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maior grau de previsibilidade e racionalidade na produção capitalista, 
especialmente na sua fase da produção de massas padronizada. 

Por isso, a redução das taxas de sindicalização pode ter efeitos 
diferenciados no sindicalismo enquanto instituição e enquanto movimento 
social. Teoricamente, a dessindicalização poderia atingir mais a instituição 
sindical, mas poderia não ter os mesmos efeitos sobre o movimento 
sindical. Essa face do sindicalismo – e é difícil agora deixar de evocar o 
termo “movimento operário” – seria menos dependente dos aparelhos que a 
face institucional do sindicalismo, que teria beneficiado sobretudo os 
burocratas sindicais. Ora, se o poder sindical depende mais de seu lado 
“movimento”, ele não seria especialmente afetado pelo declínio dos níveis 
de sindicalização. Mas acontece que o poder sindical se realiza mediante 
sua capacidade de pressão, ou seja, sobre a possibilidade de infringir danos 
ao “outro lado”, o que requer mobilização. A greve, nas democracias 
contemporâneas, é para isso o instrumento por excelência, ainda que não 
seja o único. É principalmente por meio dela que o sindicalismo assume sua 
forma de movimento social capaz, ao mesmo tempo, de pressionar o “outro 
lado” e, indiretamente, de reforçar o sindicalismo como instituição. 

No Capítulo 5, procuraremos analisar em que medida as 
transformações ocorridas nessas últimas décadas afetaram os índices de 
conflito, o que indiretamente significa medir as consequências do declínio 
da filiação a sindicatos sobre o sindicalismo como movimento social e, 
desse modo, o poder sindical. Mas, antes, convém examinar a expansão do 
sindicalismo no setor público e suas consequências para o movimento 
sindical como um todo. 
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Capítulo 4 
O sindicalismo do setor público 

 declínio das taxas nacionais de sindicalização, de modo especial, e do 
poder sindical, em geral, teria sido mais acentuado se não tivesse havido 

a sindicalização dos empregados do setor público. Até então, o sindicalismo 
havia sido tipicamente um movimento associativo de trabalhadores manuais 
do setor privado, do setor manufatureiro, primeiro, e, logo em seguida, dos 
setores de serviços, como ferrovias, portos e trabalhos públicos urbanos. As 
chamadas “classes médias” mantinham-se, no conjunto, afastadas dos 
sindicatos. Havia, naturalmente, aqui e ali, dependendo do país, segmentos de 
classes médias assalariadas do setor privado em que tinham surgido algumas 
associações, como entre os jornalistas, professores, bancários, empregados de 
estradas de ferro etc. Uma delas, das mais antigas no mundo, foi a Associação 
dos Empregados de Estradas de Ferro no Reino Unido. Criada em 1887, 
filiou-se ao TUC em 1909, quando chegou a organizar a maioria dos 
empregados das estradas de ferro1 (Lockwood, 1962, p. 156). 

Nos EUA, alguns grupos de trabalhadores manuais do setor público 
chegaram a se organizar bastante cedo. Já por volta de 1800, artesãos dos 
estaleiros da marinha filiaram-se a sindicatos que representavam seus 
companheiros do setor privado. No século XIX, o sindicalismo avançou 
entre os tipógrafos de estabelecimentos governamentais e entre os carteiros, 
primeiro como associações beneficentes e depois efetuando trabalhos de 
lobby junto ao Congresso, embora não agissem ainda como verdadeiros 
sindicatos e não fizessem greves (Herman & Kuhn, 1981, pp. 85-86). 

Apesar desses e de outros exemplos que se poderiam encontrai; 
inclusive no Brasil (caso dos trabalhadores dos estaleiros navais e de 
empresas do Estado)2, no conjunto do movimento sindical, os sindicatos e 

                                                 
1 Esse sindicato, ao adquirir força, começou a apresentar e custear as candidaturas de seus 
próprios candidatos ao parlamento. Em 1924, conseguiu eleger seu primeiro candidato; em 
1929, elegeu oito e, nas eleições de 1945, elegeu quinze (Lockwood, 1962, p. 161). 
2 Sobre Os “operários do Estado” no Brasil (dos arsenais do Exército e da Marinha, dos 
ferroviários da Estrada de Ferro I). Pedro II, dos gráficos da Imprensa Nacional, dos 
operários da Casa da Moeda de fins do século XIX e começos do XX), cf. Carvalho (1987, 

O 
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associações de classe média tinham pouco peso, embora crescessem 
continuamente. Em 1951, os cinco sindicatos mais importantes de 
empregados de escritório tinham em conjunto cerca de 450 mil membros 
(Lockwood, 1962, p. 135). 

O exemplo do Reino Unido é ilustrativo das etapas pelas quais 
atravessou o sindicalismo. Em 1985, numa lista dos dez maiores sindicatos 
britânicos organizada por Hobsbawm (1987, cf. especialmente o cap. “O 
‘Novo Sindicalismo’ em Perspectiva”), todos eram organizações de 
trabalhadores manuais do setor manufatureiro e privado: mecânicos, 
caldeireiros, mineiros, marceneiros e carpinteiros, tecelões, alfaiates, forja 
dores, pedreiros e sapateiros. A lista indica o peso dos sindicatos de ofício, de 
trabalhadores qualificados e expressa a composição profissional da classe 
operária da época. Mas, em 1963, entre os dez maiores sindicatos, quatro 
eram sindicatos de empregados não manuais, a maior parte do setor público: 
o sindicato dos comerciários, o sindicato dos funcionários municipais, o 
sindicato nacional dos funcionários públicos e o sindicato nacional dos 
professores. Entre os sindicatos de trabalhadores manuais, três estavam no 
setor de serviços coletivos (transportes, ferrovias e serviços municipais). Os 
outros três eram o dos metalúrgicos, o dos mineiros e o dos eletricistas. 

As alterações na lista dos maiores sindicatos refletem as mudanças 
desses últimos cem anos no mercado de trabalho e no sistema produtivo: 
indicam a supremacia dos grandes sindicatos de trabalhadores fabris e 
serviços coletivos e o início da expansão do sindicalismo dos não manuais. 
De modo esquemático, três grandes etapas poderiam ser distinguidas na 
história do sindicalismo: a) a do sindicalismo de ofício; b) a do sindicalismo 
de trabalhadores industriais3; c) a do sindicalismo do setor público. Na 
primeira fase, as organizações sindicais reuniram a nata da classe operária da 
época, os trabalhadores qualificados, profissionais com formação artesanal 
polivalente num período em que as máquinas ainda não haviam substituído o 
uso manual das ferramentas. Muitos desses sindicatos, em certos aspectos, 

                                                                                                                 
Cap. III: “República e Cidadanias”) e Fausto (1976, Cap. I da II Parte: “A Classe Operária e 
seu Movimento”). 
3 Na Inglaterra, durante o movimento do “novo sindicalismo” do final do século, a 
organização dos trabalhadores de baixa qualificação em “sindicatos gerais”, abrangendo 
muitas categorias profissionais, dificultou a formação de típicos “sindicatos industriais”, 
quer dizei; de trabalhadores fabris. Os “sindicatos gerais” foram, nesse país, o equivalente 
dos “sindicatos industriais” de outros lugares. 
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foram bastante conservadores, especialmente nos EUA: eram organizações de 
trabalhadores brancos, qualificados, do sexo masculino, nas quais as 
mulheres, os aprendizes e todos os trabalhadores de baixa qualificação não 
eram admitidos. Nos EUA, negros e chineses (especialmente na costa do 
Pacífico) não tinham acesso aos sindicatos. Posteriormente, o surgimento da 
produção em série e em massa, a extensão dos princípios tayloristas-fordistas, 
propiciaram o aparecimento de novo tipo de sindicalismo, destinado a 
abranger os operários não qualificados. Aos poucos, esses sindicatos, filiados 
ao CIO, acabaram por receber os trabalhadores negros que emigravam do Sul 
para os estados do Norte; por outro lado, a escassez de mão de obra durante a 
Segunda Guerra facilitou a entrada das mulheres nas fábricas e nos 
sindicatos. Na América do Norte, a criação do CIO e dos “sindicatos 
industriais” durante o New Deal deu novo impulso ao movimento sindical em 
declínio e significou uma profunda renovação do sindicalismo. Finalmente, 
na década dos 60, a sindicalização do setor público pode ser equiparável à 
superação dos sindicatos de ofício pelo sindicalismo dos operários fabris, ou 
seja, uma nova etapa do sindicalismo4. 

Inicialmente, o sindicalismo dos empregados de escritório, dos 
setores de serviços, foi tratado como um sindicalismo de classe média, um 
white-collar unionism, na terminologia anglo-americana (cf., por exemplo, 
Lockwood, 1962; Kassalow, 1969, Cap. X, “O Desenvolvimento do 

                                                 
4 O esquema que oferecemos acima é muito geral. Em países onde a industrialização ocorreu 
com mais atraso, já na fase da produção em série, as associações de trabalhadores tenderam a 
adotar desde logo a organização por indústria. Porém, além das características técnicas do 
processo produtivo, outras variáveis influenciaram as formas das estruturas sindicais. No 
Reino Unido, o peso dos sindicatos de oficio levou a um “multissindicalismo” em que os 
sindicatos de ofício e os sindicatos gerais estabeleceram-se nas mesmas indústrias. O 
“sindicalismo industrial” nunca existiu na sua forma mais comum de representar todos os 
trabalhadores manuais de uma fábrica ou de um ramo. O grande número de sindicatos ainda 
hoje existente no Reino Unido pode ser explicado em razão da força da organização sindical 
por ofício. Já na Holanda, os sindicatos, tipicamente, estruturaram-se por amplos setores 
econômicos, abrangendo muitas indústrias, mas estiveram divididos por clivagens religiosas. 
Na Suécia, Os sindicatos diferenciaram-se por indústria e categoria ocupacional (cf. Visser 
& Waddington, 1996). Três teses tentam explicar, segundo os autores, os modelos de 
estrutura sindical: a) a da “industrialização”, relacionada com períodos de maior ou menor 
agitação operária, à qual acrescentaríamos o tipo de tecnologia dominante no momento do 
impulso industrial; b) a da “institucionalização”, que considera o modo como os sindicatos 
foram incorporados à sociedade; e c) a tese “política”, uma variante da segunda, que acentua 
Os efeitos das clivagens políticas e culturais sobre a organização sindical. 
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Sindicalismo de Colarinho Branco”; Allen, 1971, especialmente Cap. 8: “A 
Revolta dos Colarinhos-Brancos” e Cap. 9: “O Crescimento do 
Sindicalismo no Setor Bancário, 1914-1927” e Carter, 1985). 

O uso do termo “trabalhador de colarinho branco”, para designar o 
empregado de escritório, o comerciário, o bancário, o professor, etc. que 
usava gravata, símbolo de distinção, é indicativo de que, então, preocupava-
se mais com o tipo de tarefa, isto é, tarefas não braçais, não manuais, do que 
com o setor de atividade, se público ou privado, se ligado ao mercado ou ao 
Estado, em que se localizava o empregado. 

Parte da discussão travava-se ainda em termos da “consciência de 
classe” do empregado de classe média, pressionado entre o “grande capital” 
e o “proletariado”. As discussões recaíam amiúde sobre as possibilidades de 
ação sindical da “classe média”, isto é, porque esses segmentos “prensados 
entre a burguesia e o proletariado”, finalmente, estavam começando a 
sindicalizar-se. Entre os motivos levantados, dois eram especialmente 
relevantes na determinação de outras condutas: 

a) Perda de renda, de status e do estilo de vida aos quais estariam 
habituadas as classes médias, perda sentida de modo mais doloroso diante 
das vantagens salariais e de benefícios obtidos pelos trabalhadores manuais 
sindicalizados. O declínio desses segmentos das classes médias, sem 
sindicatos e sem direito de greve, seria especialmente acentuado nos 
períodos de inflação. 

b) Burocratização dos procedimentos de seleção, racionalização dos 
serviços e mecanização de tarefas de escritórios, procedimentos que teriam 
levado a uma simplificação do trabalho e possibilitado o acesso dos filhos 
de operários a empregos de escritório e do comércio, anteriormente 
ocupados geralmente pelos filhos das famílias de classe média. 

Muitas das análises faziam-se, nesse período – começos ou meados da 
década dos 60 –, em termos psicossociais, com inspirações nos esquemas 
interpretativos marxistas referentes às condutas das classes médias, aos 
assalariados de colarinho branco: vacilação, conservadorismo, insegurança, 
apoliticismo, temor do descenso social e da identificação com os 
trabalhadores manuais. Um exemplo é a frase de Allen (1971): “Com 
pequenas exceções, todos os grupos de empregados (white-collar groups) 
tentam evitar alinhamentos políticos partidários, tanto no parlamento como 
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fora dele”. Nesse aspecto, eles refletiriam a atitude política dominante dos 
empregados de classe média em geral. Esses trabalhadores, diria o autor, “no 
Reino Unido, são sucessores políticos dos pequenos empresários autônomos 
do século XIX mas eles não possuem nem coerência política nem objetivos 
políticos nítidos [dos seus antepassados...]. A hostilidade [ao sindicalismo de 
trabalhadores manuais] é uma barreira para a assimilação ao movimento 
sindical que pode persistir muito tempo depois que os empregados não 
manuais perceberem a necessidade da ação política (pp. 97-98)”. 

Lockwood, por sua vez, acentuava o “caráter ambíguo de classe 
média” dos empregados de escritório, por lhes faltar independência e renda, 
o que daria a esse tipo de empregado um caráter “marginal”. Essa situação 
ambígua o faria agarrar-se mais fortemente à defesa de seu status, tentando 
diferenciar-se dos trabalhadores manuais. O declínio social dos empregados 
de escritório pareceria mais acentuado em razão do aumento da 
escolaridade dos trabalhadores manuais, do crescente recrutamento para 
empregos de escritórios em camadas sociais inferiores e da utilização cada 
vez maior de mulheres em tarefas anteriormente efetuadas por homens. O 
descenso social, pois, seria uma das chaves explicativas da sindicalização 
dos empregados de escritório. 

Não pretendemos discutir essas hipóteses que, em si mesmas, podem 
explicar, pelo menos em parte, a sindicalização dos empregados de 
colarinho branco. Mas o ponto que nos parece central é a mudança de foco 
do empregado de escritório, de não manual para empregado do setor 
público. Os trabalhos mais recentes não mais falam, ou falam cada vez 
menos, na sindicalização das “classes médias” e sim na sindicalização do 
setor público. Nesse sentido, é digno de nota que Kassalow (1969), no seu 
conhecido estudo comparativo do sindicalismo, embora conservando o 
termo “sindicalismo de classe média”, concentre sua atenção basicamente 
no desenvolvimento do sindicalismo do setor público, cujo avanço nos 
EUA e na Europa percebeu cedo. 

Na verdade, o termo “sindicalismo de classe média” ou dos 
empregados não manuais não reflete adequadamente os recentes 
desenvolvimentos vinculados à ampliação da participação do Estado para 
outros setores de atividade econômica e social, a emergência de novos 
segmentos profissionais e seus movimentos associativos. Nesse aspecto, do 
ponto de vista das probabilidades de sindicalização, quando se combina o 
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tipo de tarefa e da qualificação com a natureza do empregador (público, 
privado ou misto) e da relação empregatícia, pelo menos quatro grandes 
setores podem ser distinguidos. 

a) O setor dos segmentos “de classe média” assalariada não manuais 
do setor privado. Trata-se de um segmento amplo e heterogêneo, que 
envolve empregados de baixa e média qualificação do comércio e 
escritórios (bancários, escriturários, balconistas, datilógrafos, digitadores, 
vendedores, calculistas, contadores, telefonistas, recepcionistas, 
enfermeiros, atendentes de hospitais etc.) e assalariados de qualificação 
elevada (médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, professores 
universitários, cientistas, técnicos de alta qualificação etc.), que trabalham 
para as empresas privadas; 

b) O setor de funcionários públicos tradicionais, os servidores do 
Estado, em geral empregados não manuais, cujas atividades e categorias 
profissionais (com exceção da segurança pública) podem ser muito 
semelhantes à do setor anterior, com a diferença de que a fonte pagadora 
(ou o “patrão”) seria o Estado, não importando se se trata da administração 
central ou local. Nesse setor, poderíamos encontrar a alta burocracia do 
Estado, como promotores, juízes, procuradores, fiscais de renda etc., as 
chamadas “carreiras típicas do funcionalismo”. 

c) O setor de operários braçais do serviço público, como lixeiros, 
coveiros, garis, motoristas e empregados do setor de transporte municipal, e 
várias outras categorias, que poderiam gozar, do ponto de vista não salarial, 
de alguns dos benefícios concedidos às categorias não manuais dos 
funcionários públicos tradicionais (férias, aposentadoria, estabilidade no 
emprego etc.). Muitos desses serviços, atualmente, estão sendo 
terceirizados, o que faz com que esses segmentos das classes trabalhadoras 
passem para o setor privado. 

d) O setor dos empregados das empresas estatais, como siderurgias, 
petroquímicas, ferrovias, usinas elétricas, minas, transportes públicos,cujas 
atividades e qualificações, em princípio, não diferem das existentes nos 
mesmos ramos de atividade de empresas do setor privado. Aí podem estar 
engenheiros, técnicos, telefonistas, escriturários, operários e outras 
categorias profissionais e ocupacionais equivalentes às que existem no 
funcionalismo e no setor privado. A diferença, no caso, viria do tipo de 
empregador (público ou privado), diferença que pode acarretar 
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discrepâncias fortes no que toca a salários e benefícios ao fazer com que o 
empregado pertença a um setor “protegido” ou um a setor sujeito à 
concorrência. (Também aqui, as privatizações tendem a reduzir a parcela de 
trabalhadores “protegidos”.) 

Do ponto de vista da organização sindical, o quadro pode resultar 
bastante complexo. Sindicatos de profissionais liberais (como de médicos, 
advogados, professores) podem incluir tanto o pessoal do setor privado 
como o do setor público e até mesmo autônomos. Do mesmo modo, alguns 
sindicatos de trabalhadores manuais podem filiar tanto os trabalhadores do 
segmento privado como os do estatal. Essa possibilidade gera associações 
mistas, que reúnem empregados de funções semelhantes com relações 
empregatícias e status profissional discrepantes em termos de salários, 
benefícios, direitos e condições de trabalho, como é o caso de professores, 
dos bancários e outros grupos profissionais de estabelecimentos privados ou 
públicos. A negociação coletiva torna-se também mais complicada quando 
o sindicato que representa trabalhadores do setor privado e do setor público 
tem de negociar com o Estado (frequentemente personificado num político 
que ocupa função de comando no setor) e com empregadores privados, 
sendo que, algumas vezes, a negociação pode ocorrer ao mesmo tempo. De 
modo geral – como mostram, por exemplo, os casos dos professores, dos 
bancários, do pessoal da saúde –, o Estado é um empregador mais tolerante 
com o movimento associativo do que o patronato privado, o que não indica 
necessariamente que os salários do setor público sejam mais elevados. 

Os segmentos das categorias profissionais denominadas de “classe 
média” ou de “não manuais” que mais se sindicalizaram em todo o mundo 
ocidental foram os que tinham como empregadores as várias instâncias da 
administração pública (federal, estadual ou municipal, conforme a 
organização institucional do país). Assim, no setor da saúde, os grupos mais 
ativos sindicalmente não são os dos empregados dos estabelecimentos 
hospitalares privados mas os do setor público. Consequentemente, o uso do 
termo “sindicalismo de classe média” não expressa adequadamente o que 
aconteceu, porque a “classe média” que se sindicalizou maciçamente foi a 
“classe média estatal”. Não houve uma explosão do sindicalismo de classe 
média em geral, mas do sindicalismo dos trabalhadores e empregados do 
setor público, onde estão tanto os trabalhadores manuais como os não 
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manuais, de “classe média”, os blue-collars e os white-collars, os de 
“colarinho branco” e os de “colarinho azul”, quer dizer, os de macacão5. 

Nesse sentido, uma observação de McIlroy parece-nos pertinente. 
Referindo-se ao processo de fusão em curso entre os sindicatos britânicos, à 
prática de ultrapassar as fronteiras da jurisdição sindical original mediante 
essas fusões, McIlroy indaga da utilidade do uso do termo white-collar. 
Esse termo teria sido adequado no período em que o sindicalismo era 
amplamente produto da ação de trabalhadores manuais. Mas as 
transformações tecnológicas têm atuado no sentido de borrar as divisões 
entre manuais e não manuais. O resultado seria, no plano do sindicalismo, o 
aparecimento de “organizações híbridas”. Do mesmo modo, mais 
recentemente, ante as privatizações, o sindicalismo do setor público seria 
também outra categoria em mutação (McIlroy, 1995, p. 13). Esse 
crescimento do sindicalismo dos empregados do Estado, que assistimos 
também no Brasil, aconteceu em toda a parte e perturbou as relações 
tradicionais de poder no interior dos movimentos sindicais. 

Nas páginas seguintes, faremos um rápido balanço da expansão do 
sindicalismo dos empregados do setor público. Às vezes, as estatísticas de 
cada país, usadas pelos pesquisadores, distinguem simplesmente manuais e 
não manuais (white-collars e blue-collars); outras vezes separam 
empregados do setor público e do setor privado. A mudança de critério 
dificulta uma avaliação comparativa mais precisa da evolução do 
sindicalismo do setor público, porque, como vimos, nem sempre todos os 
manuais estão no setor de mercado e todos os não manuais estão no setor 
público e, frequentemente, os sindicatos agrupam empregados de ambos os 
setores. De todo jeito, as tendências gerais são discerníveis e não se 
prestam a interpretações divergentes. 

                                                 
5 Num artigo sobre a sindicalização das classes médias nos países desenvolvidos, cometi o 
mesmo equívoco ao falar na “sindicalização das classes médias” quando seria mais adequado 
ter me referido à sindicalização do setor público. Na realidade, na época do artigo, a maioria 
dos autores que tomei como fonte (alguns dos quais citados acima) estavam se referindo ao 
fenômeno da sindicalização da classe média. De todo jeito, já era relativamente claro que a 
variável principal não era o tipo de tarefa ou de função, se manual ou não manual, mas a 
natureza do vínculo empregatício (Rodrigues, 1992c). 
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I. A AMÉRICA O NORTE 

Nos Estados Unidos, o número de empregados do setor público 
filiados a sindicatos, em 1953, estava entre três a quatro milhões. A partir 
especialmente de 1962, começou a crescer acentuadamente, atingindo seis 
milhões em 1976, o que representa cerca de 40% do emprego 
governamental (Troy, 1986, p. 81). Entre 1960 e 1975, havia progredido a 
uma média anual de aproximadamente 5%, duas vezes mais do que o 
crescimento do emprego no setor privado (Lewin, 1986, p. 243). 

No total de sindicalizados, a participação dos trabalhadores manuais 
(blue-collars) que, em 1959, era de 79,5%, caiu para 49,6% em 1985, 
enquanto a dos empregados (white-collars) passava de 19,1%, em 1959, 
para 38,5%, em 1985. Nesse ano, pela primeira vez na história do 
sindicalismo americano, no conjunto de trabalhadores sindicalizados, os 
trabalhadores manuais (blue-collars), com 49,6% do total, deixavam de ser 
a maioria entre os sindicalizados (Troy, 1986, p. 86)6. Em 1983, a taxa de 
sindicalização entre empregados do setor público chegava a 34,4% contra 
17,8% do setor privado (Troy, 1986, p. 82). Em 1985, a proporção de 
empregados do setor público no total de sindicalizados era de 33,8%; em 
1990, passou para 39% e, em 1995, atingiu 42% (Government Union 
Review, 1996, p. 43), proporção que se mantinha em 1997 (Employment and 
Earnings, January 1997, site da AFL-CIO de 8.8.98). 

A expansão da sindicalização foi mais elevada entre os funcionários do 
governo federal. Em 1976, 47,6% de todos os empregados estavam filiados a 
sindicatos, contra 14,0% nos governos estaduais e municipais (Aaron; Grodin 
& Stern, 1979, apud Herman & Kuhn, 1981, p. 88). Em 1991, entre os 
funcionários estaduais e municipais, as taxas de sindicalização mais altas 
estavam entre os bombeiros (65%), os professores do ensino secundário e 
elementar (58%), a polícia (54%) e os empregados do setor de saúde pública 
(50%). Em 1980, mais da metade dos técnicos e profissionais do setor 
público era representada por sindicatos em negociações coletivas: 

                                                 
6 Troy utilizada dados do Current Population Survey. No quadro de onde retiramos os dados, 
além das categorias white-collar e blue-collar, está a de serviços e outras que 
compreenderiam categorias como empregados de hotéis, serviços pessoais, oficinas de 
automóveis, cinema, diversão, saúde e serviços educacionais privados (p. 89). Mas, aqui, 
blue-collars e white-collars não estão discriminados. Em 1959, Serviços e Outros 
compunham apenas 1,4% do total de sindicalizados; em 1985, representavam 11,9%. 
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bibliotecários, enfermeiras, advogados, dentistas, médicos, professores e 
cientistas (exceto os das instituições consideradas de alto nível). Em 1976, 
3/4 dos professores do ensino elementar e médio estavam representados por 
sindicatos, o que não significa dizer que o direito à negociação coletiva 
implicasse legalmente o direito à greve (Aronson, 1985, p. 352). 

Por volta de 1993, os maiores sindicatos norte-americanos já não 
estavam no setor dos trabalhadores braçais. O Sindicato Nacional dos 
Professores, em número de membros, ultrapassou os Teamsters 
(caminhoneiros e trabalhadores de transportes), que até então era o maior 
sindicato dos EUA em número de associados. Os Teamsters perderam, entre 
1974 e 1983, aproximadamente 400 mil filiados (Troy, 1986, pp. 9293). A 
eleição de John Sweeney, em 1995, para a presidência da AFL-CIO é marco 
significativo das mudanças que ocorreram na composição da classe 
trabalhadora norte-americana e do aumento da força dos sindicatos de 
trabalhadores não industriais. Sweeney havia sido, por quinze anos, 
presidente do Sindicato Internacional dos Empregados em Serviços. Esse 
sindicato organiza tanto empregados do setor privado como do setor 
governamental, sendo esses últimos majoritários (Troy, 1996, pp. 23). 

Quadro 4.1 
Maiores Sindicatos dos EUA 

 Total de membros 
NEA(professores) 2.000.000 
Teamsters (trabalhadores em transportes) 1.300.000 
AFSCME (servidores públicos) 1.191.000 
UFCW (trabalhadores em alimentação e comércio) 997.000 
SEIU (empregados no setor de serviço) 881.000 
UAW (trabalhadores na indústria automobilística) 800.000 
CWA (trabalhadores em telecomunicação) 600.000 
IAM (engenheiros) 534.000 
USWA (siderúrgico) 459.000 
APWU (empregados do correio público) 228.000 
NALC (empregados do correio público) 210.000 
UPIU (trabalhadores na indústria de papel) 202.000 
OCAW (químicos) 90.000 
UMWA (mineiros) 82.000 
Fonte: Moody, 1995 

No Canadá, a linha de desenvolvimento seguiu aproximadamente a 
dos EUA. Como em outras partes, o avanço do sindicalismo de funcionários 
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começou nos inícios dos anos 60. De 1962 a 1977, a sindicalização dessa 
categoria cresceu 150% (Huxley; Kettler & Struthers, 1986, p. 128). Entre 
1975 e 1985, o número de filiados a sindicatos do setor público passou de 
1,1 milhão para dois milhões, com um aumento de aproximadamente 70%. 
A taxa de sindicalização agregada no setor, no mesmo período, passou de 
48% para 66%. Em 1975, os filiados a sindicatos do setor privado 
representavam 58% do total de sindicalizados canadenses, mas em 1985 os 
do setor público tornaram-se majoritários, com 56% do total (Troy, 1990, p. 
132). Mas, tendo em vista a existência de empresas e de serviços dos 
mesmos tipos de atividade nos dois setores, a comparação dos níveis de 
sindicalização entre eles ajuda a perceber a influência da variável “tipo de 
empregador” em relação com a “tipo de tarefa”, “qualificação dos 
empregados” ou outras relacionadas com as características de mão de obra 
de ambos os setores. No setor público de serviços, como educação, saúde, 
administração pública, o índice de sindicalização, em 1985, era de 67,7% 
contra somente 6,3% no setor privado. No setor público, no item indicado 
como “bens” (compreendendo manufatura, mineração, transporte, 
comunicação e outras utilidades), 58,3% estavam sindicalizados, contra 
38,5% no setor privado (Troy, 1990, p. 127). 

II. A EUROPA OCIDENTAL 

Também nos vários países europeus, enquanto o sindicalismo do 
setor privado recuava em quase toda a parte na década dos 80, o 
sindicalismo dos funcionários públicos e dos empregados das estatais 
avançou entre 1960 e 1980. O progresso do movimento sindical nessas 
camadas e segmentos das classes trabalhadoras, no caso europeu, foi muito 
variado em virtude das fortes diferenças anteriormente existentes nos 
índices nacionais de sindicalização, nos modelos de relações de trabalho e 
no sistema político. Mas, de modo geral, a sindicalização dos empregados 
do setor público e estatal tendeu a ser tanto mais forte quanto mais elevados 
eram os índices nacionais de sindicalização. Nos anos 70, o setor público 
foi responsável por 2/3 do total do crescimento do número total de 
sindicalizados na Noruega, na Suécia e na Áustria, pela metade do 
crescimento na Dinamarca e no Reino Unido e por um 1/3 na República 
Federal Alemã e na Itália. Em 1985, na Alemanha, entre os funcionários 
públicos com estabilidade e outras vantagens típicas dos servidores 
públicos, denominados Beamten, 68% estariam sindicalizados contra 20% 



85 

dos empregados do Estado, sem estabilidade, os Angestellten (Visser, 1988, 
p. 137). No interior da DGB, em 1990, 51,3% dos filiados são servidores 
públicos (Jacobi; Keller & Müller-Jentsch, 1993, p. 235). 

Na Suécia, a proporção de sindicalizados do setor privado, em 1975, 
ainda era ligeiramente mais elevada do que a do setor público: 78% contra 
76%. Porém, em 19861987, a sindicalização dos funcionários e empregados 
da área estatal subiu para 92%, enquanto na área privada o aumento foi 
menor: 84%. Se o critério for o de empregados não manuais contra 
trabalhadores manuais, esses últimos, em 1991, mantinham pequena 
vantagem sobre os primeiros: 81% contra 80% (Kjellberg, 1993, p. 119). 

No Reino Unido, enquanto o número absoluto de trabalhadores 
manuais filiados a sindicatos caía de sete milhões, em 1951, para 5,1 
milhões em 1987, o de white-collars, no mesmo período, passava de 2,1 
milhões para 4,7 milhões (Edwards; Hall; Hyman; Marginson; Sisson; 
Waddington & Winchester, 1993, p. 34). O Sindicato Nacional dos 
Servidores Públicos (NUPE) passou de 200 mil membros em 1960 para 700 
mil em 1979. A Associação dos Funcionários do Governo Nacional e 
Locais (NALGO) tinha 274 mil membros em 1960; em 1979 chegava a 753 
mil. Em 1967, no Serviço Nacional da Saúde, havia 370 mil empregados 
sindicalizados e, em 1979, 1,3 milhão. Em 1993, o maior sindicato britânico 
em números de membros era o UNISON, com cerca de 1,5 milhão de 
membros, superando o Sindicato do Transporte e Trabalhadores Gerais, até 
então o maior sindicato de manuais, com 1.036.000 filiados (McIlroy, 1995, 
p. 15). O UNISON, formado em julho de 1993, resultou da fusão de três 
sindicatos de empregados do setor público: Confederação dos Empregados 
nos Serviços de Saúde, Associação dos Funcionários dos Governos 
Nacional e Locais e o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos. 
Organiza funcionários de governos locais mas também trabalhadores dos 
serviços de saúde, do gás, da eletricidade, do transporte, do abastecimento 
de água e do ensino superior. Em razão das privatizações, o UNISON filia 
atualmente tanto os empregados do setor público como do privado 
(McIlroy, 1995, pp. 14-15; Visser & Ruysseveldt, 1996a, pp. 70-78; IRS – 
Employment Review, 1996, p. 11). 
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Quadro 4.2 
Sindicalização no setor público (1970-1988) 

 Sindicalizados (milhões) 
% no total de 
sindicalizados 

Países 1970 1988 1970 1988 
Alemanha 2414,5 2728,0 33,6 33,4 
Austrália 

Survey domiciliar 
- 1146,6 - 45,2 

Áustria 379,5 462,6 29,4 35,9 
Canadá 

Estatísticas Sindicais 
503,9 - 23,2  

Survey domiciliar - 1550,4g - 44,6 
Dinamarca 300,1 622,6 27,2 35,7 
EUA 

Estatísticas sindicais 
4080,0 - 18,1 - 

Survey domiciliar - 6422,0 - 37,9 
Finlândia - 627,0j - 39,9 
França 2043,0c 1300,0 52,6 61,9 
Holanda 550,5 638,3j 38,0 50,3 
Itália 1170,0a 1928,7 23,2 33,2 
Japão1 3278,8 2743,2 28,6 22,6 
Luxemburgo - 23,0j - 30,7 
Noruega 235,1 522,8 35,9 53,0 
Nova Zelândia - 174,2k - 28,4 
Reino Unido 3236,4a 3386,0j 33,7 39,4 
Suécia 631,3 1438,7 26,9 41,9 
Suíça 211,2 244,0i 27,9 31,2 

a)1971; b)1974; c)1975; d)1979; e)1981; f)1982; g)1984; h)1986; i)1987; j)1989; k)março, 
1990; l) setor público baseado em dados do Ministério do Trabalho japonês, Survey Básico 
dos Sindicatos, nos quais os professores estão incluídos no setor de mercado de serviços. 
Fonte: Visser (1991, p. 113). 

No Quadro 4.2, dois anos são apresentados (1970 e 1988) com dados 
sobre o número absoluto de sindicalizados no setor público e sua 
porcentagem no total de trabalhadores filiados a sindicatos. Em termos 
absolutos, em somente dois países (França e Japão) houve redução do 
volume de sindicalizados, na verdade, em ambos redução bastante forte. Na 
Alemanha, no Reino Unido, na Holanda, na Suíça e na Áustria, houve 
pequenos aumentos. Em troca, nos EUA, Canadá, Suécia, Dinamarca, 
Noruega e Itália houve forte crescimento. No Canadá e nos três países 
nórdicos, os sindicatos do setor público dobraram o número de membros. É 
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preciso contar, no entanto, com um possível viés no caso dos EUA e do 
Canadá porque, nesses casos, os dados para 1970 são estatísticas fornecidas 
pelos sindicatos enquanto, para 1988, vêm de surveys domiciliares. Mas o 
fato não chega a prejudicar a análise da tendência do aumento, 
especialmente porque as estatísticas sindicais, como já vimos, geralmente 
são mais elevadas do que as dos surveys. 

Ainda no Quadro 4.2, vê-se que a proporção de membros de sindicatos 
do setor público no total de trabalhadores sindicalizados cresceu em quase 
todos os países. Em alguns (Canadá, EUA, Noruega, Suécia e Holanda), o 
aumento dá participação foi de mais de dez pontos percentuais. As exceções 
foram a Alemanha ( 0,2%) e o Japão ( 6%). Na França, onde houve declínio 
do número absoluto de sindicalizados no setor público, a participação dos 
empregados do Estado no total de sindicalizados aumentou 9,3%, fato que, 
por si só, é sinal de acentuada queda da sindicalização no setor privado. 

Não teríamos condições de examinar as razões dos aumentos em cada 
país mas é possível assinalar os dois fatores principais que se combinaram 
para determinar, em quase toda a parte, o aumento da proporção de 
empregados do Estado no total de sindicalizados: de um lado, a própria 
elevação da sindicalização do setor público; de outro lado, a diminuição da 
taxa de sindicalização do setor privado. Uma análise nacional mais 
detalhada obrigaria a levar em conta os segmentos da população assalariada 
incluídos em cada setor e as mudanças no mercado de trabalho que 
afetaram esses segmentos em cada país. Além disso, seria preciso não 
esquecer as diferenças de metodologia usada nas estatísticas nacionais 
(Quadro 4.2). 

III. AS CAUSAS DA EXPANSÃO 

Há mais concordância com relação às razões que trouxeram os 
sindicatos para dentro do Estado do que com relação às que acarretaram a 
dessindicalização do setor privado. Duas linhas de explicação parecem centrais: 

1) as relacionadas com as mudanças na legislação de modo a estender 
o direito de sindicalização aos funcionários do Estado, ponto que envolve a 
reversão das atitudes do poder público ante o direito dos seus empregados de 
atuarem organizada e coletivamente para mudar suas condições de trabalho, 
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quer dizer, direito de negociação coletiva e, menos frequentemente, de greve. 
Há, aqui, um aspecto político que analisaremos mais adiante. 

2) as relacionadas com as transformações no mercado de trabalho, na 
estrutura do emprego, levando ao crescimento da massa de empregados e 
assalariados do Estado. 

A primeira linha de explicação encaixa-se no bloco das hipóteses de 
cunho políticos-institucionais; a segunda, no das hipóteses socioeconômicas. 
Ambas as linhas explicativas estão inter-relacionadas e não necessariamente 
eliminam outras hipóteses que foram mais comuns nas primeiras análises do 
sindicalismo de “classe média”, tais como a racionalização dos serviços 
públicos, ligada à perda de status dos funcionários etc. 

1. Fatores políticos: as transformações na legislação 

As alterações na legislação, estendendo direitos de representação e de 
barganha às anteriores associações de empregados do setor público, foram 
um dos principais estimuladores da expansão do sindicalismo. As 
consequências favoráveis das mudanças, ou às vezes, mais precisamente, da 
eliminação de dispositivos que proibiam a sindicalização de empregados do 
governo parecem fora de discussão. Especialmente para o caso dos EUA, 
sobre o qual falaremos mais demoradamente em razão da importância do 
país e das características específicas do seu sindicalismo, fica muito visível 
a influência das reformas de dispositivos legais que favorecem a 
sindicalização e a negociação do Estado com seus empregados, ainda que o 
direito de greve não tenha sido legalizado. 

Mas ocorre que, se a reforma da legislação pode ser o elemento 
diretamente deflagrador da sindicalização, as alterações nas leis não vieram 
por acaso, sendo necessário analisá-las junto com novas tendências políticas e 
axiológicas das sociedades ocidentais na década dos 60. De modo mais 
preciso: a ascensão do sindicalismo no setor público veio junto com o avanço 
dos partidos de esquerda, com o aumento geral das taxas de sindicalização no 
setor privado, com o aparecimento de novos movimentos sociais, com o 
avanço das ideologias de tipo socialista, com o recuo dos valores 
individualistas, com a ampliação do papel do Estado. Nos EUA (e Europa 
Ocidental), além propriamente da expansão do sindicalismo, houve a 
emergência dos movimentos dos direitos civis, da libertação feminina, do 
movimento estudantil, de rejeição, enfim, de antigas normas conservadoras na 
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cultura e na política. Entendemos que as alterações na legislação que 
favoreceram a explosão do sindicalismo não podem ser desligadas dessa onda 
de democratização do sistema político e social, de rebeldia, de 
“participacionismo”, que marcaram, em toda a parte, a década dos 60 e dos 70. 

Por outro lado, o desenvolvimento dos Estados de Bem Estar Social 
teve efeitos cumulativos porque os novos serviços estatais aumentaram o 
número de funcionários, especialmente o de mulheres, o que por sua vez 
ampliou o peso eleitoral e a influência política dos funcionários. A 
consolidação dos Estados de Bem Estar, que começaram a ser construídos 
bem antes dos anos 60, não veio apenas da onda política democrática, mas 
também de pressões mais antigas dos movimentos sindicais, ligados 
geralmente à socialdemocracia7. 

A evolução da legislação nos EUA 

No caso americano, somente nos inícios dos anos 60, os servidores 
públicos conseguiram o direito de filiar-se a sindicatos e de discutir 
condições de trabalho com seus empregadores estatais. Esse resultado, 
como geralmente acontece, foi fruto de mobilizações anteriores, da 

                                                 
7 As forças sindicais não foram as únicas forças a pressionar a favor da extensão de medidas 
de proteção social. Examinando as relações entre o sindicalismo e a formação dos Estados de 
Bem-Estar; Esping-Andersen (1994) nota que os primeiros movimentos operários, 
reformistas ou revolucionários, não tinham como meta o que hoje chamamos de Estado de 
Bem-Estar. As correntes que se orientavam estritamente por uma estratégia revolucionária 
entendiam que o problema social seria resolvido automaticamente nas sociedades pós-
capitalistas; as correntes comprometidas com reformas imediatas estavam voltadas mais para 
soluções trazidas por sociedades de auxílio mútuo do que pelo Estado. Porém, no período 
entre as duas guerras mundiais, o esforço dos partidos socialdemocratas para, através do 
parlamento, ampliar a democracia e os direitos sociais teria transformado a socialdemocracia 
em social-estatismo. Viria daí a tese da identificação entre socialdemocracia e Estado de 
Bem Estar Social (pp. 133-134). Mas Esping-Andersen, como base em outros autores e 
pesquisas, vê um quadro mais complexo de formação das políticas sociais, dos quais a 
socialdemocracia dos países nórdicos seria um modelo apoiado em partidos de esquerda e 
sindicatos fortes. Mas existiria um segundo modelo, o dos países do centro-sul da Europa, 
resultado de uma mistura de políticas autoritárias e conservadoras, influências católicas e 
movimentos sindicais variados. Por fim, haveria um modelo de tipo norte-americano e 
britânico (e das nações anglo-saxônicas, em geral), em que as obrigações e deveres do 
Estado seriam residuais. No final, a conclusão do autor é de que a influência dos sindicatos é 
uma das variáveis e que, especialmente nos EUA, outras forças atuaram, inclusive do lado 
dos empresários, interessados em desviar as pressões dos trabalhadores por maior proteção 
social para fora da empresa e de contar com recursos dos fundos de pensão e poupança. 
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obtenção de pequenas conquistas, inicialmente limitadas a algumas 
categorias profissionais. O caso dos empregados do correio federal é 
paradigmático. Foi sob pressão dessa categoria que o congresso norte-
americano, em 1912, votou a lei Loyd-LaFollete que garante aos servidores 
do Correio Federal o direito de apresentar petições ao Congresso e, mais 
importante ainda, garante lhes o direito de filiar-se a um sindicato. 
Posteriormente, em 1917, a Federação Nacional dos Empregados Federais 
(NFFE) foi credenciada pela AFL. Esse sindicato cresceu rapidamente: em 
1920, tinha 38 mil membros; em 1935, 65 mil; em 1939, 75 mil8 (Levine & 
Hagburg, 1979, p. 14). 

Um dos fatores que prejudicaram a sindicalização dos servidores 
públicos foi o fato de não terem sido beneficiados pela Lei Nacional de 
Relações Industriais de 1935. A Lei Wagner, especificamente, excluiu o 
governo federal da definição de empregador. Além disso, mais tarde, a Lei 
Taft-Hartley, de 1947, incluiu um dispositivo que proibia os servidores 
federais de realizar greves. As penalidades incluíam a dispensa imediata e 
três anos de proibição de recontratação. Em 1955, outra lei (Public Law 330) 
tornou ainda mais duras as penas contra funcionários federais que fizessem 
greve, defendessem o direito de fazer greve ou se filiassem a organizações 
que praticassem tais ações. Se tal acontecesse, tornavam-se passíveis de ação 
processual, pagamento de multa (na época, mil dólares) e prisão por um ano e 
um dia. Todo servidor federal deveria fazer uma declaração em que 
renunciava ao direito de greve contra o governo e de filiação a uma 
organização que defendesse esse direito (Levine & Hagburg, 1979, p. 15). 

Mas, por volta de 1961, já existiam 40 associações de empregados do 
governo federal, com aproximadamente 760 mil membros. A imensa 
maioria era de empregados dos correios, onde o nível de sindicalização 
chegava a 84%, comparados a 16% para o resto do governo. 

Os efeitos da onda democrática da década dos anos 60 podem ser 
percebidos na eleição de John Kennedy para a Presidência dos EUA. Durante 
sua campanha, em 1960, Kennedy defendeu o direito dos empregados 
federais de negociar com as repartições e agências governamentais. Em junho 
de 1961, nomeou uma comissão destinada a apresentar uma proposta sobre o 

                                                 
8 Em 1931, o NFFE saiu da AFI„ a qual, então, para substituir o NFFE, concedeu carta de 
reconhecimento à Federação Americana dos Empregados do Governo. 
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assunto. A comissão: a) reconheceu o direito dos empregados federais e de 
suas associações de participar nas políticas de melhoria das condições de 
trabalho dos empregados e das políticas de pessoal; b) recomendou que as 
associações de empregados fossem consultadas pelas administrações que 
poderiam, em certas condições, firmar acordos com os sindicatos; c) 
defendeu a regulamentação dos procedimentos de arbitragem individuais de 
queixas dos empregados; d) solicitou uma legislação para permitir descontos 
voluntários de cotização nas folhas de pagamento. Mas, ao mesmo tempo, foi 
recomendado que os funcionários públicos não tivessem direito de greve, que 
a cláusula da union shop e a da closed shop não eram adequadas para o 
governo federal e que salários e condições de emprego fixados pelo 
congresso não seriam objeto de negociação. Em janeiro de 1962, o Presidente 
Kennedy assinou dois decretos (Executive Orders 10.987 e 10.988)9, que, na 
frase de Troy, “liberou o gênio do Novo Sindicalismo” (Troy, 1994, p. 157), 
sobre o qual falaremos mais adiante. 

A nova legislação estabeleceu três formas de reconhecimento dos 
sindicatos:  

a) reconhecimento informal, concedido a todo sindicato, 
independentemente de tamanho ou status. Para ser credenciado, bastava ao 
sindicato solicitar o reconhecimento e demonstrar que representava alguns 
empregados de um órgão governamental. Esse sindicato tinha o direito de 
apresentar suas opiniões em matérias que interessassem a seus membros, 
mas a administração não era obrigada a seguir suas sugestões. Essa prática 
atendia a uma tradição longamente estabelecida de que os empregados 
poderiam apresentar suas opiniões, mas o empregador tinha o direito 
unilateral de aceitá-las ou não. 

b) reconhecimento formal era concedido quando pelo menos 10% 
dos empregados de uma “unidade de negociação” eram membros de um 
sindicato e nenhuma outra organização estava qualificada formalmente para 
representá-los. No entanto, o reconhecimento formal poderia ser concedido 
a mais de um sindicato quando, na “unidade de negociação”, não existisse 
outro com a exclusividade da representação. Nesse caso, os sindicatos 
tinham o direito de ser consultados de tempos em tempos pela 
                                                 
9 Uma Ordem Executiva, que resolvemos traduzir por decreto, é emitida diretamente pela 
Presidência e tem força de lei. Não necessita passar pelo Congresso, mas pode ser por ele 
emendada ou rejeitada. Também o próprio presidente, ou seu sucessor, pode revogá-la. 
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administração sobre questões de pessoal e outras matérias referentes às 
condições de trabalho. A qualquer momento, os sindicatos poderiam 
apresentar suas opiniões a respeito. A administração não tinha outra 
obrigação além de “afirmar seu desejo de um satisfatório entendimento da 
matéria em questão”. 

Finalmente, um sindicato passava a ter exclusivo reconhecimento se 
fosse votado pela maioria dos empregados da “unidade de negociação” 
como seu representante exclusivo. Mais de 60% dos empregados da 
unidade deveriam participar da votação. Nesse caso, fosse o sindicato 
escolhido, nenhum outro poderia existir na mesma unidade. O 
reconhecimento exclusivo ampliava os direitos de intervenção do sindicato 
nas questões locais, podendo discutir com a chefia questões de política de 
pessoal e de trabalho. A essência do reconhecimento exclusivo estava no 
fato de os representantes da administração local e do sindicato poderem 
negociar acordos coletivos com cláusulas extensivas a todos os empregados 
da unidade. Ademais, o sindicato teria o direito de enviar representantes a 
todas as reuniões relativas a queixas dos empregados e a todas as matérias 
relativas às condições de emprego (Levine & Hagburg, 1979, p. 19). 

Um dos problemas que surgiram, como era previsível (e existiu no 
setor privado e se expressou constantemente nos chamados “conflitos de 
jurisdição”), é o da definição do que constituiria uma “unidade de 
negociação”. Nesse ponto, a regulamentação do setor público seguiu as 
diretrizes do setor privado, definindo uma “comunidade de barganha como 
uma comunidade de interesses claramente identificável entre os trabalhadores 
envolvidos”. Essas comunidades poderiam ser estabelecidas a partir de 
qualquer local de trabalho, de ofício ou de uma função ou ainda em outras 
situações que criassem uma “comunidade”. Algumas categorias profissionais, 
como as dos empregados que tinham funções de direção (como supervisores 
e empregados de profissões liberais), estavam excluídas. Por outro lado, o 
sindicato que tinha a exclusividade da representação não poderia recusar a 
filiação de um empregado que quisesse pagar a mensalidade e que 
preenchesse as condições de filiação a sindicatos. 

Apesar de alterações ocorridas durante o governo Nixon e 
posteriormente durante o governo Ford, as mudanças não impediram a 
continuidade da sindicalização no setor público. Em 1975, pela primeira 
vez o número de empregados cobertos por acordos coletivos no governo 
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federal superou um milhão. Nesse ano, 670.029 empregados estavam 
representados na maior das associações, a Federação Americana dos 
Empregados do Governo (AFGE); 1.724 unidades de barganha haviam sido 
reconhecidas, das quais 1.223 estavam funcionando sob acordos coletivos, 
cobrindo 589.613 empregados (Levine & Hagburg, 1979, p. 25). 

No modelo estabelecido pela legislação, o avanço do sindicalismo no 
setor público resultou em três tipos básicos de associações de empregados 
do governo federal que não necessitavam ser compostas exclusivamente por 
funcionários governamentais: 

a) sindicatos com todos ou com a proporção majoritária de filiados 
que são funcionários do governo federal; 

b) sindicatos com a maior proporção de seus membros no setor 
privado, mas com um número substancial de funcionários federais. Um 
exemplo seria o Sindicato dos Empregados de Serviços, com 
aproximadamente 450 mil membros (dados de 1975), dos quais 30% de 
empregados públicos; 

c) associações ou sindicatos independentes cujos membros são 
frequentemente “profissionais” em suas orientações e limitados a um ofício 
ou a uma instituição, como o Sindicato dos Empregados do Tesouro 
Nacional (NTEU), a Associação dos Controladores do Tráfico Aéreo (PA-
TCO) (Levine Hagburg, 1979, p. 25). 

Os decretos do Executivo que favoreceram, inegavelmente, o avanço 
da sindicalização no setor público não garantiram, contudo, o direito de 
greve, nem de formação de piquetes, operações-tartaruga ou outros atos 
destinados a prejudicar o andamento normal do trabalho. Apesar disso, 
entre 1962 e 1974, houve 18 greves envolvendo 164.300 empregados 
federais, entre as quais podemos citar a greve dos carteiros, em 1970, como 
uma das maiores, e as várias paralisações promovidas pela Associação dos 
Controladores do Tráfico Aéreo (PATCO) (Levine & Hagburg, 1979, p. 
32). (A PATCO acabou posteriormente dissolvida, sob o governo Reagan, 
num dos conflitos trabalhistas mais famosos dos EUA.) 

Detivemo-nos, talvez excessivamente, na descrição da legislação 
americana para mostrar a relação entre o fator político (a vitória de 
Kennedy), o clima ideológico existente no período e a expansão do 
sindicalismo do setor público, relação que fortalece a tese da importância de 
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“governos amigos” para a expansão do sindicalismo. Na verdade, em toda a 
parte, os elementos políticos – mesmo que, por sua vez, sejam influenciados 
por transformações na sociedade e na economia – foram sempre, como já 
foi discutido, uma variável altamente correlacionada com as características 
e a extensão do movimento sindical. Mudanças de regimes políticos muitas 
vezes alteraram a legislação sobre os sindicatos e sobre os sistemas de 
relações de trabalho. As consequências sobre o sindicalismo como 
movimento social e como estrutura organizatória podem ser muito grandes. 
Desse ângulo, o fim de dispositivos legais que impediam a sindicalização 
dos funcionários teve efeitos equivalentes a mudanças na legislação que, 
nos vários países e em momentos diferentes, afetaram negativa ou 
positivamente o desenvolvimento do sindicalismo do setor privado. 

Mas, no caso do setor público, o fator político desempenhou papel de 
natureza diferente, relacionado mais diretamente com as disputas pela 
conservação do poder que passam pela busca do voto. Os empregadores 
governamentais tenderam a ceder mais facilmente, às vezes a se adiantar, às 
demandas das associações dos funcionários. Mais exatamente, nos anos 60 
e 70, os partidos no governo, diante das pressões do movimento dos 
servidores, ficaram divididos entre duas tendências contraditórias: de um 
lado, as compensações eleitorais da concessão de vantagens aos 
empregados (que de todo modo não seriam pagas por eles) e, de outro, as 
possíveis repercussões negativas em parcelas do eleitorado “privado” e o 
enfraquecimento do poder público diante do movimento sindical dos 
funcionários. De modo geral, enquanto as vantagens concedidas apareciam 
como elementos de políticas sociais (criação de mais escolas, hospitais, 
aumentos salariais etc.), não oneravam demasiadamente o orçamento 
público e não exigiam aumentos de impostos eleitoralmente impopulares, 
os benefícios das concessões compensavam as desvantagens. 

Ao contrário do setor privado, em que a diminuição de custos é um 
objetivo permanente da administração, o aumento de custos no setor 
público – como se sabe – significa geralmente aumento de poder da parcela 
da classe política que controla o Estado ou parte dele. Uma das vias pelas 
quais passa esse aumento é a ampliação do emprego, mediante novas 
contratações que aumentam o apoio aos grupos que controlam o Estado. 
Esse foi um procedimento seguido pela classe política ao longo da década 
dos 60 e dos 70. 
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Do ponto de vista das facções políticas no poder, a prática ideal seria a 
das concessões paternalistas que parecessem como dádivas de políticos 
preocupados com o bem-estar de seus funcionários. A crise dos Estados de 
Bem-estar Social, a falência das políticas intervencionistas e socializantes no 
novo contexto neoliberal elevou os custos eleitorais do clientelismo enquanto 
a racionalização crescente dos serviços públicos e a democratização da 
sociedade tornavam mais difíceis as práticas da patronagem política. Em todo 
o mundo, os governos foram surpreendidos pelo aparecimento de um novo 
tipo de movimento sindical que se organizava dentro deles mesmos, que 
punha em questão a sua autoridade e os princípios da soberania do Estado, 
cada vez mais incapaz de atender às demandas dos seus empregados e de 
reagir autoritariamente às pressões desse novo tipo de sindicalismo. Para 
alguns autores, foi justamente esse declínio do poder político que teria 
propiciado a rápida e fulminante expansão do sindicalismo de funcionários 
públicos (Nisbet, 1983; Dilts & Deitsch, 1983; Herman & Kuhn, 1981). Por 
volta de 1980 e 1990, a doutrina da soberania do Estado entrou também em 
crise em praticamente todos os países europeus, notadamente na França, na 
Itália, na Holanda e na Espanha (Ferner, 1994, p. 61). 

Nessa linha de interpretação, a tese mais radical é de R. Nisbet 
(1983) que contém, no conjunto das análises, uma interpretação singular. 
Na medida em que as instituições e serviços públicos se teriam tornado 
mais impessoais, dominados por comissões e regulamentos, as relações 
informais tenderiam a enfraquecer-se e a dar lugar às carreiras burocráticas, 
aos concursos de admissão, às normas mais estritas e formais de trabalho. 
Com isso, ter-se-iam enfraquecido o clientelismo e o protecionismo que em 
toda a parte haviam marcado, com maior ou menor intensidade, o serviço 
público. O desaparecimento dos padrinhos e das máquinas políticas que 
ofereciam proteção e segurança para os funcionários públicos e criavam 
uma relação de fidelidade dos empregados ante as chefias e as diques 
políticas abriria espaço para a atuação sindical, destinada a dar aos 
funcionários a segurança e a proteção que o antigo esquema clientelístico 
não mais podia conceder. Os sindicatos seriam, deste modo, os sucessores 
das velhas máquinas políticas e dos esquemas clientelísticos (pp. 30-33)10. 

                                                 
10 As considerações de Nisbet estão fundadas numa visão pessimista e conservadora do processo 
político e civilizatório em geral, no transcorrer do qual estaria ocorrendo a perda da confiança e 
respeito diante da autoridade estatal. Nesse contexto, em que sua autoridade se esvaneceria, o 
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Acompanhando ou não a tese de Nisbet, o peso do fator político no 
desenvolvimento do sindicalismo do setor público – e também, 
inversamente, a amplitude de seus reflexos no campo das disputas pelo 
poder – como salientamos, foram mais diretos e talvez mais fortes do que 
os que tiveram sobre o do setor privado porque a organização sindical dos 
funcionários invade e abala as estruturas do Estado. Já a ação sindical do 
setor de mercado, ainda que possa ter repercussões políticas e institucionais 
fortes, efetua-se no campo privado e, ao menos teoricamente, não necessita 
entrar no domínio dos assuntos que são da soberania da autoridade pública 
(se a ação sindical for legal). A atuação dos sindicatos dos funcionários ao 
mudar (ou tentar mudar) padrões, normas de trabalho, distribuição de 
recursos, planos governamentais etc., de alçada do poder executivo ou 
legislativo, significa alguma forma de intromissão externa em instâncias 
que representam o poder público. A obtenção de melhorias salariais e 
outros benefícios para categorias de empregados do Estado, e.g., sempre 
afetam orçamentos propostos pelo Poder Executivo e, nas democracias, 
geralmente apreciados pelo Poder Legislativo11. 

Essas observações, às quais outras poderiam ser acrescentadas, 
indicam diferenças no movimento dos funcionários do setor público com 
relação ao do setor privado. Sob esse aspecto, não é difícil o consenso. A 
questão é saber quanto as duas formas de sindicalismo diferem e, assim, em 
que medida a condição comum de assalariado é suficiente para unificá-los ou 
aproximá-los ou, pelo contrário, se o surgimento do sindicalismo público não 
ajudaria a aumentar a fragmentação dos interesses das camadas assalariadas. 

                                                                                                                 
Estado apenas saberia agir repressivamente, o que leva a Nisbet a antever a possibilidade de um 
desenvolvimento – que os acontecimentos posteriores não confirmaram – da democracia 
americana em direção a alguma forma de Estado militar, tipo soviético, cubano ou chinês. 
Apesar disso, entendemos que a hipótese da relação entre a expansão do sindicalismo entre os 
funcionários públicos e o fim do clientelismo e paternalismo político merece atenção. 
11 Com base em várias pesquisas, Feuille (1991) entende que os sindicatos do setor público, 
especialmente em nível local, quando negociam sob a proteção da legislação, efetivamente 
conseguem vantagens para seus membros: “No conjunto, os dados mostram que os 
servidores públicos obtêm substanciais vantagens por estarem sindicalizados. Não somente 
Os ordenados, Os benefícios e o total de vantagens são mais elevados quando existem 
sindicatos mas Os empregados também gozam de proteções que seus colegas não 
sindicalizados não têm. Talvez, melhor do que tudo (pelo menos do ponto de vista dos 
funcionários), é que parece não haver correspondente declínio do emprego nas 
administrações públicas locais quando o preço a ser pago por um maior custo de uma 
unidade de trabalho se eleva” (p. 358). 



97 

Cabem, a propósito do sindicalismo do setor público, várias 
indagações: em que medida temos um fenômeno que significaria uma nova 
etapa do movimento sindical como um todo? Em que medida ele ajuda a 
democratização das relações de trabalho dentro do Estado? Ou, em que 
medida se trata de um movimento de defesa de um segmento das classes 
assalariadas que se faz em detrimento de outros do próprio setor público ou 
do setor privado? Em que medida é um movimento na aparência 
contestador do autoritarismo das administrações públicas, de defesa dos 
“explorados” e “dominados”, mas no fundo defensor de vantagens, ou 
mesmo de privilégios de categorias “protegidas”? 

Não há respostas genéricas para essas indagações porque a atuação 
do sindicalismo do setor público não é igual nos vários países. No interior 
de um mesmo país, as posições ideológicas e políticas não são as mesmas 
entre as organizações das diversas categorias profissionais (sindicatos da 
polícia tendem a ser mais conservadores do que os sindicatos dos 
professores, por exemplo). Além disso, as leis e regulamentos do emprego 
público de cada país diferem entre si; o espaço que os sistemas políticos 
nacionais oferecem para a participação dos movimentos de seus 
empregados pode ser mais amplo ou mais exíguo. Esses aspectos afetam a 
conduta das organizações dos funcionários e empregados do Estado diante 
do resto do sindicalismo, fazendo-as mais cooperativas ou mais hostis ante 
os sindicatos e federações dos trabalhadores manuais do setor de mercado, 
que geralmente são mais antigos e menos “radicais” que muitas das novas 
associações de empregados públicos não manuais. Por isso, as avaliações 
do sindicalismo dos funcionários podem ser muito diversas, além de serem 
afetadas pela posição pessoal, mais positiva ou mais negativa, dos 
pesquisadores diante do sindicalismo. 

Uma avaliação que vê no movimento dos funcionários um fenômeno 
novo é a de Troy (1994). O autor – que restringe sua interpretação 
basicamente aos EUA, com algumas referências ao Reino Unido e ao Canadá 
– entende que o sindicalismo do setor público é um “novo sindicalismo” (New 
Unionism), em muitos aspectos essencialmente diferente do sindicalismo do 
setor de mercado, o qual denomina de “velho sindicalismo”12. 

                                                 
12 O conceito de Novo Sindicalismo, tal como definido por Troy, nada tem a ver com o do 
livro homônimo de Heckscher (1996), que tem como referência o setor privado e imagina 
um “sindicalismo associativo” (associational unionism) menos conflitivo diante das 
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O Novo Sindicalismo seria a forma de organização sindical adequada 
para as mudanças ambientais ocorridas nos últimos tempos, especificamente 
a ampliação do setor de serviços e o encolhimento do emprego no setor 
industrial. Em começos de 1960, nos EUA, 94% dos trabalhadores 
sindicalizados estariam no setor privado e apenas 6% no setor público. Por 
volta de 1994,40% de todos os sindicalizados estariam em organizações do 
setor público. O fato seria ainda mais significativo se tivéssemos em conta 
que o emprego público norte-americano, de acordo com Troy, representa 
somente 16% do total da força de trabalho. As razões da ascensão do 
sindicalismo dos funcionários, ou do “Novo Sindicalismo”, nos termos do 
autor, são relativamente fáceis de explicar e já foram mencionadas 
anteriormente: avanço do processo de democratização, da política de massas 
e da expansão dos serviços oferecidos pelo Estado, às quais se deve 
acrescentar a nacionalização de serviços e setores produtivos anteriormente 
de caráter privado. Esses desenvolvimentos ocorridos a partir da década dos 
60 fizeram-se mais facilmente sob governos socialdemocratas, socialistas ou 
trabalhistas, na Europa, ou governos do Partido Democrático, nos EUA. 

Troy entende (tal como outros autores) que, no caso norte-americano, o 
ponto de partida do Novo Sindicalismo teria sido o Decreto 10988 (a 
Executive Order) do Presidente Kennedy, de 1961. A tese é de que o decreto 
teria permitido que as associações de funcionários já existentes se 
transformassem em sindicatos e aumentassem o número de membros e sua 
força de pressão. O Novo Sindicalismo, ao contrário do anterior, teria surgido 
basicamente da conversão de associações já existentes (protossindicatos) em 
sindicatos e não da criação de novas entidades, como no setor de mercado. 
Nesse aspecto, ao contrário do “velho sindicalismo”, que se teria lançado a 
organizar os não organizados, o Novo Sindicalismo teria significado a 
“organização dos já organizados”. Por isso, os ganhos do Novo Sindicalismo, 
ao contrário do anterior, não teriam exigido “sangue, suor e lágrimas” (p. 66). 

O Novo Sindicalismo relacionar-se-ia com o que Troy denomina de 
“Novo Socialismo”. Seu objetivo básico não seria a socialização dos meios 
de produção, mas a ampliação crescente da parte do governo na renda 
nacional, ou a “socialização da renda”. As antigas reivindicações do “velho 

                                                                                                                 
empresas, que o autor julga mais capaz de fazer frente às mudanças técnicas e econômicas 
que estão ocorrendo nos EUA e que estariam levando ao declínio do sindicalismo norte-
americano na sua forma atual. 
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socialismo”, de nacionalização da propriedade privada, estariam há certo 
tempo desmoralizadas. O capitalismo ter-se-ia mostrado mais competente no 
aumento da produção e distribuição da renda. Consequentemente, esse 
objetivo não mais interessaria ao Novo Socialismo. “As mudanças 
econômicas fizeram da socialização dos meios de produção uma relíquia do 
passado” (p. 9). Já o Novo Socialismo, dirigindo-se diretamente para a 
redistribuição da renda e não para a destruição da propriedade privada, estaria 
mais atualizado. Esse Novo Socialismo, diferentemente do velho (que se 
fundava sobre a classe operária), apoiar-se-ia sobre a classe média para a qual 
orienta a maior parte de seus programas (p. 15). Um estudo de 1984 teria 
mostrado que 70% dos “novos sindicalistas” eram empregados não manuais 
(white-collars), contra 23% no antigo; 53% eram de categorias profissionais 
qualificadas, entre as quais a dos professores teria grande peso. As mulheres, 
por sua vez, representariam 53% do Novo Sindicalismo contra 27% do velho 
(p. 42). Apesar disso, Troy entende que nem toda a classe média seria 
simpática ao Novo Socialismo porque é ela quem paga parte dos impostos 
que servem para aumentar os salários e benefícios dos empregados do Estado. 

Sendo um sindicalismo de empregados do setor público, a estratégia 
do Novo Sindicalismo estaria dirigida para o aumento do âmbito das 
matérias envolvidas na barganha com o Estado, especialmente a ampliação 
do direito de greve nos serviços públicos. O sindicalismo do setor privado 
buscava fundamentalmente obter uma melhor redistribuição da renda dos 
empregadores privados para os empregados do setor privado, do Capital 
para o Trabalho. O Novo Sindicalismo visaria aumentar a contribuição da 
renda do setor privado para o setor público, ou seja, para os funcionários. 

Mesmo entendendo, em trabalho posterior (Troy, 1996), que a 
sindicalização do setor público estaria, na segunda metade da década dos 
90, atingindo seu teto, Troy considera que o Novo Sindicalismo terminará 
por assumir as posições de liderança no conjunto do movimento sindical, 
superando os grandes sindicatos de trabalhadores manuais do velho 
sindicalismo. Nos EUA, um indicador desse processo seria a superação dos 
Teamsters pelo Sindicato dos Professores (como maior sindicato do país); 
no Reino Unido, a superação do Sindicato Geral de Trabalhadores do 
Transporte e Outras Categorias (TGWU) pelo UNISON; na Suécia, em 
1977, pela superação do Sindicato dos Metalúrgicos pela Komunal 
(Sindicato dos Trabalhadores Municipais), do setor público. 
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A tese de que o futuro do sindicalismo está representado pelo 
sindicalismo do setor público ou de empregados das estatais, em si mesma, 
parecia plausível, tendo em conta o constante recuo do emprego no setor 
industrial e a expansão do setor de serviços estatais e o correlato 
crescimento dos sindicatos do setor público. Contudo, a tese do autor de 
que “o futuro do Novo Sindicalismo [pelo qual tem pouca simpatia] parece 
assegurado” (p. 158) é mais difícil de ser defendida diante de um conjunto 
de mudanças ocorridas no papel do Estado a partir dos anos 80 e, assim, nas 
possibilidades de expansão do “Novo Sindicalismo”, que reúne categorias 
profissionais muito heterogêneas, unidas apenas pelo fato de terem um 
mesmo empregador. 

2. Fatores econômicos: a expansão das atividades do estado 

No exame da expansão do sindicalismo do setor público, a influência 
dos elementos políticos deve ser examinada em associação com as 
alterações na distribuição do emprego. Uma delas, obviamente, é a elevação 
da oferta de trabalho no setor público durante os anos 60 e 70. 
Independentemente de outros elementos, como notam Dilts e Deitsch 
(1983), o próprio crescimento econômico, ao ampliar as “deseconomias 
externas” (aumento da criminalidade, dos problemas urbanos, etc.), levou à 
maior participação do Estado na busca de soluções que, aparentemente, não 
poderiam ser alcançadas por meio do mercado. Por outro lado, nas décadas 
anteriores à globalização, as pressões democráticas e igualitárias 
estimularam a passagem de serviços anteriormente privados para a esfera 
do governo, como serviços médicos, educacionais, pensões e 
aposentadorias. O resultado foi a enorme expansão do setor público. Na 
Itália, o emprego no governo cresceu 27% entre 1970 e 1980 e 19% entre 
1980 e 1990; na Espanha, o emprego público cresceu mais de 50% do total 
do emprego entre 1976 e 1989 (Ferner, 1994, pp. 68-69). Os reflexos na 
atuação sindical e política são evidentes. Na Alemanha, informa ainda 
Ferner, 40% dos deputados do Bundestag têm emprego público (p. 72). 
Como nota Visser (1988, p. 136), por volta da década de 20, a extensão do 
setor industrial era um dos melhores indicadores das taxas de sindicalização 
em cada país. Em outros termos, quanto maior a proporção da força de 
trabalho empregada na indústria, mais altos tendiam a ser os níveis de 
sindicalização. Em 1985, essa relação deixou de existir. O melhor indicador 
de sindicalização é a proporção da força de trabalho no setor público. 
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Suécia e Dinamarca, em começos da década dos 90, tinham o maior setor 
público dos países europeus desenvolvidos, com aproximadamente um 1/3 
de todos os assalariados com emprego no governo ou em instituições 
financiadas pelo Estado (p. 136). Aliás, já em 1985, o peso do setor público 
era bastante elevado nos países escandinavos. Em fins da década, também a 
Noruega aproximava-se dos 30%. Significativamente, eram esses os países 
que possuíam as maiores taxas de sindicalização. Entre 1985 e 1989, 
somente no Reino Unido, na Irlanda, na Holanda e na Suécia houve uma 
diminuição, mesmo que pequena, no emprego público. 

Quadro 4.3 
Participação do setor público no total do emprego (Europa 1979-1990) 

 1970 1975 1979 1985 1989 
Áustria 13,2 16,3 17,6 19,1 21,1 
Bélgicab 13,6 15,6 18,3 19,9 19,9 
Dinamarcaa 17,2 23,6 26,9 30,2 30,1 
Finlândia 12,1 14,8 17,2 18,9 20,6 
França 17,6 19,0 19,9 22,1 22,8 
Alemanhaa 11,1 13,8 14,7 15,5 15,6 
Gréciab 7,4 8,2 9,1 9,4 10,1 
Irlanda 12,0 14,4 16,1 18,3 17,9 
Itália 12,3 14,6 15,8 16,6 17,4 
Luxemburgo 9,4 9,7 10,6 11,3 11,4 
Holanda 12,2 13,6 14,7 16,1 15,1 
Noruegab 17,9 21,7 24,3 28,1 29,3 
Portugal 7,9 8,5 10,5 13,3 14,6 
Espanhac 5,5 7,8 10,0 12,8 13,7 
Suéciab 20,9 25,7 29,9 32,9 31,8 
Suíçab 7,5 9,0 10,1 10,2 10,5 
Reino Unido 18,1 20,9 21,2 21,8 19,6 
a.Último ano com dados disponíveis: 1990. 
b Último ano com dados disponíveis: 1988. 
c Último ano com dados disponíveis: 1987.  
Fonte: Oxley & Martin (1991). 

Na década dos 80, o ritmo de crescimento do setor público diminuiu 
em todos os países, com exceção da Áustria. A redução da expansão foi 
geral e atingiu todos os países europeus, qualquer que fosse o nível de 
desenvolvimento econômico e o tipo de governo. O fato tem importância 
para os prognósticos sobre o desenvolvimento do sindicalismo do setor 
público, uma vez que, como vimos, a expansão do emprego no setor havia 
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sido um elemento importante para a explosão do movimento associativo 
entre funcionários e empregados do Estado. 

Quadro 4.4 
Média Anual de Expansão do Setor Público no Total do Emprego  

(Europa: 1979-1990) 

 1970-1975 1975-1979 1979-1984 1984-1990 
Áustria 4,1 3,0 1,9 2,7 
Bélgicab 3,0 4,1 0,9 0,7 
Dinamarcaa 6,5 4,6 2,5 0,7 
Finlândia 5,0 4,3 3,2 2,2 
França 2,0 1,7 1,8 1,0 
Alemanhaa 3,8 1,9 1,0 1,5 
Gréciab 2,6 3,3 2,2 2,5 
Irlanda 4,1 4,5 1,9 -0,8 
Itália 3,8 2,6 1,4 1,3 
Luxemburgo 3,0 2,2 1,5 3,0 
Holanda 2,1 2,5 0,7 0,3 
Noruegab 5,0 5,3 3,7 2,8 
Portugal 4,0 6,5 6,2 3,4 
Espanhac 7,6 5,0 2,9 4,0 
Suéciab 5,3 4,6 2,2 0,0 
Suíçab 3,7 2,7 1,4 0,9 
Reino Unido 3,1 0,8 -0,3 -0, 
a Ultimo ano com dados disponíveis: 1990. 
b Ultimo ano com dados disponíveis: 1988.  
c Último ano com dados disponíveis: 1987. 
Fonte: Oxley & Martin (1991). 

EFEITOS DA SINDICALIZAÇÃO DO SETOR PÚBLICO SOBRE O SINDICALISMO 

A sindicalização dos funcionários e empregados do governo, em toda 
a parte, afetou fortemente as estruturas sindicais preexistentes: até então, o 
movimento sindical estava associado a trabalhadores manuais do sexo 
masculino, de mãos calejadas, que perfaziam tarefas árduas e penosas que, 
amiúde, exigiam força física, tal como aparecia habitualmente na 
iconografia do movimento operário. Hoje, a presença proporcionalmente 
maior desses novos segmentos de assalariados, de empregados de 
escritórios, dos laboratórios, das salas de aula, das repartições públicas, 
efetuando tarefas “limpas”, teve efeitos complexos no movimento sindical, 
ajudando a mudar suas feições clássicas. Uma nova iconografia das 
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mobilizações sindicais deveria deixar de lado as imagens habituais do 
operário, forte e rude (quando retratado em situações de mobilização), ou 
do trabalhador esquálido das oficinas (quando retratado nas situações de 
trabalho). Em seu lugar entrariam os empregados e empregadas, de mãos 
menos calejadas, já não tão andrajosos e famélicos. Mas nem por isso, 
necessariamente, seu sindicalismo seria menos radical. 

Do ponto de vista qualitativo, da composição de gênero da massa de 
associados, a sindicalização do setor público aumentou a proporção de 
mulheres e elevou os níveis de escolaridade do movimento sindical. Do 
ponto de vista quantitativo, ajudou a segurar as taxas globais de 
sindicalização e a manter o sindicalismo na ordem do dia da política 
nacional. O sindicalismo dos funcionários salvou o movimento sindical de 
um declínio ainda mais profundo que seu enfraquecimento no setor privado 
vinha provocando. Em muitos sentidos, portanto, significou uma reativação 
do sindicalismo enquanto movimento, introduzindo dinamismo em 
estruturas sindicais consolidadas e acomodadas. 

Mas a organização dos empregados públicos e empresas estatais 
trouxe também novos problemas para o movimento sindical no seu 
conjunto. Uma das consequências, no plano organizatório, foi a ampliação 
das divergências internas no campo sindical no que diz respeito às táticas de 
atuação, às ideologias e ao relacionamento com os “partidos da classe 
operária”. A liderança tradicional, habitualmente recrutada dos sindicatos 
de trabalhadores manuais da indústria, especialmente do ramo metal-
mecânico, começou a ser contestada pelos novos dirigentes das associações 
de funcionários. O comando nos órgãos de cúpula, especialmente nas 
centrais sindicais, cabe sempre aos maiores sindicatos, aos que têm mais 
filiados, maiores recursos e maior força de pressão. Esses sindicatos eram – 
até o grande avanço do sindicalismo do setor público e o recuo do 
sindicalismo do setor privado – o dos trabalhadores manuais das indústrias 
e o dos serviços coletivos13. 

                                                 
13 Um exemplo é a composição atual, no Reino Unido, do Conselho Geral, órgão máximo da 
central TUC, com aproximadamente 40 membros. 
Secção A. Sindicatos com 200 mil ou mais membros têm a seguinte representação:  
200.000 a 399.999: dois lugares; 
400.000 a 649.999: três lugares; 
650.000 a 899.999: quatro lugares; 
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Na Suécia, o modelo centralizado de barganha, que selava o 
compromisso entre a central sindical LO e a associação patronal SAF, foi 
desafiado pelo crescimento de federações de empregados, manuais e não 
manuais, do setor público (funcionalismo tradicional e empresas estatais). O 
modelo neocorporativo de negociação centralizada entrou em crise com o 
aumento do poder de outra central, a TCO (Organização Central de 
Empregados Assalariados). Fundada em 1944 pela fusão de duas 
organizações, uma do setor privado e outra do setor público para empregados 
não manuais (white-collars), a TCO cresceu vigorosamente: em 1945, tinha 
cerca de 200 mil membros; em 1990, subiu para 1,2 milhões. Metade dos 
seus membros é de empregados e funcionários do Estado. Ao contrário da 
LO, a TCO não é ligada ao Partido Social-Democrata e possui um fundo de 
greve próprio, o que lhe permite desafiar a autoridade da LO14

. 

Na década dos 70, as organizações filiadas à TCO adquiriram o pleno 
direito de negociação independente e tinham sua própria política, marcada 
frequentemente por conflitos internos e pela fragmentação das negociações 
(Visser, 1996b). A LO perdeu, na década dos 80, sua posição dominante 
enquanto aumentavam as divergências entre os sindicatos de empregados e 
os de trabalhadores manuais. Em 1990, a taxa de sindicalização do setor 
público (88%) superava a do setor privado (81%). Na própria LO, 

tradicionalmente uma central de operários que reunia sindicatos 
organizados por indústria, a proporção de filiados com emprego público 
subia de 16,2% em 1950 para 30,9% em 1985, enquanto a proporção de 
sindicalizados do setor privado caía de 48,0% para 40,0% nos mesmos 
anos. Atualmente, entre os cinco maiores sindicatos suecos, há apenas dois 
                                                                                                                 
900.000 a 1.199.999: cinco lugares; 
1.200.000 a 1.499.999 seis lugares. 
Sindicatos com cem mil ou mais mulheres associadas devem eleger no mínimo uma 
representante. 
Secção B. Sindicatos entre 100.000 e 199.999 membros têm direito a um lugar. 
Secção C. Sindicatos com menos de cem mil associados elegem coletivamente oito 
membros. 
Secção D. Sindicatos com menos de 200 mil membros elegem coletivamente quatro 
mulheres como representantes (McIlroy, 1995, pp. 4546). 
14 Os sindicatos filiados à LO, para entrar em greve, necessitam da prévia aprovação da 
central, caso o movimento atinja mais de 3% dos empregados. Se a greve é aprovada, a LO, 
que controla os fundos de greve, reembolsa 75% dos salários perdidos pelos grevistas. “O 
sindicato que vá contra a LO corre o risco de perder muito dinheiro e de ser expulso. Mas 
isso nunca aconteceu” (Visser, 1996b, p. 184). 
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de trabalhadores manuais: o dos metalúrgicos e o da construção civil 
(Visser, 1996b, pp. 182-183). O sistema centralizado de negociação foi 
quebrado em virtude do surgimento de outras entidades fora do controle da 
LO, da recusa crescente do patronato de manter o antigo sistema e da 
fragmentação dos interesses dos grupos de assalariados privados e públicos 
e do declínio político do Partido Social-Democrata (Rehn & Viklund, 1992; 
Kjellberg, 1993; Pontusson, 1996; Visser, 1996b; Ferner, 1994). 

O caso da Suécia – significativo porque se trata de um país no qual o 
movimento sindical havia atingido um avanço sem paralelo no resto do 
mundo – ilustra um desenvolvimento que aconteceu em toda a parte, com 
maior ou menor intensidade. A expansão do sindicalismo do setor público 
gerou novas lideranças de organizações poderosas, com reivindicações 
específicas, que foram adquirindo confiança e legitimidade para desafiar os 
dirigentes dos sindicatos do setor privado que até então, pela sua 
importância, dominavam as centrais sindicais. Por isso, o movimento 
associativo do setor público, ao mesmo tempo, deu novo impulso ao 
conjunto do sindicalismo, que decaía no setor de mercado, mas lhe trouxe 
novos problemas ao abalar a autoridade das centrais sindicais tradicionais, 
reduzir a legitimidade de suas lideranças, minar sua capacidade de 
representação ampla da massa de assalariados. Assim, direta ou 
indiretamente, ao enfraquecer a capacidade das centrais tradicionais diante 
do governo e das associações patronais, reforçaram as tendências ao 
enfraquecimento das negociações centralizadas e unificadas em favor de 
maior fragmentação dos acordos coletivos. 

AS PERSPECTIVAS DO SINDICALISMO DO SETOR PÚBLICO 

Considerando o impulso trazido pela expansão da organização sindical 
entre os empregados do Estado no momento em que o sindicalismo recuava 
no setor de mercado, cabe indagar em que medida esse desenvolvimento tem 
possibilidades de persistir para as próximas décadas. Se tal acontecer, 
estaríamos não diante de um declínio geral do sindicalismo, mas de uma 
transformação equivalente à que ocorreu no passado com a transição do 
sindicalismo de ofício para o sindicalismo da grande indústria. Para avaliar 
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essas probabilidades, tentaremos nas páginas seguintes examinar a evolução 
do sindicalismo do setor público15 em anos mais recentes. 

Quadro 4.5 
Taxas de sindicalização no setor público (1970-1990) 

Países 1970 1975 1980 1985 1988 1990 
Alemanha 61,0 56,6 52,6 50,4 44,9 44,0 
Austrália 

Survey domiciliar - - 73,0e 71,0g 68,0 - 
Áustria 77,7 72,5 68,1 60,5 56,9 - 
Canadá 

Estatísticas sindicais - - - - - 64,3 
Survey domiciliar - - - 63,0f - - 

Dinamarca 67,5 64,4 69,2 74,9 70,0 - 
EUA 

Estatísticas sindicais - - - - - 36,9 
Survey domiciliar - 29,4b 36,7 35,8 36,7 - 

Finlândia - - - - 85,7h - 
França - - 44,0d - 26,0 23,0 
Holanda 64,4 63,7 59,7 49,0 - 45,0 
Itália 46,8a 56,3 59,6 55,6 54,1 54,0 
Japão - 77,5i 74,5 61,7 55,8 - 
Luxemburgo - - - - 74,3h - 
Noruega 67,5 69,2 74,3 76,6 75,1 - 
Reino Unido 60,2a 64,2b 68,8c 69,3f 55,4h 60,0 
Suécia - - 81,1 87,5 81,3 88,0 
Suíça 74,8 - 70,7 70,6f - - 
a) 1971; b) 1974; c) 1979; d) 1981; e) 1982;1) 1984; g) 1986; h) 1989; i) 1975; com relação ao 
Japão, os dados do setor público estão baseados em informações do Ministério do Trabalho 
japonês, nos surveys sobre sindicatos nos quais Os professores são contados como membros de 

                                                 
15 Foram incluídos no setor público: polícia; educação; transporte e serviços anexos; 
distribuição de energia e correios. Membros de indústrias nacionalizadas e de produção de 
energia não foram incluídos. Em algumas das atividades constantes do setor público nem todos 
os trabalhadores são diretamente empregados do governo mas, nesse caso, as atividades são de 
regulamentação governamental. Nos casos dos EUA, do Canadá e da Austrália, Visser incluiu 
informações obtidas nas pesquisas domiciliares. Para os demais países, os dados furam 
retiradas de publicações governamentais e de outros documentos que trabalham com 
estatísticas fornecidas pelos sindicatos. Mas várias fontes foram usadas. Nem sempre, para 
todos os países, há dados disponíveis para os anos indicados no quadro. Nesse caso, os anos 
estão assinalados. Não seria possível incluir aqui toda a parte referente à metodologia utilizada 
e as fontes para cada país. Para informações mais detalhadas, cf. Visser (1991, Anexo 4a). 
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serviços no setor de mercado mas são dados estimados. Sobre as atividades incluídas no setor 
público, cf. nota 15, no fim do capítulo. Somente assalariados com emprego. 
Fontes: Visser (1991, p. 113), para dados até 1988; Ruysseveldt & Visser (1996, p. 387) 
para países europeus em 1990; Meltz e Verba para dados sobre os EUA e o Canadá em 1990. 

Infelizmente, as estatísticas que obtivemos não foram tão amplas 
como gostaríamos e amiúde os dados também não são tão recentes, o que 
impede respostas concludentes. Porém, as indicações obtidas sugerem, na 
década dos 90 – ou mesmo antes, dependendo do país –, a paralisação do 
crescimento, ou mesmo um retrocesso, da sindicalização dos funcionários e 
empregados do governo. 

Como indicado no Quadro 4.5, nos EUA, na Dinamarca, na Noruega 
e na Suécia as taxas de sindicalização aumentaram entre o pessoal dos 
serviços públicos. Desses quatro casos de aumento entre 1970 e 1988 ou 
1990, três são de países nórdicos. Em outros, tomando como base o ano de 
1970, houve persistente e significativo declínio (Alemanha, Áustria, França, 
Holanda, Japão). No Reino Unido houve movimentos de ascensão e queda. 
Nesse país, depois de 1985, a sindicalização subiu para 68,8% em 1980 mas 
voltou a cair em 1988 para subir para 60,0% em 1990. A Itália apresenta 
uma situação de queda depois de 1985. 

Considerando a fortíssima diminuição dos níveis de filiação no setor 
privado nos EUA, a estabilidade da sindicalização no setor público 
americano não deixa de ser surpreendente. Nesse país, pelos surveys 
domiciliares, a porcentagem de sindicalizados subiu de 29,4% em 1970 
para 36,7% em 1988 (Quadro 4.5). (Lembremos que as estatísticas para 
esse país foram elaboradas com informações colhidas nos surveys 
domiciliares, que são geralmente de 7% a 15% mais baixas do que as 
estatísticas fornecidas pelos sindicatos [Visser, 1991, p. 128]16.) 

Mas os dados e análises dos autores não são totalmente coincidentes. 
De acordo com Troy (1996), a taxa de sindicalização do setor público norte-
americano teria estacionado em torno de 38%, o que representaria, em 
                                                 
16 Nos exames das estatísticas sobre a sindicalização do setor público é preciso estar atento 
também às parcelas do funcionalismo que estão sendo levadas em conta para os cálculos. 
Nos EUA, por exemplo, dados referentes apenas aos funcionários dos governos estaduais e 
locais, em tempo integral, apontavam 48,8% de sindicalizados em 1980, utilizando como 
fontes censos do Bureau of Labor Statistics (Lewin, 1983, p. 244). Cálculos de Visser 
(Quadro 4.5), usando os surveys domiciliares, para todo o funcionalismo davam, para o 
mesmo ano, 36,7%. 
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números absolutos, cerca de 6,9 milhões de trabalhadores. Entre 1990 e 
1991, os sindicatos do setor público teriam ganho 147 mil novos membros, 
mas, entre 1991 e 1992, incorporaram somente mais 21 mil (p. 29). Segundo 
Troy, com base nas informações do Bureau of Labor Statistics, o setor 
público, entre 1994 e 1995, teria perdido 164 mil membros e a proporção de 
sindicalizados baixado de 39% para 38% (p. 30). As maiores perdas teriam 
ocorrido entre os empregados dos governos estaduais (65 mil) e depois no 
governo federal (50 mil). Dois terços, aproximadamente, das perdas, no 
nível federal, teriam vindo do fechamento de bases militares (dispensa de 
pessoal civil nelas empregado) enquanto outras teriam vindo da dispensa de 
empregados em regime de meio período ou de emprego temporário. As 
perdas no setor federal teriam sido compensadas pelo aumento de cerca de 
200 mil novos postos de trabalho nos governos estaduais e locais (p. 30)17. 
Lipset (1986) já apontava, para 1983, declínio da taxa agregada de 
sindicalização em todo o setor público. Para esse ano, ela seria de 34,4%, 
depois de ter atingido um pico de 40,2% em 1976 (p. 82). 

Na Suécia, Kjellberg (1993) indica também declínio da taxa de 
sindicalização do setor público. Esse, que havia chegado a 92% nos anos 
1986-1987, teria baixado para 87% em 1990-1991. O prejuízo foi menor do 
que no setor privado, onde, de 84% em 1998-1987, a proporção de 
sindicalizados foi de 78% em 1990 para 77% em 1991. No Reino Unido, o 
UNISON, dos servidores públicos e da saúde pública, perdeu 10% dos seus 
filiados entre 1979 e 1992. Mas os prejuízos foram maiores em outros 
sindicatos. No período, o Sindicato Nacional dos Professores (NUT) perdeu 
44% dos membros (Visser & Ruysseveldt, 1996a, p. 65). 

Com relação ao Canadá, Chaison considera que não é mais possível 
pressupor que o setor público e o semipúblico possam continuar a ser a 
principal fonte de recrutamento de novos membros para o sindicalismo. As 
taxas de sindicalização estão próximas do ponto de saturação na 
administração pública (81%, em 1990), atividades educacionais (77%) e 
saúde e serviços sociais (51%). Os esforços governamentais para reduzir 

                                                 
17 Dados de revista do sindicato de empregados do governo registram pequeno aumento do 
número de associados entre 1990 e 1995, embora indiquem declínio do ritmo de 
crescimento. Assim, em 1990, haveria 6.485.000 sindicalizados, contra 6.927.400 em 1995, 
ou seja, aumento de 442 mil. já, entre 1985 (5.743.100) e 1990, o incremento teria sido de 
742 mil, aproximadamente (Government Union Review, 1996, p. 43). 
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gastos têm levado ao congelamento de salários e benefícios e ao corte de 
empregos, tanto no governo federal como nos governos das províncias. A 
partir daí, a capacidade de barganha dos sindicatos diminuiu em razão da 
terceirização de serviços, da subcontratação e da introdução de métodos 
administrativos das empresas privadas (Chaison, 1996, pp. 53-54). 

As causas apontadas para o Canadá valem para outros países. O 
declínio, ou estancamento da expansão da sindicalização no setor público, 
deve-se às políticas de privatização, de enxugamento do Estado, de 
introdução de procedimentos administrativos de tipo empresarial nas várias 
esferas das atividades de governo, entre as quais escolas e hospitais, onde a 
sindicalização era forte: racionalização, descentralização, enxugamento de 
pessoal e/ou terceirização. A capacidade competitiva dos países é vista 
como relacionada com a eficiência não só de suas empresas privadas mas 
também da atuação do Estado. Contudo, se as pressões de reforma do 
Estado tenderam a ser gerais, seus efeitos não foram iguais, tal como as 
tendências universais de mudanças no setor de mercado tiveram aplicação e 
resultados variados. De modo geral, onde a organização sindical era muito 
poderosa, a tradição de participação dos sindicatos estava institucionalizada 
e a pressão do mercado para a elevação dos coeficientes de competitividade 
não foi muito acentuada, o sindicalismo do setor público sofreu menos, 
como nos países nórdicos. Mas a tendência, enfrentando resistências que 
variam nacionalmente, tem sido a mesma em todos os países, especialmente 
na medida em que a integração europeia avança e o modelo anglo-saxônico 
tende a se espalhar por toda a Europa. Na Suécia, por exemplo, o governo 
está – desde a década dos 80 – devolvendo responsabilidade empresarial 
para cerca de 200 agências governamentais. 

Como nota Anthony Ferner, no esforço para a introdução de 
elementos de mercado em serviços públicos não comercializáveis, o Reino 
Unido lidera a corrida europeia nas reformas do setor de saúde e de 
educação. As escolas, por exemplo, podem agora escapar das autoridades 
locais e ter mais autonomia sobre seus recursos, inclusive no que diz 
respeito à administração das relações de trabalho (Ferner, 1994, pp. 54 55). 
No conjunto do setor público, de aproximadamente cinco milhões de 
empregados no setor, por volta de 1990 somente um milhão tinham seus 
salários estabelecidos por negociações coletivas (Marsh, 1992, p. 185). 

110 

Em decorrência desse avanço em direção à adoção de modelos de 
administração do setor privado, o sindicalismo do setor público e estatal 
britânico experimentou grandes perdas de filiados devido à diminuição do 
número de empregados e funcionários governamentais. Em 1992, todo o 
setor público britânico tinha aproximadamente seis milhões de empregados, 
meio milhão a menos do que em 1979, embora o emprego direto no Estado 
tivesse se mantido estável, em torno de cinco milhões. Grande parte do 
declínio é explicado pela política de privatização de serviços e companhias 
anteriormente nacionalizadas. As empresas industriais estatais empregavam 
mais de dois milhões de pessoas e dominavam os setores de transporte, 
energia, comunicações, aço e construção naval. Cláusulas da closed shop 
prevaleciam nessas indústrias nacionalizadas. Em fins de 1989, cerca de 
800 mil empregos haviam sido transferidos para a indústria privada pela 
privatização de 29 das maiores empresas e suas subsidiárias (Dibden & 
Millward, 1991, p. 7). Somente a privatização da estatal de comunicações 
Telecom passou para o setor privado 300 mil empregados (Visser & 
Ruysseveldt, 1996a, p. 76). Em 1992, apenas 600 mil pessoas estavam 
empregadas nas corporações públicas contra dois milhões em 1979. 

A redução do número de funcionários e empregados do governo e das 
empresas estatais, juntamente com outras mudanças já salientadas, está 
minando as bases do sindicalismo nesses segmentos. Desse ângulo, o 
prognóstico de Troy de que o Novo Sindicalismo poderia ser o modelo 
sindical do próximo século parece que não se realizará porque também o 
sindicalismo do setor público está sendo atingido por alguns dos fatores que 
levaram ao declínio do sindicalismo do setor privado. Por isso, se 
persistirem para os próximos anos as atuais tendências, o avanço do 
movimento sindical ocorrido a partir dos anos 60 no setor público não será 
suficiente para contrabalançar o declínio do sindicalismo em geral e as 
taxas nacionais de sindicalização continuarão a cair, como aliás indicam as 
várias estatísticas nacionais. 

Dois tipos de desdobramento parecem-nos decisivos para o futuro do 
sindicalismo do setor público. O primeiro deles diz respeito à evolução do 
emprego no setor estatal. O encolhimento do Estado resulta na diminuição 
da oferta de emprego e, Consequentemente, do enfraquecimento da base de 
sustentação do sindicalismo. Aqui estamos diante de uma variável de 
natureza socioeconômica. Mas outras variáveis, de natureza político-
institucionais, também devem ser consideradas. Como vimos inicialmente, 
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razões políticas tiveram forte influência na entrada do sindicalismo no 
interior das estruturas estatais. Ora, o comportamento das elites políticas e 
dos governos diante do movimento sindical do setor público é grandemente 
dependente da apreciação da opinião do eleitorado. Nesse ponto, em 
comparação com o sindicalismo dos trabalhadores da indústria privada, o 
movimento reivindicatório dos funcionários, especialmente da administração 
direta, desperta menos simpatia do que greves e movimentos de trabalhadores 
do setor privado que enfrentam o poder das grandes companhias, 
especialmente das multinacionais. Geralmente, a maioria da população não é 
atingida e, muitas vezes, é simpática às ações sindicais que desafiam o 
poderio do grande capital. Não é o caso de greves no setor público que 
prejudicam os consumidores e usuários de bens e serviços fornecidos pelo 
Estado. Naturalmente, aqui o aspecto essencial é o tipo de atividade que é 
afetada e a extensão em que a população se vê prejudicada. Mas, na medida 
em que muitos serviços coletivos em que a organização sindical é forte 
(saúde, educação, especialmente) continuam a ser de responsabilidade 
governamental, o sindicalismo do setor público encontra limitações em sua 
ação, pois é muito dependente da atitude do governo, a qual depende, por 
sua vez, da simpatia que o movimento dos funcionários e servidores do 
Estado encontra entre os usuários, quer dizer, os eleitores. O apoio da 
população às mobilizações de empregados governamentais depende muito 
da avaliação da “justeza” das reivindicações em correlação com as áreas de 
atividades que são afetadas por paralisações e outras ações. Por isso, o 
aumento do poder sindical tende a ser avaliado pelos eleitores de modo 
mais negativo do que o aumento do poder sindical na área de mercado. 

Por essas razões, parece-nos difícil que continue a existir, nos 
próximos anos, a mesma conjunção de elementos favoráveis que 
possibilitaram, na década dos 60, a emergência e o desenvolvimento rápido 
do sindicalismo do setor público. 
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Capítulo 5 
Greves, dessindicalização e poder sindical 

sse capítulo trata da evolução das curvas de greve a partir da década dos 
anos 70. A intenção é verificar em que medida o declínio das taxas de 

sindicalização acompanhou-se do rebaixamento dos níveis de conflito. A 
intensidade da correlação entre os dois fenômenos pode indicar até que 
ponto as taxas de sindicalização são um bom indicador do declínio do poder 
sindical. O melhor e mais comum, mas não o único, instrumento de 
efetivação da força do sindicalismo está na capacidade de as lideranças 
sindicais causarem algum tipo de prejuízo aos empregadores (e também ao 
governo). Nas democracias, o instrumento por excelência para alcançar esse 
objetivo é a paralisação de atividades econômicas ou de outro tipo de 
atividade (quando se trata da administração pública), ou seja, cortar o 
fornecimento da força de trabalho para as empresas ou para o governo. 

Mas é possível argumentar que a dimensão do poder sindical seria 
mais adequadamente avaliada por outras formas de mobilização capazes de 
produzir danos no campo adversário (ou de ameaçar produzir) e, desse 
modo, obterem resultados equivalentes ou melhores do que a deflagração de 
greves. Essas, para ocorrerem, não precisariam de altos níveis de filiação. 
Nessa linha de raciocínio, declínios nas taxas de sindicalização não 
indicariam redução do poder sindical e tampouco seriam sinônimo de 
decadência do sindicalismo1. 

No caso, estamos entendendo o poder sindical como a capacidade de 
as elites sindicais imporem decisões (geralmente na forma de obtenção de 
reivindicações), vetarem decisões ou – alternativa menos favorável – 
modificarem decisões que partam do governo, das empresas ou de outras 

                                                 
1 Obviamente, a paralisação do funcionamento de setores de atividades não constitui a única 
forma de pressão dos sindicatos. Outras formas existem e são usadas, com maior ou menor 
intensidade: manifestações de rua, sabotagem, boicote, ocupação dos locais de trabalho, 
sequestro e detenção de dirigentes das empresas ou de autoridades públicas, pressões diretas 
sobre instâncias do poder, como ocupação de instalações governamentais, bloqueio de 
estradas e vias públicas, quebra-quebras e ações destinadas a influenciar a opinião pública. 
Não seria preciso dizer que as variações entre os países são grandes e que, quanto mais forte 
o sindicalismo, menor a tendência a ações mais violentas. 
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