a 
estar sindicalizados. Depois veio uma Lise de decréscimo cujo ponto mais baixo foi atingido 
em 1933 (Galenson & Saia h, I 978, p. 29). 
2 Visser (1994, p.19) registra 21248 mil, em 1970; 20.095 mil em 1980 e 16960 mil em 1989. 
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Sorrentino, 1991). De 1980 a 1993, os sindicatos americanos perderam 3,5 
milhões de membros. Nesse ano, a taxa de sindicalização nacional estava 
em torno de 16% dos empregados e trabalhadores assalariados. Em 1993, o 
número de trabalhadores sindicalizados caía para 16,6 milhões. A taxa de 
sindicalização do setor privado declinou para 11,2%, seu nível mais baixo 
desde 1930 (Moody, 1995, p. 8). Em 1994, a proporção do total de 
sindicalizados na força de trabalho americana foi para 15,5% e, em 1995, 
para 14,9% (Monthly Labor Review, May 1996, p. 43); em 1996, para 
14,5% (Berstein, 1997, p. 57) em 1997, para 14,1% (Employment and 
Earnings, January 1998, apud site da AFL-CIO de 19.07.98), isto é, pouco 
mais de 16 milhões sindicalizados. 

Os dados apresentados pela publicação da OIT, El Trabajo en el 
Mundo, 1997-1998– daqui para frente referida apenas como OIT, 1997-
1998 – indica 16.360 mil trabalhadores sindicalizados em 1995, 12,7% da 
mão de obra não agrícola e 14,2% considerando apenas trabalhadores. A 
publicação da OIT inclui na categoria “trabalhadores” a totalidade da 
população trabalhadora, excluídos os trabalhadores por conta própria, os 
desempregados e os aposentados. A população não agrícola inclui os 
trabalhadores por conta própria e os familiares não remunerados, os 
empregados domésticos e os desempregados da indústria e dos serviços. 
Esse método tem a vantagem de permitir cálculos das taxas de 
sindicalização para a quase totalidade dos países, inclusive para os do 
Terceiro Mundo, onde as estatísticas são precárias. O inconveniente é que 
categorias não assalariadas entram como base de cálculo. (Para mais 
informações, ver “Apêndice Metodológico”, no final.) 

Em 1995, cerca de nove milhões dos sindicalizados estavam na 
indústria privada não agrícola; sete milhões nos governos federal, estaduais 
ou municipais (Monthly Labor Review, May 1996, p. 42). Projetando as 
perdas para o próximo século, Freeman cita estimativas pelas quais a taxa 
de sindicalização americana do setor privado estará em 5% em começos dos 
anos 2000 (Freeman, 1995, p. 519). Boyer fala em 3% para 2010 (Boyer, 
1995, p.545). 

Obviamente, a extensão das perdas foi diversa segundo os setores 
produtivos. Deixando de lado o fenômeno do sindicalismo do setor público 
(que será tratado posteriormente), os ramos mais atingidos pela 
dessindicalização foram os da indústria, justamente nos setores que haviam 
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sido fortalezas do sindicalismo norte-americano: automóveis, minas, aço. O 
sindicato desse último setor, de um máximo de 1,1 milhão de membros em 
1973, perdeu em dez anos 54% de seus afiliados. Aproximadamente no 
mesmo período, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Automobilística 
perdeu cerca de meio milhão de membros (Troy, 1986). A vazão entrou 
pela década dos 90: “No setor privado, os sindicatos foram quase 
dizimados”, escreve Gary Chaison. De 1980 a 1993, 4,8 milhões de 
membros foram perdidos (Chaison, 1996, pp.1819). Em números absolutos, 
na mineração, 182 mil membros foram perdidos; na construção, 442 mil; 
630 mil nos transportes, comunicações e utilidades públicas; e 379 mil no 
comércio por atacado e a varejo. Em volume de sindicalizados, os 
sindicatos só ganharam membros, em números absolutos, no setor de 
serviços, em expansão. Mas, ainda assim, a taxa de sindicalização desse 
setor baixou de 9% para 6% (Chaison, 1996, p.19). 

Além das diferenças por setor de atividade, as taxas de sindicalização 
americanas variam fortemente segundo o grupo étnico, a idade, o gênero, o 
regime de trabalho etc. As diferenças nos níveis de sindicalização, ao que 
tudo indica, seguem um padrão estabelecido há certo tempo. Por exemplo: 
em 1977, 20% dos assalariados brancos empregados e assalariados do setor 
privado pertenciam a um sindicato ou associação equivalente, contra 27% 
dos “não brancos” (Current Population Survey, 05.01.1977, apud Freeman 
& Medoff, 1987, p. 41). Nos anos seguintes, essas tendências persistiram, 
embora com redução da sindicalização para todos os grupos: em 1988, 
19,7% dos brancos estavam sindicalizados, contra 26,1% dos negros 
(Curme; Hirsch & Macpherson, 1990, p. 13). Nesse ano, entre os 
trabalhadores de tempo integral a proporção de filiados a sindicatos era de 
19,1% (21,5% representados por sindicatos) enquanto entre os empregados 
em tempo parcial era de apenas 6,3% (7,7% representados por sindicatos). 
Em 1988, a taxa de sindicalização entre as mulheres brancas era de 11,4% 
contra 19,7% entre as mulheres negras. Entre as mulheres que trabalhavam 
em tempo parcial, a sindicalização era muito baixa: 6,3% (14,9% para as 
que trabalhavam em tempo integral) (Curme; Hirsch & Macpherson, 1990). 

Em 1991, no conjunto da força de trabalho em tempo integral e em 
tempo parcial, a proporção de sindicalizados entre os negros do sexo 
masculino, maiores de 16 anos, estava em 24,6%. Entre os brancos, na 
mesma faixa de idade, a proporção caía para 18,8% e, entre os de origem 
hispânica, para 15,6%. As diferenças no tocante à propensão a aderir a 
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sindicatos são igualmente acentuadas quando se separam trabalhadores por 
gêneros: entre as mulheres com mais de 16 anos, a proporção de 
sindicalização era de 12,6%, contra 21,3% entre os homens da mesma faixa 
etária (Labor Press Service, 17.02.92). Os dados para 1995 indicam a 
manutenção das mesmas tendências. Os homens negros mantêm a maior 
proporção de sindicalizados (cerca de 20%) e as mulheres brancas a mais 
baixa (Monthly Labor Review, May 1995)3. Em 1996, a taxa nacional de 
sindicalização caía para 14,5% (Bernstein, 1997, p. 62). O quadro seguinte 
indica a distribuição da sindicalização por etnia e por sexo, discriminando 
também a proporção de sindicalizados e dos que, embora não filiados a 
sindicatos, são cobertos pelos acordos coletivos. 

Quadro 2.1  
EUA 1980-1993 (em milhares) 

Filiação sindical e taxa de sindicalização por setora 

 1980 1993 Diferença 1980 1993 Diferença 
Setor privadob 14283 9556 4727 20,1% 11,2% 8,9% 
Mineração 285 103 182 32,0 16,0 16,0 
Construção 1371 929 442 30,9 20,0 10,9 
Indústria 6726 3592 3134 32,3 19,2 13,1 
Transporte e serviços 
públicos 

2554 1924 630 48,4 30,5 17,9 

Comércio (atacado e 
varejo) 

1746 1367 379 10,1 6,3 3,8 

Finanças, seguros e 
bens imóveis 

162 131 3,1 3,2 1,9 1,3 

Serviços 1439 1510 +71 8,9 5,8 3,1 
Setor público 5764 7018 +1254 35,9 37,7 +1,8 
Total 20047 16547 3473 23,0 15,8 7,2 
Fontes: Para 1980: Departamento de Trabalho dos EUA, 1981; para 1993: Behrmann (1994). 
a Porcentagem de assalariados empregados e de trabalhadores assalariados filiados a sindicatos. 
b Agricultura excluída. 

Essas tendências continuaram nos anos mais recentes. Em 1995, a 
porcentagem de trabalhadores cobertos por convênios coletivos havia caído 
para 11,2%, o que significa dizer, de modo mais dramático, que quase 9/10 
têm contratos individuais (OIT, 1997-1998). Nesse ano, cerca de 20% dos 
trabalhadores negros estavam sindicalizados contra 14% dos brancos e 13% 
                                                 
3 Dados do Bureau of Labor Statistics. A publicação não indica a proporção de mulheres 
sindicalizadas. 
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dos “hispânicos”. A proporção de sindicalizados entre os homens estava em 
torno de 17% e a das mulheres, em 14,5%. Os empregados em tempo parcial 
registravam aproximadamente 17% de sindicalizados e os que trabalhavam 
em tempo parcial, 7% (Monthly Labor Review, May 1996, p. 42). Em 1997, 
16% dos empregados em jornada integral de trabalho pertenciam a sindicatos 
contra 7% dos que trabalhavam em jornada reduzida (Employment and 
Earnings, January 1998, site da AFL-CIO de 10.07.98). 

Quadro 2.2  
Trabalhadores sindicalizados e trabalhadores  

abrangidos por acordos por etnia e sexo nos EUA 

 Trabalhadores sindicalizados Trabalhadores cobertos por acordos 
Homens 19,3 21,3 
Mulheres 12,6 14,8 
Brancos 15,4 17,4 
Homens 18,8 20,6 
Mulheres 11,7 13,8 
Negros 21,4 24,4 
Homens 24,6 27,7 
Mulheres 18,4 21,2 

“Hispânicos” 15,6 17,7 
Homens 16,9 18,6 
Mulheres 13,5 16,2 

Total 16,1 18,2 
Fonte: Labor Press Service, 17.02.92. Trabalhadores com 16 anos ou mais. 

Percebe-se que os homens tendem a sindicalizar-se mais do que as 
mulheres; os trabalhadores negros mais do que os brancos; os trabalhadores 
em tempo completo mais do que os de tempo parcial; os trabalhadores com 
idade entre 35-64 mais do que os das outras faixas etárias inferiores e 
superiores; os trabalhadores que têm apenas curso secundário (high school) 
mais do que os que têm curso superior. 

As diferenças entre gêneros são influenciadas pelo regime e pelo tipo 
de trabalho que homens e mulheres realizam, assim como as diferentes 
etnias. Segundo Freeman & Medoff, “mais de 80% da diferença entre 
homens e mulheres na sindicalização parecem dever-se à diferença nas 
características dos empregos ocupados pelos homens e pelas mulheres e nos 
interesses econômicos de cada grupo” e não a qualquer predisposição inata 
das mulheres a não se sindicalizar. O mesmo tipo de explicação serviria 
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para a propensão, significativamente maior, dos negros à sindicalização em 
relação aos brancos. Ocorre que os negros tendem a ocupar, em maior 
proporção, empregos manuais e de outras atividades em que a proteção 
sindical é importante. Freeman & Medoff consideram, ademais, que é 
especialmente provável que os avanços do sindicalismo beneficiem mais os 
negros. Com os trabalhadores jovens aconteceria o mesmo que com as 
mulheres. Os jovens frequentemente trabalham em empregos temporários 
(“mercado de trabalho secundário”), nos quais os empregados realizam 
tarefas que exigem aptidões pouco elevadas, rápido treinamento, por curtos 
períodos (Freeman & Medoff, 1987, pp. 44-45)4. 

Esse ponto, que tem repercussões sobre o sindicalismo nos EUA e 
em outros países, vincula-se a uma mudança em curso no mercado de 
trabalho: os setores em crescimento tendem a empregar relativamente mais 
jovens enquanto os setores em declínio costumam conservar os 
trabalhadores mais velhos (Freeman & Medoff, 1987, p. 45). 

O Quadro 2.2, apresentado anteriormente, traz a proporção de 
trabalhadores representados por sindicatos. Em vários países, tal como no 
Brasil, os trabalhadores podem estar representados por sindicatos ainda que 
não estejam sindicalizados. Nesse último caso, as proporções são sempre mais 
elevadas. Nos EUA, além do total de 16,6 milhões de sindicalizados, existiam 
em 1991 2,2 milhões de não sindicalizados, mas representados por sindicatos. 

As taxas de sindicalização juntamente com as de trabalhadores 
cobertos por acordos coletivos nos EUA indicam que as porcentagens de 
sindicalização no setor privado tendem a ser de 45 pontos inferiores às de 
trabalhadores cobertos por contratos coletivos, proporção bastante mais baixa 
do que as existentes na Europa (Curme; Hirsch & Macpherson, 1990, p. 8)5. 

                                                 
4 Como um caso desse tipo, os autores citam a McDonald’s, em que não existe sindicalismo: 
“Por trás de seus arcos dourados [a McDonald’s] emprega mais jovens do que qualquer outra 
companhia dos Estados Unidos” (p. 45). 
5 Todos os dados são do Current Population Survey. A diferença de 45 apontada por Curme 
et alii deve-se em larga medida às características do sindicalismo nos EUA em que as 
negociações se fazem por empresas “sindicalizadas”, quer dizer, em que há negociação com 
um sindicato reconhecido pelo empregador. Na Europa, onde o sindicato negocia em nome 
de todos os trabalhadores, filiados ou não, a discrepância entre os dois grupos tende a ser 
bastante forte. Por exemplo: na Alemanha, para uma taxa de sindicalização de 31%, em 1990 
a proporção de trabalhadores abrangidos pelos acordos era de 81%; na França, os números 
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Em razão das características do sindicalismo americano (a 
negociação por empresa, a ausência de negociações centralizadas, a ideia 
predominante entre os dirigentes sindicais e trabalhadores de que os 
sindicatos só devem representar sindicalizados), a variável “número de 
trabalhadores abrangidos por contratos coletivos” pode, nos EUA mais do 
que em outros países, ser tomada como um indicador de poder sindical. 
Nesse sentido, ela é particularmente reveladora do declínio do sindicalismo 
norte-americano. Tal como acontece com a proporção de sindicalizados, a 
proporção de empregados cobertos por acordos coletivos vem declinando 
sistematicamente. Em 1989, cerca de 80% do total de trabalhadores dos 
EUA não estavam cobertos por acordos coletivos. No setor privado, a 
porcentagem de trabalhadores abrangidos por acordos coletivos que, em 
meados de 1955, atingia 36% dos trabalhadores, baixou para 11,5% em 
1992 (Meyer & Cooke, 1993, p. 532). 

Do ponto de vista do Futuro do sindicalismo nos EUA, fato grave é o 
aumento do número de trabalhadores que não desejam ser representados por 
sindicatos. No caso americano, essa opção realiza-se por meio de eleições 
secretas realizadas nas empresas de acordo com as regras estabelecidas pela 
Lei Nacional de Relações Industriais (LNRI)6. Nos anos 50, os sindicatos 

                                                                                                                 
eram, respectivamente, 8% e 91%; na Holanda, 19% e 71%; na Espanha, 9% e 68%; no 
Reino Unido, 37% e 47% (cf. Vissem; 1994b, p. 99). 
6 A Lei Nacional de Relações Industriais foi aprovada pelo congresso norte-americano em 
julho de 1935 no âmbito da política do New Deal de recuperação econômica do governo 
Roosevelt e num contexto de alto desemprego. Ela garantiu aos empregados, entre outros 
direitos, o de criar sindicatos e de ser representados por eles. Para isso, os trabalhadores 
deveriam manifestar esse desejo em eleições organizadas pela Junta Nacional de Relações 
Industriais (JNRI) nas empresas, ou nos locais de trabalho. É necessário, para que tal 
aconteça, que um grupo de trabalhadores de uma empresa decida que deseja um sindicato e 
peça a uni sindicato existente que “organize” (“represente” seria linguagem brasileira) os 
empregados. Um terço dos trabalhadores do local deve assinar tini requerimento nesse 
sentido. Mas, de acordo com Freeman & Medoff (1987, p. 270), a experiência mostra que, a 
menos que dois terços dos empregados assinem o requerimento, a instalação do sindicato 
“não terá a menor chance de vingar” em virtude das pressões patronais. Até agora, desde 
1935, a ,Junta já patrocinou cerca de 345 mil eleições (Cravei, 1993, p. 127). 
A JNRI, na década de 1930, encontrou muita oposição dos empregadores. A maioria dos 
observadores entendem que ela efetivamente ajudou a organização sindical e favoreceu a 
organização dos grupos de trabalhadores mais desprotegidos. Particularmente importante foi a 
aprovação, no congresso, da chamada Lei Wagner (do Senador Robert Wagner, principal 
arquiteto da nova legislação), que reintroduziu na Lei Nacional de Relações Industriais a 
chamada seção 7, que garantia aos trabalhadores o direito de se organizar em sindicato e de 
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foram vitoriosos em 65% a 70% das eleições realizadas em empresas, 
organizando cada ano aproximadamente 1% do total da força de trabalho 
por meio de eleições nos locais de trabalho patrocinadas pela JNRI (Junta 
Nacional de Relações Industriais). Porém, nos inícios dos anos 80, os 
sindicatos engajaram-se em poucas eleições e tiveram tão poucas vitórias 
que apenas 0,14% da força de trabalho que não estava organizada 
sindicalizou-se por meio das eleições da JNRI, porcentagem abaixo daquela 
necessária para os sindicatos manterem a proporção da força de trabalho 
sindicalizada e, mais ainda, para conseguirem crescer (Freeman & Medoff, 
1987, pp. 267-269). 

De 1965 a 1975, o número de eleições realizadas em empresas subiu 
ligeiramente de 7.200 para 7.700 eleições anuais. Mas, entre 1975 e 1985, 
baixou para 6.600. Já em 1990, somente 3.623 eleições foram efetuadas, ou 
seja, um declínio de aproximadamente a metade com referência ao ano de 
1965. Todavia, o número de eleições em que os trabalhadores se 
manifestaram a favor do sindicato foi de apenas 50%. Em 1990, em 587 

                                                                                                                 
negociar coletivamente, protegidos contra toda interferência contrária ou intimidatória dos 
patrões. A nenhuma pessoa, como condição de emprego, seria exigido que se abstivesse de 
aderir a um sindicato. Posteriormente, houve uma reação contra o considerado excesso de 
poder conferido aos sindicatos pela Lei Wagner. Em 1944, a Lei Smith-Connally exigiu que 
um referendo patrocinado pelo governo fosse efetuado antes de cada greve. Em 1947, a Lei das 
Relações Industriais foi alterada – num sentido muito negativo para o poder sindical – pela lei 
“Taft-Hartley”, votada no clima dos inícios da guerra fria. A nova lei impôs muitas restrições 
aos sindicatos como organização e como movimento. Os sindicatos ficaram obrigados a prestar 
informações sobre seus estatutos e gestão financeira. Para utilizar as vantagens da JNRI, os 
dirigentes dos sindicatos deveriam assinar um documento declarando que não pertenciam ao 
partido comunista ou a qualquer outra organização que pretendesse substituir o governo pela 
força e nem tinham quaisquer relações com essas organizações. Por outro lado, obrigava os 
sindicatos, em caso de intenção de greve, a informar as empresas com 60 dias de antecedência, 
proibia a cláusula da closed shop, tornava a direção dos sindicatos passível de sanções em caso 
de “greves selvagens” (quer dizer, de greves não declaradas pelo sindicato) (sobre a clos.ed 
shop, e a union shop ver Cap. 6). Em 1959, a Lei Landrum-Griffin estabeleceu os direitos dos 
filiados ante as direções sindicais e deu às autoridades federais mais poderes de intervenção nos 
assuntos internos dos sindicatos. Essa lei passou sob o impacto de revelações sobre a corrupção 
no interior de sindicatos americanos e se destinou a aumentar o controle dos filiados sobre os 
assuntos internos dos sindicatos e “permitir sua reforma por dentro” (Benson, 1986, p. 350). 
Apesar das mudanças ocorridas na legislação, as relações de trabalho nos EUA são ainda hoje 
dominadas pelas normas introduzidas pela legislação de 1935. (Voltaremos a esse ponto 
quando, no Capítulo 4, mostrarmos os efeitos da legislação sobre a sindicalização dos 
empregados do setor público.) 

30 

eleições de empresas em que os trabalhadores deveriam decidir se queriam 
ou não continuar a ser representados por sindicatos, a proporção de vitórias 
do sindicato foi de apenas 29% (contra 31% em 1965) (Meyer & Cooke, 
1993, pp. 532-533). 

Os autores chamam a atenção, por outro lado, para o aumento das 
ações empresariais consideradas “desleais” adotadas contra os sindicatos 
(unfair labor practices) e proibidas pela Lei Nacional de Relações 
Industriais: dispensa de ativistas sindicais, tentativas de prejudicar as 
atividades de convencimento dos empregados por parte dos funcionários 
sindicais etc. O número de sindicalistas despedidos teria subido de 4.477, 
em 1965, para 34.532, em 1984, para em seguida cair e estabilizar-se entre 
16 e 19 mil anualmente (Meyer & Cooke, 1993, p. 533). 

A obtenção de novos membros por meio das eleições da JNRI, calculada 
sobre a força de trabalho não agrícola empregada, caiu de 0,23% em 1980 para 
0,09% em 1986 e 0,07% em 1992. Os sindicatos conseguiram porcentagens de 
êxito entre 40% e 50% mas apenas realizando eleições onde consideravam que 
teriam boas chances de vitória. Como resultado, a média do número de 
certificados por ano caiu de 3431 no período de 1975-1981 para 1595 no 
período de 1982-1992, uma queda de 54% (Chaison, 1996, p. 19). 

Declinou, pois, o número de trabalhadores do setor privado que os 
sindicatos poderiam representar por meio do que é chamado de eleições nos 
locais de trabalho (certificate elections). Entre 1975 e 1981, a média anual de 
trabalhadores que os sindicatos puderam representar foi de 157397. Entre 
1982 e 1992, foi de 73992 trabalhadores, um número muito pequeno quando 
se considera a média de trabalhadores membros de sindicatos durante o 
período (de 10 a 12 milhões) (Rose & Chaison, 1996, p. 82). Inversamente, 
os sindicatos foram derrotados em 77% das eleições em empresas ocorridas 
entre 1977 e 1981 supervisionadas pela Junta Nacional de Relações 
Industriais para os empregados decidirem sobre retirada (ou não) do sindicato 
na empresa (decertification elections) (Meyer & Bain, 1994, p. 117). 

O resultado geral é a continuação do declínio do sindicalismo nos 
EUA na década dos 90. Mas cumpre notar que os aspectos mais negativos 
do quadro descrito anteriormente aplicam-se aos sindicatos do setor 
privado. No quadro geral de declínio, os sindicatos do setor público 
conseguiram manter posições e mesmo realizar certos ganhos durante as 
décadas dos 80 e dos 90, aspecto que analisaremos no Capítulo 4. 
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O CANADÁ 

A situação do sindicalismo no Canadá é particularmente interessante 
em razão de sua proximidade com os EUA, do elevado grau de conexão entre 
as duas economias, de um lado, e as diferenças nas taxas de sindicalização, de 
outro. Do ângulo do número absoluto de trabalhadores sindicalizados, no 
caso canadense, os efetivos sindicais quase dobraram entre 1970 e 1990: 
2.173 mil contra 4.031 mil (Quadro 1.2 do capítulo anterior). Já a taxa de 
sindicalização não ajustada indica, no mesmo período, um aumento de 31% 
para 35%, considerando somente trabalhadores com emprego, e de 29% e 
32%, se no cálculo forem incluídos desempregados (Quadro 1.3). Outros 
autores estimam que a sindicalização teria chegado a 37,5% em 1993 (Rose 
& Chaison, 1996, p. 81; OIT, 1997-1998). Pelos dados da OIT, considerando 
toda a mão de obra não agrícola, a taxa de sindicalização canadense seria de 
31% em 1993 contra 31,3% em 1985. Considerando apenas trabalhadores, 
seria de 37,4% contra 36,7% nos mesmos anos. Na comparação, em termos 
percentuais, entre 1985 e 1993, no total da mão de obra não agrícola, teria 
havido ligeira perda de 0,6% mas, entre trabalhadores, teria havido um ganho 
de 1,8% (OIT, 1997-1998. Cf. Anexo estatístico). 

Contudo, se houve ganhos em termos absolutos, em termos relativos 
a taxa de sindicalização nacional permaneceu praticamente a mesma entre 
1980 e 1994: 37,0% e 37,5%, depois de ter declinado para 36,2% em 1990 
e 36,3% em 1991 (Chaison, 1996, p. 53). O próprio Chaison alerta para o 
fato de que o ritmo de crescimento da sindicalização canadense declinou 
dramaticamente a partir da década dos 70: “A filiação a sindicatos 
aumentou 49% nos anos 60 e 56% nos anos 70 mas somente 19% nos anos 
80. A taxa de crescimento entre 1990 e 1994 foi de aproximadamente 1%, 
um aumento de somente 47 mil novos membros em quatro anos” (Chaison, 
1996, p. 53). (No cap. 6, voltaremos a discutir a situação canadense e as 
hipóteses relacionadas com a situação relativamente mais cômoda dos 
sindicatos nesse país em comparação com os EUA.) 
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Capítulo 3 
As diferenças nacionais: a situação europeia 

a Europa, como os dados do Capítulo 1 indicaram, as perdas do 
sindicalismo não foram, de modo geral, da dimensão da verificada nos 

EUA. No entanto, três observações devem ser feitas, considerando 
especialmente a variedade de situações nacionais do sindicalismo na Europa 
Ocidental: a) em alguns países, as perdas foram muito elevadas já na década 
de 1980; b) nos primeiros anos de 1990, mesmo em países onde o 
sindicalismo havia conseguido evitar perdas (países nórdicos, Alemanha, 
Áustria), a continuidade das mudanças da economia internacionalizada e 
das novas tecnologias começou a ter efeitos negativos sobre as taxas de 
sindicalização; c) em razão dos sistemas europeus de relações de trabalho, 
as quedas nas porcentagens de sindicalização não tiveram efeitos 
significativos na proporção de trabalhadores cobertos por convenções 
coletivas. Com exceção do Reino Unido, onde, tal como nos EUA, os 
acordos coletivos geralmente não são extensivos aos trabalhadores não 
sindicalizados, as proporções de empregados protegidos por acordos 
continuaram elevadas1. 

Nas páginas que se seguem, procuraremos apresentar algumas 
informações sobre a situação do sindicalismo europeu nos primeiros anos 
da década de 1990. Como advertimos anteriormente, apenas uma parte dos 
países mencionados nos quadros do Capítulo 1 será avaliada2. 

                                                 
1 As porcentagens de trabalhadores cobertos por convênios coletivos eram as seguintes: 
Alemanha, 90%; Dinamarca, 55%; Espanha, 82%; Noruega, 66%; Holanda, 80(.7( (dados de 
1996); França, 90%; Suécia, 85% (dados de 1995); Irlanda, 90%; Reino Unido, 25,6% 
(dados de 1994) (OIT 1997-1998). 
2 Também outros países desenvolvidos de fora da Europa foram deixados de lado pela 
impossibilidade, aqui, de um estudo mais abrangente. Os dados, no entanto, mostram, 
também nesses outros países, forte declínio da proporção de sindicalizados. Na Austrália, 
por exemplo, a taxa nacional de sindicalização, tomando como pontos de referência Os anos 
de 1985 e 1995, caiu de 40,6% para 28,6% no total da mão de obra não agrícola. 
Considerando apenas trabalhadores, o declínio foi de 50,0% para 35,2%. Na Nova Zelândia, 
entre 1986 e 1995, de 47,1% para 23,2% (total da mão de obra não agrícola) e de 54,1% para 
24,3% (para trabalhadores), uma das quedas mais fortes registradas no conjunto do mundo 
desenvolvido. No Japão, para o período entre 1986/1995, para a mão de obra não agrícola, a 
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