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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. 

E
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elites. De um ângulo estritamente formal, a taxa de sindicalização só tem 
interesse político na medida em que se relaciona com a força do 
sindicalismo. Se o aumento das taxas de sindicalização não resultasse na 
elevação do poder sindical e não fosse capaz a fortiori de trazer vantagens 
(reais, simbólicas ou imaginárias) para as classes trabalhadoras, não haveria 
razão para a existência de sindicatos na forma como existem nas 
democracias capitalistas. Consequentemente, a pergunta que se coloca é: 
Até que ponto a queda nos índices de sindicalização reduz o poder sindical? 
Ou, de modo um pouco mais preciso: Até que ponto a dessindicalização 
enfraquece um dos mais importantes instrumentos de pressão do 
sindicalismo (a greve) e, assim, diminui a força política das lideranças 
sindicais no trato com outras elites políticas, econômicas e governamentais? 

Nas democracias de massa, o poder sindical se expressa basicamente 
por duas vias: a política e a econômica. Pela primeira, os sindicatos podem 
aumentar ou diminuir as pretensões eleitorais dos políticos e partidos, ou 
seja, influenciar a escolha dos governantes; pela segunda, podem atingir o 
lucro das empresas (privadas ou estatais), paralisar atividades 
governamentais e o desempenho da economia nacional. 

Embora geralmente os sindicatos estejam atentos à problemática 
política, é a segunda via que, notadamente nos regimes capitalistas 
democráticos, constitui o instrumento típico de pressão do sindicalismo e 
dos trabalhadores: a paralisação, ou a ameaça de paralisação, do trabalho. 
Para as correntes socialistas, especialmente para o marxismo, a greve seria a 
comprovação do antagonismo de classes que, de forma latente ou 
manifesta, existiria em todas as sociedades capitalistas. Porém a greve pode 
ser considerada, de modo mais sociológico e menos ideológico, como 
manifestação de conflitos de interesses, que pode ser mais aguda ou menos 
aguda, sem que pressuponha, inevitavelmente, uma oposição irreconciliável 
entre o Capital e o Trabalho (aceitemos a reificação habitual). 

Em outras palavras: a intensidade do conflito é uma dimensão da 
ordem social e política contemporânea que varia histórica e geograficamente, 
cuja dimensão e importância podem ser medidas e, em alguns casos, podem 
ser muito altas ou muito baixas. Reforça essa posição o fato de que, 
empiricamente, são comprovadas significativas diferenças nos índices de 
greves entre países capitalistas. Na Suíça, por exemplo, as estatísticas 
mostram anos em que nenhuma greve ocorreu, o que poderia significar que 
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não houve conflito entre o Capital e o Trabalho e que os interesses não são 
irreconciliáveis, mas dependentes também de uma dada cultura e de muitas 
outras variáveis. A interpretação da greve como sendo essencialmente a 
expressão do antagonismo entre proprietários dos meios de produção e 
trabalhadores forçados a “vender” (mais correto seria “alugar”) a sua força de 
trabalho tornou-se mais problemática nos últimos decênios em virtude da 
expansão das paralisações no setor público, em que os funcionários não se 
opõem ao Capital, mas ao Estado, que, nas democracias de massas, está 
muito longe de ser o “comitê executivo da burguesia”. 

Mas a questão que nos interessa é até que ponto a dessindicalização 
tende a reduzir as taxas de greve e, Consequentemente, o poder sindical, 
tanto no plano político como no econômico. Com relação ao aspecto 
político, a redução do número de associados seguramente diminui a 
legitimidade das lideranças sindicais nas transações políticas com os 
partidos e governos, uma vez que elas não teriam legitimidade para falar em 
nome do conjunto ou de amplos segmentos das classes trabalhadoras e o 
apoio dos sindicatos não seria eleitoralmente importante para a classe 
política. Além disso, sindicatos com poucos membros teriam menos 
recursos financeiros e de outra natureza para o financiamento de partidos e 
de campanhas eleitorais, como acontece em vários países. 

No entanto, no plano econômico, a ligação entre greve e taxa de 
sindicalização é mais complicada. Se aceitarmos que a greve é um dos 
instrumentos de efetivação do poder das lideranças sindicais, retorna a 
indagação já sugerida: quanto a queda dos índices de sindicalização 
enfraquece o sindicalismo? É claro que, se a dessindicalização não tiver 
efeitos negativos nos índices de greve, isto é, se eles permanecerem os 
mesmos ou aumentarem, a força das direções sindicais diante de outras 
elites não será afetada negativamente pela diminuição dos níveis de adesão 
dos trabalhadores a sindicatos. No limite, uma conclusão se imporia: altas 
taxas de sindicalização não seriam sinônimo de força do sindicalismo. 

Há alguma base teórica para a defesa da tese que desvincula índices de 
sindicalização, por um lado, e poder sindical, por outro. Alta sindicalização 
associa-se necessariamente a organizações de massa e maior burocratização2. 

                                                 
2 Sobre a relação crescimento-burocratização (ou institucionalização), as análises de Angelo 
Panebianco referida aos partidos políticos parecem-nos aplicáveis também às organizações 
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Há, pois, em face do fenômeno das quedas dos coeficientes de 
filiação sindical, dois pontos interligados: A) o das relações entre 
sindicalização e poder sindical, de modo mais direto, e poder das classes 
trabalhadoras, de modo mais indireto; B) o das relações entre as taxas de 
sindicalização e conflito, expresso geralmente, mas não unicamente, em 
paralisações do trabalho. Vejamos sumariamente esses dois pontos. 

A) sindicalização e poder sindical 

Os estudos sobre a história do movimento sindical e as variedades de 
suas formas e manifestações mostram que as relações entre níveis de 
sindicalização e força do sindicalismo devem ser avaliadas com prudência 
em razão da variedade de tipos de sindicalismo. Visser (1994a), por 
exemplo, alerta que não se pode pensar que as taxas de sindicalização 
fornecem um indicador pronto e acabado da força do sindicato. Para que os 
vínculos entre os dois fenômenos sejam mais adequadamente interpretados, 
seria preciso ter mais informações sobre a composição do quadro de 
filiados, a estrutura e o modo de administração dos sindicatos, seus 
recursos, o compromisso que os associados têm com sua entidade e outros 
traços do sindicato. “Não podemos estabelecer a equação ‘taxa de 
sindicalização = poder sindical’ sem estudar a legislação sobre o trabalho e 
as associações, as práticas de negociação coletiva, os organogramas das 
organizações sindicais, o papel público do sindicalismo e entender como os 
membros são recrutados, como são convencidos a permanecer 
sindicalizados, a pagar as cotizações e, se necessário, a agir” (p. 22). 

O significado do ato da sindicalização, o sentido que adquire para o 
trabalhador é uma variável importante. A sindicalização, para as diversas 
categorias profissionais, não significa a mesma coisa. O sentido da adesão 
depende do tipo de sindicato ao qual se adere, formal ou informalmente, 
quer dizer, como associado e cotizante regular, ou ideologicamente, como 
simpatizante mobilizado apenas em circunstâncias especiais. Além disso, 

                                                                                                                 
sindicais que constituem entidades de representação. Panebianco reduz o automatismo da 
relação crescimento-burocratização ao destacar, entre outros pontos, que o tamanho da 
organização, quando ela se encontra mais além do limite da sobrevivência e aquém do limite 
de esclerose, é objeto de manipulação por partes das suas elites para defender a estabilidade 
da organização em condições ambientais variáveis. Além dos dois extremos, o que decidiria 
a dinâmica organizatória seria a configuração da coalizão dominante, quer dizer, dos grupos 
que controlam o poder na organização (Panebianco, 1992, p. 367). 
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singularidades nacionais, conectadas a variáveis mais amplas, de natureza 
econômica e política, produzem diferenças quantitativas e qualitativas nas 
taxas de adesão e na motivação da filiação sindical. Mas, igualmente, o 
sentido da adesão varia segundo o tipo de associação, das mais politizadas 
associações de mobilização do Sul da Europa até as orientações sindicais 
mais institucionalizadas e voltadas para o local de trabalho da Europa do 
Norte. O Colégio Real das Enfermeiras e o Sindicato dos Mineiros, de um 
lado, assim como a CGT francesa e o IG Metal alemão (o sindicato dos 
metalúrgicos), de outro, são organizações sindicais mas à sua maneira 
(Ackers; Smith & Smith, 1996, p. 2). 

Em relação com o tipo de sindicato, outra variável importante para o 
sentido que a sindicalização assume para os trabalhadores é o momento da 
adesão. Aderir a sindicatos em processo de formação, ou seja, nas “fases 
heroicas”, tem sentido diferente do de tornar-se sócio quando o sindicato se 
encontra institucionalizado e aceito pela sociedade e, mais ainda, quando 
ele está de algum modo associado ao poder político, seja através das formas 
socialdemocratas (em economias predominantemente de mercado), seja nos 
regimes de tipo fascista ou comunista (em economias de mercado reguladas 
ou em economias estatizadas). A adesão a sindicatos de uma dada corrente 
ideológica na sua etapa “de movimento” é diferente da adesão em sua fase 
“institucionalizada”, em que as filiações, especialmente as mais tardias, não 
implicam grandes riscos e, às vezes, podem ser forçadas pelo sindicato, sob 
pena de perda do emprego, por meio das cláusulas da closed shop (oficina 
fechada) ou da union shop (oficina sindicalizada) (ver Cap. 6). 

Por isso, em muitos casos, o poder de fogo de cada sindicato pode ter 
fraca relação com a proporção de filiados. Alguns sindicatos com 
proporcionalmente poucos trabalhadores inscritos podem ser muito 
agressivos e pressionar constante e vigorosamente “o outro lado” (empresas 
ou Estado). E, embora agressividade não seja necessariamente sinônimo de 
força, não é excluído que reivindicações importantes sejam alcançadas por 
movimentos sindicais agressivos em países onde as taxas de sindicalização 
são baixas. Nesses casos, certas conquistas podem advir de conjunturas de 
crise política e/ou de perturbações sociais graves. Tipicamente, esse é o 
caso da França. A força do sindicalismo parece estar desvinculada, ou 
relativamente desvinculada, da proporção e do número de trabalhadores 
inscritos. Mas cabe também uma interpretação inversa: sindicatos fracos em 
termos de trabalhadores filiados têm baixa capacidade de mobilização e 
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necessitam esperar contextos de crises extrassindicais para conseguir 
vantagens significativas. 

Um dos problemas envolvidos no estudo da relação “poder sindical” e 
“taxas de sindicalização” vem do fato de que o aumento da sindicalização 
pode ter efeitos contraditórios. Esse aumento, especialmente se for relevante 
e se acontecer em curto espaço de tempo, implica consequências variadas 
sobre o sindicalismo como organização e como movimento. Aumentar a taxa 
de sindicalização significa geralmente fortalecer algumas das facções 
sindicais em detrimento de outras. Pode enfraquecer facções moderadas em 
detrimento das radicais, ou vice-versa, conforme uma multiplicidade de 
situações que exigiriam uma análise específica. Paradoxalmente, o 
crescimento dos efetivos sindicais pode aumentar conflitos internos dentro do 
sindicalismo e, no limite, levar a cisões que deem origem a organizações 
rivais, congelando divergências e, no final, dividindo o sindicalismo e 
tornando-o, no conjunto, mais fraco. Por isso, as taxas de sindicalização 
agregadas, em si mesmas, no interior de um sindicalismo muito dividido não 
significam necessariamente aumento do poder sindical. 

Finalmente, o poder sindical não é algo independente de sua “base”, 
quer dizer, das características dos trabalhadores que aderem (ou não 
aderem) ao sindicato, de suas expectativas e disposições. Nos sindicatos, 
como nos partidos e em outras instituições de representação, há sempre 
algum tipo de relação entre “base”, isto é, segmentos representados, e 
direção composta pelos que assumem a responsabilidade, os custos e os 
benefícios da representação. É possível a existência de bases mais 
agressivas, mais dispostas a certos tipos de mobilização e de pressão, e de 
bases mais acomodadas, que são geralmente as das organizações 
institucionalizadas. São possíveis situações em que os sindicatos têm 
elevados índices de “adesão burocrática”, numericamente muito extensas 
mas de empregados pouco inclinados a participar de ações antipatronais. 
Portanto, o número de sindicalizados e a taxa de sindicalização podem não 
medir a capacidade de mobilização das lideranças, ou seja, sua força no 
trato com outras elites políticas e econômicas. Os adversários (ou os 
“inimigos”) geralmente sabem disso, isto é, sabem quando o poder de fogo 
das lideranças é pequeno, mesmo quando elas afirmam representar a 
“grande maioria” dos trabalhadores. 
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De tudo o foi que dito dever-se-ia concluir que índices (maiores ou 
menores) de sindicalização nada significam do ângulo do estudo do poder 
sindical? Comparações internacionais das taxas de sindicalização nada 
diriam sobre a força do sindicalismo nos vários países? Mas, se assim fosse, 
do mesmo modo, as comparações históricas dos níveis de sindicalização – 
setoriais ou nacionais – também deveriam ser postas de lado. Não é o que, de 
fato, ocorre nos estudos sobre o sindicalismo e a classe operária, inclusive 
entre os que são fundados em teorias mais radicalmente anticapitalistas. Para 
tomarmos um exemplo: o crescimento da sindicalização do primeiro pós-
guerra é habitualmente entendido como um avanço da “combatividade da 
classe operária” e não como um retrocesso. Aliás, é como geralmente se 
interpretam determinadas conjunturas, como crises políticas e econômicas, 
que levam a maciças adesões dos trabalhadores aos sindicatos, mesmo 
quando se trata de sindicatos “reformistas”. 

Essa digressão destina-se a defender a tese de que as taxas de 
sindicalização são um indicador importante (ainda que outros existam) da 
força do sindicalismo no interior do sistema político e econômico, ou seja, 
diante do Estado (ou do governo, se quisermos) e do patronato. Uma 
indicação forte de que as taxas de sindicalização, ceteris paribus, elevam a 
legitimidade dos sindicatos e o poder dos seus dirigentes é que as lideranças 
sindicais, especialmente as mais militantes, procuram aumentar o número de 
sindicalizados e não diminuí-lo. Seria difícil defender a tese de que a queda 
maciça da sindicalização de um sindicato de uma dada corrente política em 
favor de outra, ou que quedas gerais dos níveis de adesão querem dizer 
pouca coisa. As taxas de sindicalização são como termômetros que medem a 
temperatura e podem indicar que algo não vai bem, embora não possam 
indicar as causas e tampouco prescrever diagnósticos. O significado e as 
consequências da sindicalização não são expressos nas estatísticas mas 
servem, como nota Visser ( 1992a), “como um útil ponto de partida para o 
estudo do sindicalismo. Na comparação entre países, as taxas de 
sindicalização oferecem uma percepção rápida, embora incompleta, da força 
global dos sindicatos” (p. 24). Entendemos, com Visser e outros, que as 
taxas de sindicalização querem, sim, dizer alguma coisa. Mas seu significado 
não é dado apenas por números de associados. 

A importância dos índices de sindicalização no tocante ao poder 
sindical pode ser melhor apreciada se focalizarmos a relação direção base 
de modo mais esquemático. Três hipóteses mutuamente excludentes podem 
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ser formuladas: a) quedas nas taxas de sindicalização enfraquecem o poder 
sindical, qualquer que seja a natureza do sindicalismo; b) quedas nas taxas 
de sindicalização constituem um fator irrelevante para o poder sindical; c) 
quedas nas taxas de sindicalização fortalecem o sindicalismo. Intuitivamente, 
as duas últimas parecem absurdas. Aceitá-las implicaria julgar que o fator 
“organização”, valorizado por todas as tendências políticas que atuam entre 
as classes trabalhadoras, é irrelevante. A fortiori, dever-se-ia também 
concluir que a organização é desnecessária para o exercício do poder 
sindical. Mas isso contraria toda a história do sindicalismo, embora não se 
deva daí inferir que todas as facções atribuem a mesma importância à 
construção de aparelhos administrativos. 

Preferimos, assim, ficar com a primeira hipótese: o sindicalismo 
perde força à medida em que caem os índices de sindicalização, isto é, à 
medida em que os trabalhadores abandonam a organização. Note-se que 
não estamos tratando de deslocamentos da preferência de uma corrente 
sindical para outra, mas, sim, do pressuposto de que cada organização 
sindical, qualquer que seja a sua natureza e ideologia, debilita-se quando 
diminui o número de seus seguidores (se todos os demais fatores 
permanecerem os mesmos, é claro). 

Mas a aceitação da primeira hipótese nada diz sobre as perspectivas 
do sindicalismo nem indica a dimensão de perda do poder sindical em 
relação com o declínio do número de filiados. Ela apenas sinaliza que 
organizações com mais filiados, mais recursos, mais influência tendem a ser 
mais poderosas, desde que sejam capazes de utilizar esses trunfos. A 
aceitação dessa hipótese não implica também que, em países de baixas taxas 
de sindicalização, os sindicatos sejam atores políticos desprezíveis. O poder 
sindical depende da capacidade de mobilização das bases pelas lideranças, 
cuja relação com os índices de filiação, como insistimos anteriormente, não 
é automática. O que tende a ocorrer, fato que às vezes confunde os 
observadores, é que, nas situações de baixa sindicalização, as mobilizações 
são mais dependentes de um “clima” emocional, de uma “conjuntura”, o que 
significa dizer que as explosões relativamente espontâneas de mobilização 
das “bases” tendem a ter mais importância e as lideranças têm menos 
autonomia de decisão por terem menos controle dos representados. Maior 
dependência de um dado “clima” é sempre sinal de fraqueza de um 
sindicalismo que enquadra uma parcela relativamente pequena de camadas e 
grupos de trabalhadores que, em princípio, deve representar. 
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Por isso, os argumentos que explícita ou implicitamente defendem a 
ideia de que as quedas das taxas de sindicalização em nada afetam (ou afetam 
muito pouco) o poder sindical e a capacidade de mobilização dos 
trabalhadores parecem-nos dificilmente sustentáveis, destinados amiúde a 
tentar reduzir (ou esconder) o declínio do poder sindical na economia 
globalizada. Se as quedas nos níveis de sindicalização nada significassem, 
raciocinando pelo absurdo, deveríamos aceitar que, quanto mais baixa a 
sindicalização, quer dizer, mais desorganizados os trabalhadores, mais forte 
seria o poder sindical. Se assim fosse, ab absurdo, as lideranças (quaisquer 
que fossem suas ideologias) deveriam agir no sentido de procurar 
desorganizar os trabalhadores para aumentar sua capacidade de mobilização e 
pressão. No limite, os sindicatos não existiriam, se não se supusesse que eles 
têm alguma função positiva na obtenção das reivindicações dos trabalhadores. 

Mas não há sindicatos sem associados3. Quanto mais elevadas as 
taxas de sindicalização, maiores parcelas da classe trabalhadora estão 
organizadas. O fato serve também para indicar o coeficiente de poder das 
lideranças sindicais. Se assim é, cumpre aceitar também que quedas nos 
níveis de adesão a sindicatos são indicativas de debilitamento do 
sindicalismo, de que “algo não vai bem”. Certamente, se a diminuição nas 
taxas de sindicalização não afetasse negativamente a capacidade das 
lideranças de mobilizar trabalhadores, ou se os trabalhadores não 
precisassem de sindicatos para suas mobilizações, o termo “declínio do 
sindicalismo” não teria sentido porque, em princípio, a dessindicalização 
não afetaria o poder sindical. Os sindicatos, ou seus dirigentes, 
continuariam a ser capazes de mobilizar os trabalhadores para pressionar 
empresas e governo, quaisquer que fossem os índices de filiação, ou seja, 
qualquer que fosse o grau de organização das classes trabalhadoras. 

Essas considerações destinam-se a reforçar a hipótese de que a 
proporção de trabalhadores sindicalizados é um termômetro bom da saúde 
do sindicalismo. Nos casos de redução da filiação, a aceitação da hipótese 
não exclui, mas, ao contrário, supõe, que os efeitos das quedas dos níveis de 
sindicalização devam ser relacionados com a evolução das taxas de conflito. 
Se, porventura, se comprovasse que os índices de conflito aumentaram 

                                                 
3 Não é preciso dizer que estamos excluindo situações como a brasileira, em que Os 
sindicatos, uma vez que detêm o monopólio da representação e contam com rendas obtidas 
sem esforço, podem existir com um mínimo de trabalhadores sindicalizados. 
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apesar da diminuição das taxas de sindicalização, uma conclusão se 
imporia: o poder sindical, medido por sua capacidade de causar dano ao 
lado contrário, não é afetado pelo enfraquecimento do sindicato enquanto 
organização, o que permitiria também concluir pela separação ainda mais 
forte entre o sindicato como movimento e o sindicato como instituição4. 
Com essas considerações sobre as relações entre poder sindical e 
sindicalização, passemos ao outro ponto com ele relacionado. 

B) quedas nos índices de sindicalização e conflito 

Nas democracias capitalistas, a forma clássica de impor prejuízo às 
empresas – e Consequentemente aumentar o poder dos dirigentes sindicais 
– é a greve. Ela é a medida por excelência dos índices de conflitos 
trabalhistas (e sociais, em menor medida) e um indicador das disposições 
dos sindicatos e das classes trabalhadoras com relação à sua situação como 
empregado e como consumidor. Para os pesquisadores, essa forma de 
conflito tem a vantagem de poder ser quantificável e, portanto, de oferecer a 
possibilidade de estabelecer correlações com outras variáveis políticas, 
econômicas, tecnológicas e outras que podem afetar os índices de greve. 
Possibilita, assim, análises ao longo de períodos num mesmo país, entre 
setores de atividades econômicas, entre categorias profissionais e também 
comparações entre países. 

Desse modo, é um instrumento analítico útil mas que encontra uma 
limitação no fato de que nem sempre as estatísticas estão disponíveis, são 
confiáveis ou permitem, em razão de possíveis diferenças nas metodologias 
usadas, comparações setoriais ou nacionais. Para a temática do poder 
sindical em relação às taxas de sindicalização, o exame da curva de greves 

                                                 
4 Outras variáveis, numa complicada relação de causa e efeito, necessitariam ser consideradas, 
como as divisões ideológicas do sindicalismo, seu grau de centralização e suas relações com 
partidos políticos. Na Segunda Parte discutiremos esses aspectos. No momento, queremos 
salientar brevemente a relação entre índice de centralização, unidade do movimento operário, 
força das organizações centrais nas negociações coletivas, conselhos operários e participação 
na gestão. Utilizando indicadores para essas características de vários sindicalismos nacionais de 
países desenvolvidos, Cameron (1984) definiu o poder organizatório do sindicalismo como 
dependente da unidade, do poder de barganha e da porcentagem da força de trabalho 
sindicalizada. A partir desses indicadores, estabeleceu uma hierarquia dos sindicalismos 
nacionais segundo seu grau de poder. Muito poder: Suécia, Noruega, Áustria, Bélgica, 
Finlândia, Dinamarca. Médio poder: Holanda, Alemanha, Austrália, Reino Unido, Irlanda. 
Fraco poder: Suíça, Itália, EUA, Canadá, França, Espanha, Japão (p. 167). 
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permite uma apreciação dos efeitos das quedas nas taxas de sindicalização 
sobre a força do sindicalismo. Se os sindicatos nunca pudessem fazer 
greves, como já notamos, o poder das lideranças sindicais ficaria 
consideravelmente rebaixado. Desse modo, uma queda na evolução das 
taxas de greve pode ser tomada também como um indicador do declínio do 
sindicalismo nas sociedades globalizadas. Se mais não for – considerando 
que na maior parte dos casos as paralisações não são decididas pelos 
trabalhadores autonomamente, mas pelos sindicatos – a diminuição da 
curva de greves é um indicador da redução do espaço ocupado pelas 
lideranças sindicais na vida política. 

Mas objeções similares ao uso dos índices de sindicalização na 
avaliação do poder sindical podem ser levantadas no tocante às greves. De 
fato, a única conclusão a que se pode chegar, sem dar margem à discussão do 
aumento (ou declínio) dos níveis de paralisação (supondo-se uma mensuração 
segura), é a de que o conflito está aumentando ou diminuindo... De fato, nada 
mais se pode extrair dos exames dos índices de greves tomados isoladamente, 
isto é, sem que sejam conectados a outros fatores que dão substâncias aos 
dados quantitativos: conteúdo das demandas e tipos de paralisações 
(violentas, pacíficas, sob controle de sindicatos ou “selvagens”, vinculadas a 
movimentos políticos mais amplos ou não). Esses aspectos, em si mesmos, 
não são graves porque as análises dos movimentos grevistas raramente se 
limitam à simples contagem dos conflitos, do número de dias de trabalho 
perdidos ou do volume de trabalhadores envolvidos. O ponto mais 
importante, para os nossos propósitos, é o da correlação entre níveis de 
sindicalização e a ocorrência de greves. Em que medida uma eventual 
diminuição dos índices de greve pode ser atribuída ao fenômeno da 
“dessindicalização”, sendo pois reveladora da redução do poder sindical? 

As correlações entre grau de adesão ao sindicato e índices de greve 
são variadas e contraditórias. A história do sindicalismo e a das interações 
entre sindicalização, de um lado, e o nível e intensidade do conflito, de 
outro, mostram que muitas vezes altos índices de sindicalização estão 
ligados a índices baixos de ocorrência de greves. Esse é o caso, 
particularmente, da Suécia, da Alemanha, da Noruega e da Áustria. Poder-
se-ia concluir que as baixas taxas de greves nos países de alta densidade 
sindical vêm precisamente da força do sindicalismo, que torna o patronato 
e, às vezes, o governo mais predispostos a negociar seriamente com as 
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organizações sindicais e a ceder em pontos que habitualmente não cederiam 
diante de um sindicalismo mais fraco. 

Nesse caso, elevadas taxas de sindicalização significam precisamente 
maior poder sindical e coeficientes mais baixos de conflito. Por outro lado, 
a força do sindicalismo, em alguns países, tende a fazer com que ele se 
torne mais moderado porque as elites sindicais se associam, de algum 
modo, ao sistema decisório e passam a partilhar com empresas e governo 
uma parcela da responsabilidade pelos rumos da economia e do país. Esse é 
um cenário tipificado especialmente pelo sindicalismo dos países nórdicos e 
da Alemanha, cenário no qual o aumento do poder sindical aparece como 
causa do declínio do conflito e das tensões sociais. 

A conclusão poderia ser a de que o sindicalismo forte, que seria um 
sindicalismo burocrático de massas, levaria à acomodação e à “colaboração 
de classes”. Essa tese é aventada, às vezes, por tendências mais radicais 
diante de um cenário sindical mais “conservador”. Mas ela não resiste a 
uma análise mais séria dos fatos e da teoria. Do ângulo dos fatos, sindicatos 
considerados pelas facções mais radicais como ideologicamente “de direita” 
podem ser bastante agressivos e ser bastante propensos à greve. Esse foi, 
durante longos anos, o caso dos sindicatos “contratualistas” norte-
americanos que, num passado recente, fizeram dos EUA, ao lado da Itália, 
um dos países de mais elevada frequência de greves, ou, ainda, do 
sindicalismo “reformista” do Reino Unido, que não se notabilizou pela 
passividade. Além disso, na história do sindicalismo, há muita oscilação nas 
taxas de greve, que pode marcar um mesmo movimento sindical durante 
sua vida. Do ângulo da teoria, é difícil explicar, especialmente a partir de 
teorias de tipo marxista – e há várias – por que as “bases”, que seriam 
naturalmente propensas às alternativas radicais e revolucionárias, aceitam 
direções que, “podendo ir mais longe”, preferem as alternativas da 
acomodação. Na verdade, sem reduzir o papel que diferentes tipos de 
lideranças podem exercer no aumento ou diminuição do conflito, o que 
dificulta e torna mais complexo o estudo dos vínculos entre sindicalização e 
greves vem do fato de que as lideranças não podem fazer greves ou 
agudizar conflitos sempre que desejam. Essa afirmação parece-nos válida 
para qualquer tipo de liderança. Não importa aqui sua orientação ideológica 
e política, ainda que, indiscutivelmente, haja algumas lideranças mais 
propensas a aproveitar determinadas conjunturas para elevar os coeficientes 
de conflito, seja para “conscientizar a massa”, seja para obter “vantagens 
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imediatas”. Na realidade, um objetivo não exclui o outro, embora a ênfase 
num ou noutro possa variar. 

Mas o que tende a acontecer é que a ampliação do poder sindical, e 
frequentemente o aumento de suas responsabilidades nos rumos da 
economia e do sistema político, reduz o sentimento de oposição à ordem 
vigente e a vontade de alterá-la radicalmente. Mas, aqui, é preciso 
considerar que o crescimento do sindicalismo (e a integração dos sindicatos 
na ordem capitalista) não acontece sem que haja mudanças democráticas na 
economia e na política. Os sindicatos não se acomodaram a uma ordem 
mais excludente e fechada, mas a uma ordem mais democrática e 
igualitária. O esforço reformista do meio econômico e político transforma 
ao mesmo tempo o sistema econômico, o peso das elites políticas e o 
próprio sindicato. No caso das elites políticas, a “integração dos sindicatos” 
(que significa, de fato, a participação das lideranças sindicais em 
determinados níveis das instâncias decisórias) geralmente vem junto com a 
diminuição da influência e poder das elites agrárias e o aumento da 
influência de novas elites empresariais e o declínio do capitalismo familiar. 
Na área sindical, um desenvolvimento desse tipo fortalece as lideranças 
moderadas em detrimento das mais radicais. 

Os sindicatos, nas situações de normalidade social e política, não têm 
alternativas contrárias a esse processo integrativo nas economias 
capitalistas avançadas. A rejeição à integração significa rejeição à 
participação e, Consequentemente, implica deixar o sistema decisório em 
mãos do patronato e/ou dos políticos. Mas a obtenção de posições nas 
estruturas de poder do capitalismo acarreta normalmente a redução das 
aspirações de destruí-las e aumenta as de reformá-las de modo favorável ao 
sindicalismo. O resultado é que, geralmente depois de uma fase 
intermediária em que os conflitos (e seus custos) aumentam para todos, os 
“inimigos” começam a se ver como “adversários” e depois como 
“parceiros”. No plano do conflito, o resultado é a tendência à diminuição 
das taxas de greves verificadas em países de altas taxas de sindicalização5. 

                                                 
5 Seria ocioso ressaltar que esse tipo de desenvolvimento é mais fácil de ocorrer num 
contexto de crescimento econômico que possa beneficiar todas as partes. Seria necessário, 
além disso, existirem elites dispostas a entender as disputas não como um jogo de soma zero. 
Mas pode acontecer que, depois de tragédias nacionais que arruínem a economia do país e de 
outros eventos que ocasionem graves consequências negativas para todas as camadas sociais, 
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Mas o que torna a análise das taxas de greve e de seus vínculos com o 
sindicalismo mais complicada é que não necessariamente um sindicalismo 
fraco (de pequenas minorias militantes) é capaz de “fazer mais greve” do 
que um sindicalismo forte, e vice-versa. As situações que envolvem 
sindicalização-poder sindical-greves são muito variadas. É difícil formular 
uma lei geral sobre as relações entre a força do sindicalismo e as suas 
consequências sobre os coeficientes de conflito trabalhista. Baixos índices 
de greve podem existir em situações de alta ou baixa taxa de sindicalização. 
Ocorre que os índices de sindicalização constituem apenas um fator que 
influencia a ocorrência de greves ao lado de muitos outros que amiúde estão 
fora do controle das lideranças dos trabalhadores e que podem levá-las a 
assumir posturas mais radicais, especialmente quando há risco de serem 
substituídas por outras “mais a esquerda”. 

A premissa aqui é a de que a participação das elites sindicais, passada 
uma fase de forte turbulência, consolida-se e acaba por ser admitida, ainda 
que a contragosto, pelas demais elites. Por isso, sistemas sindicais mais 
centralizados e unificados, com negociações nacionais abrangentes 
(neocorporativos) e organizações de trabalhadores com maior poder de 
fogo, constituem uma das variáveis mais importantes para a redução dos 
níveis de conflito. Nesses casos de predominância de negociações 
centralizadas, de nível nacional, as taxas de sindicalização são muito altas, 
fato indicativo de que o poder e influência das lideranças sindicais tende a 
atingir patamares mais elevados nas instâncias decisórias quanto mais forte 
for a proporção de trabalhadores sindicalizados, quer dizer, organizados. 

A evolução das taxas de greves, nesse sentido, é um indicador das 
consequências do declínio dos níveis de filiação na capacidade de 
mobilização sindical. Se, no transcurso dos anos de queda na sindicalização, a 
atividade grevista se tivesse mantido em alta, uma conclusão a que se poderia 
chegar é a de que a diminuição do número de trabalhadores sindicalizados ao 
longo do período não foi um fator significativo para reduzir a capacidade de 
mobilização dos trabalhadores. Derivaria daí que organizações sindicais de 
massa não são – ou não seriam – instrumentos essenciais, ou importantes, 
para a obtenção de reivindicações e a imposição de políticas. 

                                                                                                                 
Capital e Trabalho revelem maior disposição para cooperação a fim de obter a reconstrução 
nacional. A Alemanha e o Japão dos anos do pós-guerra ilustram uma situação desse tipo. 
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Mas não foi o que aconteceu na maioria dos países desenvolvidos. 
Ao longo dos anos 80, as taxas de greve acompanharam as quedas nos 
índices de sindicalização, embora a manifestação do fenômeno, como se 
verá, tenha sido variada nos diferentes países e a relação com o declínio da 
densidade sindical esteja longe de ser linear. Cumpre, pois, examinar como 
se comportaram as taxas de greve nos últimos decênios. Tal como 
procedemos no exame da sindicalização, interessam-nos aqui os dados 
globais sobre as curvas de greves nas últimas décadas. Não se tentará, 
portanto, uma apreciação mais detalhada que envolva as diferenças por 
setor, os tipos de greve, as reivindicações, as estratégias e táticas dos 
sindicatos. O objetivo é tentar verificar, num enfoque agregado, as relações 
entre a diminuição dos efetivos sindicais e os movimentos grevistas. Com 
esse propósito, apresentaremos primeiro dados referentes aos vários países, 
de modo a permitir comparações nacionais. Em seguida, faremos uma breve 
apreciação das taxas de greves em alguns países tomados isoladamente. 

A EVOLUÇÃO DOS MOVIMENTOS GREVISTAS 

A avaliação das dimensões dos movimentos grevistas podem permitir 
resultados diferentes segundo o indicador adotado para a mensuração do 
fenômeno “greve”6. Mas, no geral, tendem a coincidir. Os indicadores 
habitualmente utilizados são o número de greves deflagradas, o número de 
trabalhadores envolvidos, o número de homens-horas, ou de jornadas 
perdidas por paralisações do trabalho, ou a proporção de grevistas no total 
de força de trabalho, calculada geralmente por mil trabalhadores. 

O número absoluto de greves ocorridas, de trabalhadores envolvidos 
em movimentos grevistas ou de horas ou jornadas perdidas por paralisações é 
um instrumento útil para comparações da intensidade do conflito no interior 

                                                 
6 Segundo a definição adotada na 15ª Conferência Internacional sobre Estatísticas do 
Trabalho, realizada em Genebra em 1993 (OIT, Anuário de Estatísticas do Trabalho, p. 
1009), a greve é “uma paralisação temporária realizada por um ou mais grupos de 
trabalhadores a fim de impor demandas, ou resistir a elas, expressar queixas ou apoiar outros 
trabalhadores em suas reivindicações ou queixas”. Por sua vez, o lockout, que juntamente 
com as greves integra as estatísticas da OIT sobre conflitos de trabalho, é definido como “o 
fechamento temporário, total ou parcial de um ou mais locais de emprego, ou a obstrução 
das atividades normais de trabalho dos empregados por parte de um ou mais empregadores 
com o objetivo de impor ou resistir a reivindicações dos empregados, ou apoiar 
reivindicações ou queixas de outros empregadores” (OIT, 55. ed., 1996, p. 1009). 
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de um mesmo país ao longo do tempo. Já não é tão útil para comparações 
internacionais em virtude das dimensões diferenciadas das respectivas forças 
de trabalho. É intuitivo que países com maior população de trabalhadores têm 
mais probabilidade de apresentar números mais elevados de paralisações, de 
trabalhadores envolvidos e de jornadas perdidas. 

Análises mais precisas de movimentos grevistas necessitam operar 
com vários indicadores. Uma greve muito prolongada, embora possa entrar 
nas estatísticas como apenas uma greve, se atingir muitos trabalhadores, pode 
elevar extraordinariamente o número de jornadas perdidas. É possível haver, 
portanto, de um lado, diminuição do número de greves efetuadas, de 
trabalhadores envolvidos e, de outro, aumento das jornadas ou horas de 
trabalho perdidas. Por outro lado, avaliações do movimento grevista que 
utilizem a quantidade de greves deflagradas, se essas forem de curta duração, 
podem sugerir aumentos da atividade grevista ainda que ocorra decréscimo 
do número de trabalhadores participantes e de jornadas perdidas. Contudo, as 
discrepâncias entre os vários métodos não constituem a situação mais comum 
quando se comparam séries mais longas em vários países. 

A análise dos movimentos grevistas, especialmente quando se utilizam 
conjuntamente as metodologias acima, oferece elementos não somente para a 
avaliação dos coeficientes de conflito no interior da sociedade, das disposições 
dos trabalhadores com relação à economia e à política, como também para 
compreender as características das organizações sindicais e dos sistemas de 
relações de trabalho nos vários países. Para ficarmos em alguns poucos 
exemplos: sindicatos que não dispõem de fundos de greves, ou sindicatos 
organizatoriamente fracos, com poucos associados, têm dificuldades para 
sustentar greves prolongadas. Por essa razão, tendem a preferir greves de 
curta duração, de preferência movimentos que envolvam muitos trabalhadores 
(geralmente não sindicalizados), mas que terminem rapidamente. Precisam 
contar mais com um “clima” que eleve a disposição de participação entre os 
trabalhadores. O grau de racionalidade do movimento tende, pois, a diminuir 
e geralmente a liderança tem menos controle sobre a massa de participantes. 
Sem dispor de muitos recursos organizatórios, o sindicato é mais dependente 
do apoio da opinião pública, de parcelas da classe política ou mesmo das 
autoridades públicas (quando o movimento está dirigido contra empresas 
privadas) ou quando o governo está em mãos de “partidos amigos” do 
sindicalismo. A melhor estratégia para sindicatos organizatoriamente débeis é 
evitar conflitos prolongados. Essa opção não exclui necessariamente atos 
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mais radicais, como, por exemplo, a sabotagem dos equipamentos, a 
danificação da produção e das instalações das empresas, o uso da violência 
física contra empregados que furem o movimento. 

Já organizações sindicais mais poderosas, especialmente as que 
dispõem de maiores fundos de greve e maior controle sobre sua base, podem 
dar maior racionalidade às suas mobilizações. Em situações mais difíceis, 
como as de desemprego e outras que favoreçam as empresas, podem preferir 
paralisações que envolvam número pequeno de trabalhadores, de modo a 
evitar exaurir seus recursos com a sustentação de um volume muito elevado 
de trabalhadores em greve. Paralisações por empresa isolada, nesse caso, são 
mais adequadas. De outro ângulo, movimentos sindicais mais centralizados e 
mais poderosos tendem a fazer menos greve e a moderar as exigências. 
Estudar os movimentos grevistas constitui, pois, uma maneira de conhecer 
mais adequadamente as singularidades do sindicalismo de cada nação ou 
setor de atividade econômica. 

As dificuldades para a análise das greves não se limitam às que 
derivam da metodologia a ser adotada e da obtenção de informações 
fidedignas. Na verdade, os problemas não vêm tanto da descrição das 
manifestações do fenômeno, mas de sua explicação, ou seja, dos fatores que 
podem esclarecer oscilações da curva de greve dentro de um mesmo país 
em diferentes momentos, bem como a fantástica diversidade dos índices de 
conflitos na comparação entre países. 

Muitos e variados fatores conjugam-se para aumentar ou diminuir a 
frequência, a extensão e as características dos movimentos grevistas. Pelo 
menos desde o detalhado estudo de Knowles (1952) sobre a ocorrência de 
greves no Reino Unido (1911-1947) sabe-se que múltiplos fatores influenciam 
as variações nas taxas de greve. Mas não é fácil o estabelecimento de 
correlações significativas entre o fenômeno greve e as suas causas, no caso 
consideradas como variáveis independentes. Dificuldades ainda maiores 
advêm quando se procuram correlações que possam ser estendidas para 
vários países em períodos de longa ou curta duração7. 

                                                 
7 Knowles não conseguiu estabelecer nenhuma relação estatística significante capaz de 
explicar as variações nas taxas de greve entre os fatores que considerou, então, 
“incontáveis”. Nessa época, Knowles distinguiu as seguintes variáveis: idade da indústria, 
sua expansão ou retração, a rapidez das mudanças tecnológicas, o tamanho e a eficiência das 
firmas, a prosperidade de seus empregados; os níveis salariais; a propensão ao desemprego; a 
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Não é nossa intenção tentar aprofundar o tema. Queremos ressaltar, 
apenas, que as estatísticas não oferecem elementos que permitam concluir 
que o declínio nas taxas de sindicalização é “compensado” por algum 
aumento da “combatividade espontânea” dos trabalhadores correndo por fora 
das estruturas sindicais “burocratizadas”, indicativa do renascimento próximo 
de um novo movimento operário mais combativo e autêntico. Pelo contrário: 
tendo em conta os dados agregados por país, as estatísticas sugerem que, 
apesar de alguns casos desviantes, o declínio da sindicalização está vindo 
junto com a diminuição dos movimentos grevistas, quer dizer, do 
enfraquecimento das organizações sindicais e do poder sindical. 

Esse aspecto será avaliado por meio de dados sobre a frequência e 
extensão dos conflitos trabalhistas oferecidos nos quadros abaixo, retirados 
de estatísticas da OIT que não distinguem entre greves e lockouts, ou seja, as 
paralisações do trabalho que são de iniciativa dos sindicatos e as que são dos 
empregadores. Trata-se de uma limitação para avaliações mais refinadas, 
embora os dados agregados deem uma visão do estado das relações entre 
empregados e empregadores e, em si, sejam indicativos das variações nos 
conflitos8. Como se verá, Trata-se de estatísticas nacionais agregadas, sem 

                                                                                                                 
periculosidade da natureza da tarefa; as formas dominantes de remuneração do trabalho, as 
diferenças e a proporção em que acarretam, por sua vez, diferenças dentro de grupos de 
empresas e empresas individuais; a proporção de mulheres e menores, de funcionários de 
escritório; a influência da organização sindical; a capacidade da liderança sindical, os 
acordos coletivos e a sua eficiência; o êxito de greves anteriores; a política econômica do 
governo (p. 163). Um dos problemas desse tipo de análise, que busca correlações capazes de 
explicar as oscilações nas taxas de greve, vem da dificuldade de isolar as variáveis 
econômicas, políticas, sindicais e outras para o estabelecimento de correlações estatísticas. 
Ocorre que, muitas vezes, as greves vêm em ondas. Os eventos nacionais são frequentemente 
influenciados por um “clima internacional”, por um efeito de propagação por contágio, 
imitação ou estímulo externo. 
Torna-se, assim, mais problemático encontrar correlações com fatores internos a cada país, 
como situação do mercado de trabalho, tipo de governo, organização sindical. 
8 As publicações da OIT tratam agregadamente dos dois fenômenos porque as estatísticas 
nacionais, de onde retira os dados, não fazem a distinção entre greve e lockout. É verdade que o 
número de lockouts, em geral, tende a ser baixo porque os empresários não gostam de fechar 
suas fábricas e, em alguns países, eles são proibidos de fazê-lo. Os lockouts normalmente 
acontecem diante de ações de iniciativa dos sindicatos ou dos empregados, quer dizer, de 
reivindicações e/ou greves. No caso de greve, no tocante aos cálculos de homens-horas 
perdidos ou de trabalhadores atingidos, quando também ocorre lockout, tende a haver 
coincidência entre o número de empregados afetados pela greve e pelo lockout, porque um 
eventual fechamento da empresa tende a atingir trabalhadores já em greve. Assim, o viés 
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distinção por setor. Servem apenas para uma avaliação global e comparativa. 
Análises mais detalhadas seriam necessárias para distinguir os tipos de greve, 
os setores econômicos mais afetados, as relações entre as características do 
sindicalismo e os movimentos grevistas, para ficarmos apenas em algumas 
correlações mais evidentes. Mas, para os nossos fins, entendemos que os 
dados que usamos são suficientes. Considerando as discrepâncias que advêm 
do uso dos três principais critérios de mensuração da intensidade das ações 
trabalhistas, e mesmo correndo o risco de cansar o leitor, os dados serão 
analisados segundo os dias de trabalho perdidos, o número de grevistas por 
mil trabalhadores e o número de greves deflagradas. A intenção final é poder 
esboçar as tendências principais9. 

O Quadro 5.1 mostra inicialmente uma forte variação de situações, no 
sentido de que, no cotejo entre os vários quinquênios por dias de trabalho 
perdidos na Europa Ocidental10, as perdas diminuíram, enquanto em outros 
aumentaram. A proporção do aumento também foi variável. Por exemplo: 

                                                                                                                 
decorrente da não separação entre greves e lockouts não parece afetar mais gravemente a 
interpretação dos números. Mas, quando se trabalha com números absolutos de paralisações, o 
viés parece mais acentuado porque, do ponto de vista formal, a proporção de lockouts pode ser 
superior à de greves. Se os algarismos indicam declínio ou aumento, de um modo estrito, pode-
se inferir apenas que se tem declínio ou aumento de paralisações decretadas pelos sindicatos.., 
ou pelos empregadores. De todo jeito, se OS dados registram uma ou duas paralisações, como 
ocorreu em alguns anos na Suíça, por exemplo, seguramente pode-se concluir que não houve 
um número superior de greves nesses anos e que o índice de conflito é baixo. Mesmo assim, a 
não ser em alguns países onde as estatísticas se referem exclusivamente a greves, como em 
Portugal e na Espanha, não se tem certeza sobre as proporções de paralisações decorrentes de 
greves e de lockouts, ainda que a probabilidade maior seja de greves porque Os lockouts 
habitualmente são uma resposta patronal a uma iniciativa dos sindicatos ou dos empregados. 
Porém, na Alemanha, por exemplo, o número de trabalhadores atingidos por lockouts pode ser 
muito alto. Cumpre observar ainda que, nas estatísticas sobre greves, os critérios de registro não 
são os mesmos em cada país. Mas, para efeitos deste trabalho, eles serão ignorados. (Ver 
Anexo Metodológico e Estatístico no final do livro.) 
9 Os últimos dados que obtivemos vão até 1995. Como já dissemos na Introdução, a 
atualidade dos dados foi um dos problemas que enfrentamos. Mesmo as publicações mais 
recentes (digamos, de 1997) trabalham com dados mais “atrasados” (geralmente de 1995), 
em razão do tempo necessário para a coleta, o processamento de informações e a publicação. 
Porém, de modo geral, apesar de algumas greves importantes que eclodiram na Europa e nos 
EUA, não há indicações de reversão do quadro que transcrevemos, isto é, de um súbito 
reaparecimento dos movimentos grevistas em larga escala, fenômeno que não convém 
confundir com outros movimentos políticos e sociais. 
10 Esse quadro não traz dados relativos à América do Norte, que serão examinados a partir de 
outras fontes. 
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tomando os dois quinquênios da década dos 60 (1961-1965 e 1966-1970), do 
primeiro quinquênio para o segundo e fazendo abstração da dimensão de 
aumento ou diminuição do fenômeno, houve elevação de conflito em oito 
países (Bélgica, Espanha, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Suécia e Reino 
Unido) e diminuição em sete (Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, 
França, Noruega e Suíça). Assim, independentemente da importância de cada 
país e das dimensões do fenômeno, o número de países em que o conflito 
aumentou superou ligeiramente o daqueles em que diminuiu. De 1966-1970 
para 1971-1975, houve elevação em onze países de um total de quinze. Em 
alguns deles, o aumento dos dias de trabalho perdidos foi forte, embora as 
dimensões tenham sido muito diferentes (Reino Unido, Dinamarca, Finlândia 
e Suécia). De 1971-1975 para 1966-1980, as tendências começam a alterar-
se. Somente em quatro países (Espanha, Irlanda, Suécia e Suíça) houve 
aumento de paralisações. O aspecto a salientar é a entrada da Espanha nos 
países de alta taxa de greve, com um salto de 95,6 para 1.089,8 dias de 
trabalho perdidos, fenômeno explicável em larga medida pela 
democratização. Guardadas as proporções, o caso da Suécia é também digno 
de menção: 65,5 para 220,3. Apesar da diminuição do número de países em 
que houve aumento, as perdas continuaram altas na Finlândia e no Reino 
Unido, onde o declínio foi muito pequeno. 

A entrada na “década maldita” acentuou as tendências ao declínio: de 
1976-1980 para 1981-1985, somente na Dinamarca houve aumento. Nos 
demais países houve quedas, em alguns bastante acentuadas, como na 
Espanha (1.089,8 para 400,9), Itália (940,0 para 536,8) e Suécia (220,3 para 
36,7). Na segunda metade da década, o número de países em que houve 
aumento passou para cinco. Mas um exame mais atento do quadro indica 
uma estabilização do declínio, porque, mesmo entre os países em que houve 
aumento de paralisações, ele foi pequeno e não voltou a atingir os índices 
elevados de outros quinquênios. Além disso, nos países em que houve 
queda, essa foi muito acentuada. Tal foi o caso da Itália (536,8 para 218,2) 
e do Reino Unido (387,4 para 117,5). A grande exceção foi a Suécia, onde a 
média de dias perdidos pulou de 36,7 para 121,2. 

Considerando os quinze países do Quadro 5.1 e comparando períodos 
mais longos, isto é, indo para as duas pontas do período (1961 1965 e 1998-
1990) nos países analisados (faltam dados para a Bélgica), houve aumento 
em seis, justamente em países que não se notabilizam anteriormente por 
índices elevados de movimentos grevistas: Finlândia, Grécia, Holanda, 
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Noruega, Espanha e Suécia. Em contrapartida, houve redução na Áustria, 
na Dinamarca, na França, na Alemanha, na Irlanda, na Itália, na Suíça e no 
Reino Unido, ou seja, nos países de maior PIB. 

Quadro 5.1 
Europa: Dias de trabalho perdidos por conflitos  
trabalhistas por mil empregados (médias anuais) 

Paísa 
1961-
1965 

1966-
1970 

1971-
1975 

1976-
1980 

1981-
1985 

1986-
1990 

Alemanha 18,3 6,0 47,7 44,1 43,3 4,1 
Áustria 85,4 11,9 14,7 2,1 1,8 1,2 
Bélgica 63,0 144,8 195,8 183,2 - - 
Dinamarca 107,6 42,7 354,5 75,9 262,3 79,6 
Espanha 14,1e 37,1 95,6 1089,8 400,9 433,6 
Finlândia 143,7 104,8 595,5 520,7 271,2 343,2 
França 146,3 134,0b 186,7 154,2 65,8 34,6 
Grécia 32,1 48,0c - - 36,0 126,4d 
Holanda 8,0 14,0 36,1 27,8 18,7 11,2 
Irlanda 337,5 625,6 292,7 716,1 360,6 183,7 
Itália 648,4 933,6 1063,9 940,0 536,8 218,2 
Noruega 104,7 12,4 9,3 36,3 49,7 123,3 
Reino Unido 127,0 222,6 538,6 521,7 387,4 117,5 
Suécia 3,8 33,0 65,5 220,3 36,7 121,2 
Suíça 2,7 0,2 0,9 2,6 0,4 0,3 
a Luxemburgo e Portugal excluídos. 
b 1968 excluído. 
c 1966-1967 somente. 
d 1986-1988 somente. 
e 1963-1965 somente. 
Fonte: OIT; Yearbook of labour Statistics, apud Ferner & Hyman, 1993, p. XLIX. 

Outras anotações podem ser feitas sobre o Quadro 5.1. No conjunto, 
percebem-se variações relevantes na incidência de greve entre os países. 
Até 1981-1985, a Itália registrou, desde 1961-1965, elevado volume de dias 
perdidos por disputas trabalhistas. No último quinquênio da década dos 80, 
foi superada pela Finlândia e pela Espanha. Esse último país conheceu um 
fantástico salto na ocorrência de greves entre o quinquênio de 1971-1975 e 
o de 1976-1980: 95,6 mil para 1.089,8 mil. As perdas de horas de trabalho 
por greves, embora com um declínio forte, continuaram elevadas na década 
dos 80 e nos primeiros anos da década dos 90. 
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A Suécia é um caso de súbito e oscilatório surto de conflitos, embora o 
nível, qualquer que seja o indicador, ainda seja baixo diante de quase todos os 
demais países industrializados. Depois do lustro 1976-1980, as elevações e 
quedas conheceram forte oscilação, como ocorreu também na Dinamarca, 
dados que refletem a crise do modelo neocorporativo de ambos os países11. 

Do quadro anterior, percebem-se elementos de continuidade e de 
mudança. Com relação ao primeiro, em alguns países, como a Itália, as 
taxas de conflito tenderam a permanecer altas desde os anos 60, de fato, 
bem mais elevadas do que em outros países. A Espanha foi outro caso de 
elevada ocorrência de greves, que aumentaram extraordinariamente a partir 
de meados da década dos 70 (quer dizer, após a democratização e o fim do 
sistema corporativo de relações de trabalho). Em outros países, como na 
Suíça, os índices de paralisação foram muito baixos durante todos os anos 
examinados. Mas o quadro mostra também variações num padrão, em que 
picos de greves sucederam a longas fases de calmaria, como nos países 
escandinavos ou, ao contrário, como no Reino Unido, onde, depois da 
intensa agitação na década dos 70, o declínio foi muito forte na dos 80. 
Nesse caso, provavelmente tivemos o efeito do governo Thatcher e das 
novas leis trabalhistas (que serão examinadas na Segunda Parte). A segunda 
observação geral que se poderia extrair é a de que, apesar das variações, a 
tendência geral caminhou na direção da diminuição das taxas de conflito. 

No Quadro 5.2, o mesmo fenômeno será avaliado, não mais por 
jornadas perdidas, mas por trabalhadores envolvidos em conflitos. São 
dados mais recentes da OIT, que chegam até 1996 mas que, em 
contrapartida, começam mais tarde12. 

De outro lado, o Quadro 5.2 confirma as tendências a quedas, com 
oscilações, nos grandes países industriais: Alemanha, Reino Unido, Itália e 
França13. Chama ainda a atenção a situação da Áustria, onde o ano de 1991 

                                                 
11 Scheuer (1993) adverte, no entanto, que na Dinamarca o movimento em direção à 
descentralização significou antes um deslocamento da negociação nacional centralizada 
multi-industrial para negociações nacionais por indústria do que uma mudança de 
negociações nacionais por indústria para negociações por empresas. 
12 Não encontramos publicação da OIT com dados recentes relativos a dias de trabalho 
perdidos por mil empregados, tal como Os analisados no Quadro 5.1. Obviamente, isso não 
significa dizer que não existam. 
13 Os dados para a França são um pouco mais complicados de ser avaliados, em razão da 
metodologia utilizada nesse país. Faltam dados para 1994 e 1995. Nesse último ano e em 
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registrou uma enorme elevação do número de grevistas, que contrasta com 
a baixa incidência de paralisações nos anos anteriores e posteriores. Os 
EUA e o Reino Unido, por outro lado, por esse indicador, continuaram com 
tendências acentuadamente decrescentes. 

Quadro 5.2 
Trabalhadores envolvidos em greves e lockouts (em milhares) 

País 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
Alemanha 115,5 155,0 33,5 44,9 258,1 208,1 593,3 132,5 400,7 183,3 
Áustria 3,2 7,3 24,3 3,7 5,3 92,7 18,0 6,9 0,0 0,1 
Bélgica - - 23,2 20,0 9,8 11,2 21,9 8,5 5,9 12,8 
Canadá 484,3 581,9 206,8 444,7 270,5 253,3 149,9 101,8 80,9 124,4 
Dinamarca 56,7 56,9 29,6 27,2 37,4 37,9 32,9 58,8 36,8 124,5 
Espanha 857,9 1881,2 6692,2 1382,1 977,0 1983,8 5192,1 1076,8 5437,4 573,5 
EUA 533,2 174,3 118,3 452,1 184,9 392,0 363,8 181,9 322,0 191,5 
Finlândia 589,0 99,0 172,4 157,2 207,0 128,0 102,6 23,2 70,5 127,0 
Françaa 21,8 18,6 27,2 20,3 18,5 18,5 16,3 19,9 - - 
Françab 194,4 135,3 76,8 54,9 55,8 183,0 123,1 18,4 - - 
Grécia 1106,3 1270,6 449,5 796,6 1304,2 476,6 243,2 181,7 73,8 52,1 
Holanda 17,0 12,6 5,2 15,5 25,0 42,1 52,4 20,7 21,8 55,0 
Irlanda 50,2 26,2 10,2 3,7 10,3 18,0 13,1 12,8 5,0 31,7 
Itália 3067 4273 2712 4452 1634 2952 3178 4384 2614 445 
Noruega 165,7 2,4 8,3 11,3 60,7 0,40 38,9 6,6 14,7 10,2 
Portugal 231,5 81,3 155,5 296,1 128,9 119,0 131,9 83,1 94,4 - 
Reino Unido 720,2 887,4 790,3 727,0 298,2 176,0 148,0 385,0 107,0 174,0 
Suécia 66,3 10,5 95,2 34,1 73,2 2,5 18,0 29,3 22,0 125,9 
Suíça 0,04 0,000 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,000 6,9 0,1 

a.Inclui greves localizadas (a ordem de greve é interna a um estabelecimento); média mensal 
de trabalhadores envolvidos em greve em curso em cada mês. As paralisações na agricultura 
e administração pública não estão registradas. 
b.Greves generalizadas (a ordem de greve se estende a várias empresas); agricultura e 
administração pública não incluídas. 
Fonte: ILO, 1996 e 1997, Yearbook of Labour Statistics. 

Essas observações baseiam-se no critério do volume de trabalhadores 
afetados por paralisações decorrentes de greves ou de lockouts. No quadro 
seguinte, tem-se o número bruto de paralisações. Entendemos que a 
utilização desse indicador é capaz, em termos comparativos, de oferecer um 
quadro mais representativo do estado das relações entre os sindicatos, o 
governo e as empresas e das disposições dos trabalhadores em relação ao 

                                                                                                                 
1996, a explosão grevista dos funcionários públicos aumentou consideravelmente o número 
de grevistas e de homens-horas perdidos. As estatísticas da OIT registram duas séries de 
dados, segundo critérios indicados no Quadro 5.2. 
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conflito. Em outras palavras: uma alta proporção de homens horas ou de 
jornadas perdidas por disputas trabalhistas, como no Quadro 5.2, pode ser 
devida a uma situação de agitação trabalhista de caráter setorial, restrito às 
vezes a uma categoria – como o caso da greve dos mineiros no Reino Unido 
ilustra de modo paradigmático – mas que pode não afetar outros grupos de 
trabalhadores ou a maioria dos assalariados. Assim, no conjunto, a situação 
pode ser de relativa paz trabalhista, estando a área de conflito circunscrita a 
uma parcela da classe trabalhadora de um setor de atividade econômica. 

As estatísticas do número de trabalhadores envolvidos, de jornadas 
perdidas, analisadas em combinação com a do número de conflitos 
trabalhistas, podem dar indicações sobre as estratégias do movimento 
sindical. Desse modo, uma forte elevação do número de paralisações, 
correlacionada com um pequeno aumento do número de jornadas perdidas 
e/ou de grevistas envolvidos, indica uma estratégia de combates rápidos, de 
greves curtas, na qual o sindicalismo evita atirar-se em batalhas de grandes 
proporções, de custo elevado em termos financeiros e políticos, que possam 
resultar em derrotas graves, difíceis de ser absorvidas. 

Quadro 5.3 
Número de ocorrência de greves e lockouts em 17 países (19801996) 

País 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Áustria 9 4 9 9 3 3 0 1 0 
Bélgica - - 33 62 49 28 30 46 - 
Canadá 1028 829 579 463 404 381 375 326 327 
Dinamarca 225 820 232 203 151 218 240 424 930 
Espanha 2103 1092 1312 1645 1360 1209 908 883 830 
EUA 187 54 44 40 35 35 45 31 37 
Finlândia 2182 833 450 270 165 125 171 112 94 
Françaa - 78 29 12 15 10 - - - 
Françab 2118 1901 1529 1318 1330 1351 1671 - - 
Grécia 726 453 480 161 824 596 215 110 - 
Holanda 22 45 29 28 23 12 17 14 12 
Irlanda 130 116 49 54 38 46 28 34 32 
Itália 2238 1341 1094 791 903 1054 861 545 791 
Noruega 35 11 15 4 16 12 20 11 18 
Portugalc 269 476 271 262 409 230 300 282 274 
Reino Unido - - 630 369 253 211 205 235 244 
Suécia 212 160 126 23 20 33 13 36 9 
Suíça 5 3 2 1 3 0 8 2 - 
a e b Para França as mesmas observações do quadro anterior. 
c Inclui somente greves. 
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Fonte: Para 19801995: OIT, 1997-1998. Ver metodologia no Anexo Metodológico e 
Estatístico. Para 1996: OIT; 1997, Yearbook of Labour Slalistics. 

Em termos do número absoluto de greves, o exame do Quadro 5.3 
permite as seguintes observações: 

a) As diferenças na ocorrência de conflitos trabalhistas entre os países é 
extremamente acentuada. Considerando apenas o ano de 1996, há países que 
não registraram paralisações (Áustria) ou apenas duas greves (Suíça). No 
polo oposto, houve 930 greves na Dinamarca, 830 na Espanha e 791 na Itália. 

b) Dentro de cada país são possíveis fortes oscilações das frequências de 
disputas trabalhistas, tanto naqueles em que o número de paralisações é alto 
como naqueles em que é relativamente baixo. Eis alguns exemplos, 
considerando os anos de 1980 e de 1996. Para países com alta frequência: 
Espanha: 2.103 e 830; Finlândia: 2.182 e 94; Itália, 2.238 e 791; Canadá, 1 
025 e 327. Para países com ocorrência mais baixa: Áustria, 9 e zero; Suécia, 
212 e 9; Irlanda, 130 e 32. 

c) Países com elevada frequência de paralisações, apesar das oscilações 
ocorridas no período, tenderam, em termos comparativos, a manter a 
posição. Assim, durante os anos considerados, a Espanha e a Itália 
conservaram o título de países com maior frequência de conflitos. A mesma 
observação, em sentido contrário, é válida para países com números 
extremamente baixos de ocorrências, como a Suíça e a Áustria. 

d) Em todos os países, o número bruto de disputas tendeu a diminuir, na 
década dos 90, quer se tratasse de países onde o número de conflitos era 
elevado, quer se tratasse de países onde era baixo. Comparando 1980 com 
1996, na Itália, o número de paralisações despencou de 2.238 para 791; na 
Espanha, de 2.103 para 830; nos EUA, de 187 para 37; na Suécia, de 212 
para 9; na Suíça, de 5 para 2 (1995). Para o Reino Unido, os anos de 1980 e 
1985 não constam, mas, considerando 1990, o número de paralisações 
reduziu-se de 630 para 244 em 1995. (No caso do Reino Unido, outra 
publicação da OIT registrou 1.074 disputas em 1986 [ILO, 1996].) 
Comparando os números dos anos de 1980 e 1995, somente em três países 
– Bélgica, Dinamarca e Portugal (1994) – houve aumento do número de 
greves, mas, em 1996, em comparação com 1995, houve pequeno aumento 
em alguns países importantes: Reino Unido, Itália e Estados Unidos. 
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O caso da França é mais difícil de analisar em razão da metodologia 
adotada, que não segue o padrão internacional. Esse recomenda, segundo a 
Off, que toda paralisação do trabalho devida a uma disputa trabalhista deva 
ser contada como uma greve ou um lockout, quando o período entre duas 
paralisações não exceda dois meses. No caso da Françab, as estatísticas do 
Quadro 5.3 contam como uma greve cada estabelecimento atingido por um 
mesmo movimento grevista, o que eleva substancialmente o número de 
greves (ILO, 1996, p. 1009). Usando a metodologia internacional, o número 
de conflitos trabalhistas na França caiu fortemente: apenas 10 em 1993 
contra 78 em 1986 (ILO, 1996), números que situam a França entre os 
países de baixa ocorrência de disputas trabalhistas. 

As oscilações interpaíses e intrapaíses requerem cuidados nos 
prognósticos sobre a tendência a um declínio constante dos movimentos 
grevistas. Avaliações mais seguras podem ser obtidas examinando as 
médias de períodos mais amplos e não de cada ano individualmente, mas 
não seria possível, aqui, uma discussão dos fatores associados à ocorrência 
de greves, tema que exigiria um tratamento mais extenso e que nos 
desviaria da temática central desse estudo. Queremos apenas chamar a 
atenção para o fato de que – além de fatores sociais (como a inflação e o 
desemprego), políticos, sindicais e culturais _ dois pontos específicos 
mereceriam especial atenção num estudo sobre greves:  

a)as alterações ocorridas na estrutura do emprego que podem afetar 
segmentos da classe trabalhadora mais propensos a greves (como os 
mineiros, os doqueiros, os operários industriais) e 

b)o modelo de relações de trabalho e o grau de centralização do 
movimento sindical. Sistemas mais centralizados tendem a ser menos 
propensos a greves. A existência de fundos de greves e o controle que as 
organizações nacionais (centrais sindicais, confederações e federações, 
sindicatos, regionais ou nacionais) podem ter sobre eles é relevante para 
explicar as variações nacionais nas taxas de greve (Visser, 1988, pp. 156-
159 especialmente). As greves francesas tendem a ser curtas pela 
inexistência de fundos de greve capazes de sustentar os trabalhadores em 
paralisações mais longas. Entre 1962 e 1971, a duração máxima das greves 
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francesas foi de apenas 2,3 dias, em 1963, e a mínima, de 0,8 dias, em 1966 
(Reynaud, 1975, p. 159)14. 

Quadro 5.4 
Médias de greves em 17 países em três períodos 

País 1986-1990 1990-1995 1986-1995 
Áustria 7,6 3,2 5,4 
Bélgica 59,3 43,0 51,15 
Canadá 634,0 389,8 511,9 
Dinamarca 187,6 247,2 217,4 
Espanhaa 1192,6 1201,1 1196,8 
EUA 50,0 37,2 43,6 
Finlândia 882,0 168,6 525,3 
Françab 51,4 12,3 31,85 
Françac 1581,6 1417,5 1508,4 
Grécia 386,6 381,2 382,4 
Holanda 31,4 18,8 13,3 
Irlanda 66,8 40,0 53,4 
Itália 1355,6 830,8 1093,2 
Noruega 14,0 12,6 13,3 
Portugal 820,6 300,3 560,4 
Reino Unido 840,4 254,6 547,5 
Suécia 111,2 25,0 68,1 
Suíça 1,8 2,8 2,3 
a Até 1990, somente greves; Países Bascos excluídos. 
b e c Mesmas observações referentes aos quadros anteriores.  
Fonte: ILO, 1996. 

Na média do período 1986-1995, novamente dois países se destacam: a 
Espanha e a Itália, com mais de mil paralisações, o que significa, na 
comparação com outros, um número muito elevado. Em seguida, vêm 

                                                 
14 Para uma avaliação monográfica que compara o “estilo” francês e o britânico de greve, a 
pesquisa de Gallie (1978) oferece um bom exemplo. O autor estuda o comportamento dos 
sindicatos de uma mesma empresa, a BP, com unidades no Reino Unido e na França. As 
greves do lado francês continham um forte componente ideológico, eram curtas e marcadas 
pelas divisões políticas do sindicalismo em três centrais, apesar de, então, a CGT ser de 
longe, na empresa em questão, mais poderosa do que a FO e a CFDT: No Reino Unido, as 
greves eram raras porém mais longas e mais capazes de provocar graves danos para a 
empresa e para as atividades econômicas a ela associadas. Unido ideologicamente, o 
sindicalismo britânico estava, no entanto, dividido pela presença de vários sindicatos de 
profissões dentro da empresa. 
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Portugal, o Reino Unido, a Finlândia e o Canadá, com cerca de 500 conflitos. 
Seguem-se a Grécia e a Dinamarca, que registraram, na média, entre 200 e 
400. Cinco países (EUA, França’’, Irlanda, Suécia e Bélgica) tiveram entre 40 
e menos de 100 paralisações. Finalmente, em quatro países (Áustria, 
Holanda, Noruega e Suíça) a média de paralisações foi muito baixa, de menos 
de 20. Considerando esses dados, os países examinados poderiam ser 
classificados da seguinte maneira segundo a frequência de paralisações: 

1. Muito alta (mais de mil paralisações): Espanha e Itália; 

2. Alta (entre 500 e 1.000 paralisações): Portugal, Reino Unido, Finlândia e 
Canadá; 

3. Média (entre 100 e 500): Grécia e Dinamarca; 

4. Baixa (entre 20 e 100): EUA, França, Irlanda, Suécia e Bélgica;  

5. Muito baixa (menos de 20): Áustria, Holanda, Noruega e Suíça. 

Essa classificação foi construída considerando as médias do período 
1986-1995. Para a evolução das frequências, convém confrontar o 
quinquênio de 1986-1990 com o de 1991-1995. A comparação indica que, 
entre os 17 países, somente em três (Espanha, Dinamarca e Suíça) houve 
aumento da média de greves. No caso da Espanha e da Suíça, os aumentos 
foram muito pequenos. Mas nesse bloco de países nos quais houve elevação 
da média de disputas, as situações foram muito diferenciadas, pois o bloco 
contém um país com elevadíssimo número de paralisações, a Espanha; 
outro com um número que poderíamos classificar de médio, a Dinamarca; e 
outro de frequência muito baixa, a Suíça. No caso suíço, o aumento médio 
foi de 1,8 para 2,8 greves. 

Não obstante a dimensão absoluta da força de trabalho tenda, em 
princípio, a fazer com que o número absoluto de paralisações (e de jornadas 
perdidas) seja maior nos países de grande população trabalhadora, chamam 
a atenção as acentuadas discrepâncias nas mobilizações grevistas entre 
países de dimensão populacional (e da força de trabalho) muito diferentes. 
Os dados indicam alto volume de paralisações (qualquer que seja o 
indicador) em países de pequena população em comparação com outros, 
com uma força de trabalho consideravelmente mais elevada. Um exemplo é 
o que existe entre Portugal (560,4 conflitos em média no período) e os EUA 
(43,6). O fato sugere, nesses pequenos países marcados por um volume 
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elevado de conflitos, um quadro trabalhista bastante agitado, muito mais do 
que se os mesmos números se referissem a um país com grande população. 

Outro ponto que chama a atenção é a variedade de situações nacionais, 
o que dificulta generalizações e o estabelecimento de padrões extensivos para 
vários países, e dá alguma base para sugerir que “cada caso é um caso”. 
Assim, houve países, como a Espanha e Portugal, em que a propensão para a 
greve manteve-se alta em todo o período que estamos examinando. Aqui, 
certamente, uma variável política (a democratização) merece ser levada em 
conta (além da mudança de metodologia, como foi, para o caso da Espanha, a 
inclusão dos Países Bascos nas estatísticas). Mas houve países em que os 
índices de conflitos, na grande maioria dos anos, foram baixos, mas com 
momentos de explosões grevistas que afetaram suas médias: é o caso da 
Finlândia, com dois anos de fortes picos (1985 e 1988), seguidos de uma 
sequencia de anos com poucas greves. Na Suécia, registraram-se três picos 
grevistas (1988-1989 1990), que alteraram o padrão anterior de baixo 
conflito. Houve também países que durante todo o pós-guerra registram 
índices elevados de disputas trabalhistas, como a Itália, mas que conheceram, 
a partir dos primeiros anos da década dos 90, forte declínio. 

Nos quadros que acabamos de comentar, os índices referem-se ao 
número absoluto de greves contadas individualmente. Mas a comparação 
com outras metodologias (número de jornadas perdidas, de trabalhadores 
envolvidos em greves), no geral, não indica divergência relevante entre os 
três indicadores. Em outras palavras: o número absoluto de conflitos, o 
volume de trabalhadores envolvidos e o de jornadas perdidas por greves ou 
lockouts tenderam a ser coincidentes na maioria dos casos. Tomemos 
alguns exemplos. No Canadá, do prisma de trabalhadores envolvidos em 
disputas trabalhistas, 1987 foi um ano de pico (entre 1986 e 1996). Mas 
esse ano, em números absolutos de paralisações (668) (cf. Anexo 2.1), foi o 
segundo, apenas superado pelo de 1986 (748), que foi também o segundo 
ano em termos de número de trabalhadores. No Reino Unido, o maior 
número de trabalhadores envolvidos em paralisações ocorreu em 1987, ano 
que foi também o segundo em números absolutos de conflitos. Na Suécia, o 
ano de 1988 foi o segundo maior em volume de trabalhadores e o primeiro 
em número de ocorrências. Seria inútil multiplicar os exemplos destinados a 
mostrar a correlação positiva entre os três principais indicadores. 
Entretanto, há algumas situações de discrepâncias entre os resultados 
segundo a metodologia adotada. Na Suécia, 1995 foi o ano em que ocorreu 
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a maior participação de trabalhadores em conflitos embora somente 36 
paralisações tivessem ocorrido15. 

Os números dos quadros anteriores não possibilitam muitas 
inferências sobre a evolução do conflito trabalhista entre os países 
desenvolvidos, além daquelas que salientamos. Seria desnecessário insistir 
na necessidade, em termos explicativos das ocorrências e de suas variações, 
de examinar mais pormenorizadamente as situações nacionais a fim de 
detectar os fatores de conjuntura que favorecem (ou dificultam) as 
paralisações de trabalho e explicar por que, em alguns países, os sindicatos 
e/ ou os trabalhadores são mais propensos a fazer greve. 

Como mencionamos, os fatores são muitos e se combinam de modo 
diferenciado. As variáveis mais habitualmente salientadas pelos não 
especialistas geralmente não resistem a um exame mais detalhado como 
causas de índices maiores ou menores de greve, tais como: sindicatos mais 
poderosos, força dos partidos de esquerda, níveis salariais dos 
trabalhadores, patronato mais democrático (ou mais autoritário). 

Não queremos afirmar que os fatores apontados acima sejam 
irrelevantes. Mas as situações que “fogem da regra” são numerosas, tais 
como: altas curvas de disputas em países de baixa taxa de sindicalização ou 
de desemprego alto (Espanha); ou baixos índices de greve em países de 
sindicalismo forte e unificado (países escandinavos, Áustria e Alemanha); 
baixas (ou elevadas) taxas de greves em países de sindicalismo dividido 
ideologicamente: França, no primeiro caso; Itália, no segundo. 

Uma investigação mais circunstanciada escapa de longe aos objetivos 
deste trabalho. A bibliografia disponível é imensa e não temos nem de longe a 
possibilidade de avaliá-la e de discutir as teorias sobre os ciclos de 
mobilização dos trabalhadores. Uma tentativa de aprofundamento do tema 
exigiria a distinção dos tipos de ação sindical, das suas variações por ramo nos 
vários países, das variações dos ciclos econômicos e muitos outros elementos. 
Para tanto, especialmente, cumpriria ter em conta períodos mais longos, quer 
dizer, anteriores a 1985, períodos que os quadros anteriores não mostram. 

                                                 
15 Não comentamos as eventuais discrepâncias entre as metodologias adotadas para o caso da 
Alemanha, porque suas estatísticas não registram o número de paralisações ocorridas. Por 
essa razão, nos quadros 4.3 e 4.4, a Alemanha não aparece. 
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Para suprir, ainda que ligeiramente, as deficiências das análises 
anteriores, especialmente a evolução da curva de greve no período anterior 
à década dos 80, e oferecer mais elementos para um prognóstico sobre as 
tendências futuras, apresentamos alguns dados extraídos do estudo de 
Shalev (1994) sobre a ocorrência de greves a partir de 1960 em 18 países da 
Organização Econômica para a Cooperação e para o Desenvolvimento 
(OECD). Cito as principais conclusões para chamar a atenção para as 
variedades de situações relacionadas com as formas de greve e as 
dimensões das mobilizações dos trabalhadores. 

Embora salientando as tendências divergentes, o autor conclui que 
haveria, no cômputo geral, durante a década dos 80, tendência ao declínio 
da atividade grevista nas economias capitalistas de regime democrático. 
Mas essa conclusão não conduz ao vaticínio do desaparecimento do conflito 
trabalhista. Para tanto, haveria que considerar, de um lado, mudanças de 
suas formas e dos setores em que a propensão para a greve é (ou era) mais 
forte e, de outro, a existência de muitos casos nacionais desviantes. “A 
verdade é que não sabemos, e não podemos saber, qual é o futuro reservado 
para a greve”, conclui Shalev (1994, p. 126). 

O estudo citado, comparando os movimentos grevistas entre países, 
mostra que a redução da atividade grevista não foi uniforme e geral e o 
declínio, que aparece como a tendência principal, não é linear na 
comparação do fenômeno em vários países ao longo do tempo, tal como as 
estatísticas dos quadros anteriores mostraram para as décadas mais recentes. 
Tomando 1960 como ano-base e indo até 1989, Shalev encontrou quatro 
períodos diferenciados de atividade grevista: 1960-1967; 1968-1973; 1974-
1979 e 1980-1989. 

Primeiro período (1960-1967). Teria sido marcado por baixo 
desemprego e rápido crescimento econômico. Mas o fenômeno grevista 
teria tido dimensões diferentes, caracterizando quatro tipos de situação: 

a)Baixa participação do número de trabalhadores em greves. Seria a 
situação da Suíça e dos países nórdicos de governos socialdemocratas. 
Também na Alemanha e na Holanda, a participação do número absoluto de 
grevistas teria sido muito baixa, com greves de curta duração 
(aproximadamente três dias); 
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b)Participação maciça em greves curtas. Seriam especialmente os 
casos da França, da Itália e da Áustria, onde 10% a 20% dos trabalhadores 
teriam participado em greves de um a dois dias; 

c)Conflitos prolongados mas limitados. Casos dos EUA e da Irlanda, 
onde as greves teriam atingido parte pequena da classe trabalhadora (2% a 
3%), mas, na média, teriam sido de longa duração; 

d)Níveis médios de atividade grevista. Nesse grupo, entre 1% a 4% 
dos assalariados teriam participado em greves que duraram em média três 
dias. Os países nessa situação foram: Japão, Reino Unido e Bélgica e, num 
plano mais baixo, Nova Zelândia, Finlândia, Áustria e Dinamarca. 

Segundo período (1968-1973). Tratar-se-ia de um período extremamente 
turbulento. O padrão anterior ter-se-ia mantido aproximadamente o mesmo. 
França, Noruega e Japão teriam tido aumentos mínimos de greves. As duas 
grandes exceções teriam sido a Áustria (forte queda de greves) e a Finlândia 
(forte aumento). 

Terceiro período (1974-1979). Teria sido marcado por estagflação, 
desemprego crescente na maioria dos países. Apesar disso, em comparação 
com o período anterior, teria havido pequena mudança na duração típica 
dos conflitos, com exceção dos EUA, onde as greves, apesar de poucas, 
tornaram-se mais prolongadas. Tratar-se-ia de subperíodo de transição que 
fixou o padrão do período subsequente. 

Quarto período (1980-1989). As tendências mais notáveis teriam 
sido a acentuada diminuição da taxa de greve no Japão, na Suíça, nos EUA 
e na França e, num outro extremo, em termos da participação de 
trabalhadores, o forte aumento na Suécia, na Noruega e na Nova Zelândia. 
Como consequência, teria havido forte desvio com relação aos padrões 
internacionais existentes há cerca de duas décadas. Especialmente, teria 
havido “troca” de posição entre os países no que diz respeito aos padrões de 
greve. Por exemplo: enquanto, na década dos 80, as greves decaíram no 
Japão, elas aumentaram fortemente na Suécia (Shalev, 1994, p. 104). 

O aumento da atividade grevista na Suécia introduziu um viés nas 
linhas de desenvolvimento anterior. A média sueca anual de greves, nos 
anos 60, era de cerca de mil trabalhadores; nos anos 70, subiu para perto de 
20 mil e, na década dos 80, para 40 mil (Shalev, 1994, p. 110). A média de 
dias por greve, que em 1961-1965 era baixíssima (3,8), alcançou 220,3 em 
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1976-1980, declinou depois para 36,7 em 1981-1985 e tornou a subir para 
121,2 ao se aproximar do final da década (1986-1990). (Esses últimos 
dados foram retirados por mim de Ferner e Hyman, 1993, p. XLIX.) 

Mesmo acentuando as variações nas tendências dentro de países e 
entre países, Shalev entende que, de modo geral, nos anos 80, “a atividade 
grevista foi menor (ou não foi maior) do que no período anterior” (p. 109). 
Considerando a perspectiva de longo prazo, quer dizer, de 1960 a 1989, as 
tendências teriam sido mais complexas. Ocorre que, em nove dos trezes 
países nos quais, nos anos 80, decaiu o índice de greves calculado pelo 
número de grevistas por mil trabalhadores, o índice ainda seria mais 
elevado do que no período 1960-1967. Por isso, Shalev ressalta que os 
dados entre 1960 e 1989 não autorizam conclusões no sentido do declínio 
geral dos movimentos grevistas. Mas o autor levanta também a 
possibilidade de que o padrão possa ter mudado na década dos 90, em 
virtude da continuidade, no ano de 1990, das tendências de declínio 
(Shalev, 1994, p. 110). Essas foram, na verdade, as tendências mostradas 
pelas estatísticas da OIT, que transcrevemos e analisamos anteriormente. 

Os resultados das análises de Shalev, que acentuam o movimento em 
direção ao declínio do conflito trabalhista, são minimizados por Edwards e 
Hyman (1994). Esses pesquisadores julgam equivocada a comparação da 
década dos 80 com a dos 70, porque os anos 70 teriam sido dos mais 
elevados em termos de greves e, desse modo, seriam “normais” quedas nos 
anos seguintes (aceitando-se a teoria dos ciclos de greve). Entendendo que 
as mobilizações grevistas se propagam por ondas, Edwards Hyman 
argumentam que, depois do pico da década dos 70, os anos 80 poderiam 
expressar uma baixa que não significaria declínio secular.  

Efetivamente, na maioria dos países da OECD, qualquer que seja o 
indicador, o movimento grevista foi mais intenso na década dos 70 do que 
na dos 50, com as exceções que sempre existem. Porém, utilizando os 
mesmos dados de Edwards e Hyman, a queda dos índices de greve na maior 
parte dos países continuou no biênio 1990-199116. Se, por exemplo, a 
comparação se fizer com o quinquênio de 1985-1989, que foi de declínio do 
movimento grevista em todos os países, com algumas exceções que 

                                                 
16 Os autores, utilizando dados da OIT; estão considerando como greves os dias perdidos em 
razão de paralisações provocadas pelos sindicatos e pelos empregadores. 
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dependem do indicador utilizado, houve declínio acentuado do movimento 
grevista. Cumpre notar que não se trata apenas do declínio quantitativo das 
mobilizações dos trabalhadores. Mais significativo foi o fato de que a 
maioria das greves foram desencadeadas, não para a obtenção de novas 
conquistas, mas para tentar manter as existentes, como foi o caso da grande 
greve de 1995-1996, na França17. 

Vejamos os dados segundo as metodologias habituais. Medido o 
fenômeno pela proporção de empregados que participaram de greves, 
comparando o mesmo quinquênio de 1985-1989 e o biênio de 1990 1991, 
houve declínio em todos os nove países (não contando a Áustria e a 
Alemanha para os quais faltam dados) (cf. Anexo 2.3). Pela proporção de 
grevistas por mil empregados, em onze países, houve queda em oito e 
aumento em três (Áustria, Alemanha e Holanda). E, finalmente, se a 
comparação for feita por dias de trabalho perdidos por mil empregados, 
houve aumento em cinco (Áustria, Alemanha, Itália, Holanda e Noruega) e 
declínio em sete (Anexo 2.4). Mas desses sete, a partir de 1992, os 
movimentos grevistas, medidos por número de trabalhadores envolvidos, 
continuaram elevados na Holanda mas caíram acentuadamente na Áustria e 
na Itália. Na Alemanha, declinaram em 1993 e em 1995, mas os números 
em 1994 foram elevados18. Os dados apresentados pelos autores e as 
estatísticas da OIT não parecem suficientes para comprovar aumento dos 
índices de conflito trabalhista ou mesmo para rejeitar a tese do declínio da 
greve a partir de meados da década dos 80. 

Cumpre levar em conta que o artigo de Edwards e Hyman lida com 
dados que vão até 1991. O Quadro 4.2 e o Quadro 4.3, que apresentamos 
anteriormente, com estatísticas que chegam até 1996, indicam continuidade 
do declínio da taxa de greves em quase todos os países, qualquer que seja a 
                                                 
17 Colin Crouch (1992a) observa que, “em lugar de greves curtas, ocorridas em locais de 
trabalho (shop-floor strikes), por melhores salários e condições de trabalho ou para resolver 
reclamações trabalhistas, que foram dominantes nas décadas dos 60 e 70, as greves agora [nos 
anos 80] tendem a ser lutas defensivas conduzidas por um sindicato, frequentemente para evitar 
perdas de emprego. Houve algumas greves surpreendentemente longas, embora a média de 
duração das paralisações tenha diminuído recentemente – não porque os trabalhadores tenham 
atingido seus objetivos rapidamente mas porque aceitaram a derrota” (p. 338). 
18 A situação da Alemanha é atípica em razão dos problemas da reunificação e do fato de que 
as estatísticas, até 3.10.90, se referem apenas à República Federal. A partir dessa data, 
incluem a ex-República Democrática Alemã, complicando assim a comparação com outros 
países e com a evolução do fenômeno na própria Alemanha. 
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metodologia adotada para medi-la. Seguramente, a tendência geral não 
exclui “desvios”, envolvendo países que num passado ainda recente eram 
conhecidos por elevados índices de “paz social”. Nas linhas seguintes, 
examinaremos alguns casos nacionais de explosão e declínio de 
movimentos grevistas e de rompimento de padrões que pareciam bem 
estabelecidos antes do terremoto das mudanças acentuadas a partir de 
meados da década dos 70. 

A Suécia e a Finlândia ilustram bem um contexto de relações de 
trabalho “pacíficas”, em que, subitamente, houve acentuado aumento das taxas 
de conflito e da tensão social. O súbito desvio do padrão relaciona-se com a 
deterioração do modelo corporativo escandinavo de relações de trabalho e com 
as mudanças ocorridas na economia, que pressionam por um reajustamento das 
relações entre empregados e empregadores, privados ou estatais. 

Já o Reino Unido retrata uma situação inversa, na qual as taxas de 
greve eram relativamente elevadas, mas sofreram queda constante ao longo 
dos anos 80 e no primeiro quinquênio da década dos 90. Em 1991, os dias 
perdidos por paralisações do trabalho haviam chegado a seu ponto mais baixo 
desde 1945. Aqui, é preciso ter em conta, além das mudanças no mercado de 
trabalho e no setor produtivo, os impactos da vitória do Partido Conservador 
sobre o sindicalismo (que discutiremos na Segunda Parte). A longa greve dos 
mineiros em 1984-1985 teve fortes consequências sobre o volume de 
homens-horas perdidos, tal como teria toda greve de longa duração que 
envolvesse número grande de grevistas. Em 1984, de um total de 27.135 
jornadas perdidas, 22.483 foram devidas ao setor mineiro. É certo que a greve 
de 1984-1985 foi de duração excepcional, mas as mobilizações no setor 
mineiro sempre contribuíram para elevar os índices de greves do Reino 
Unido. Assim, em 1957, cerca de três quartos de todas as greves britânicas 
eclodiram nesse setor (Edwards; Hall; Hyman; Marginson; Sisson; 
Waddington & Winchester, 1993, p. 54). Os autores concluem que “o 
declínio dos setores mais propensos para a greve torna muito improvável que 
a taxa de greve alcance algum dia os níveis de começo dos anos 70”19. Entre 
esses setores conviria incluir o das docas. Nesse último, entre 1963 e 1968, 

                                                 
19 A greve dos mineiros durou aproximadamente um ano; 26 milhões de dias de trabalho 
foram perdidos (Church; Outram & Smith, 1991). Segundo esses autores, até 
aproximadamente 1950, 70% de todas as greves ocorridas no Reino Unido eclodiram no 
setor da mineração (p. 52). 
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teria havido, em média, seis vezes mais greves do que nas minas (Turnbull, 
1992, p. 295). Porém, também aí, a taxa de greve caiu de modo acentuado. 
Entre 1980 e 1989, a média anual de paralisações nas docas ficou em 50, 
contra 250 em 1967-1972. O volume total de dias perdidos decaiu de 2,6 
milhões para 727 mil, nos mesmos períodos (Turnbull; Morris & Sapsford, 
1996)20. No caso, conta, obviamente, o declínio numérico da categoria 
profissional: o número de doqueiros com empregos registrados caiu de 
aproximadamente 60 mil em 1967 para somente 32 mil em fins de 1975. 
Pelos inícios de 1980, havia somente 23 mil doqueiros registrados e seu 
número havia caído para baixo de 10 mil pouco antes da greve de 1989 
(Turnbull, 1992, p. 304). Com relação aos mineiros, em 1947, as minas de 
carvão do Reino Unido empregavam 704 mil mineiros. Em 1994, apenas 9 
mil (Beynon, 1995, p. 8). Desenvolvimento equivalente ocorreu também nos 
EUA. Os mineiros e seu sindicato, que no passado haviam se notabilizado por 
agressiva militância, formavam em 1944 um poderoso contingente de 
aproximadamente 600 mil pessoas. Atualmente, seu número está entre 30 e 
40 mil (Troy, 1996, p. 3). 

De modo geral, as alterações no sistema produtivo tiveram forte 
reflexo nos movimentos grevistas, embora não expliquem tudo. Por exemplo, 

                                                 
20 Todos os últimos trabalhos citados estão, na verdade, dirigidos para uma revisão crítica do 
estudo de Kerr e Siegel (1954), que teve grande repercussão nos meios acadêmicos. com 
base em estatísticas internacionais, os autores apontavam os mineiros e doqueiros como as 
categorias mais propensas à greve. Um dos pontos mais enfatizados por Kerr e Siegel como 
elemento explicativo dos diferenciais de greve seria a situação de “comunidade isolada” 
dessas categorias. Sobre as hipóteses de Kerr e Siegel, muitos estudos foram realizados, que 
mostraram um quadro mais complexo de fatores relacionados com a incidência de greves 
entre os mineiros do Reino Unido. Por exemplo, Church, Outram e Smith (1991a) julgam 
que as hipóteses de Kerr e Siegel “de fato ajudam a explicar as variações na ocorrência de 
movimentos grevistas, mas de modo algum garantem, por si sós, altos níveis de 
paralisações” (p. 76). Em outro estudo, os mesmos autores chamam a atenção para o fato de 
que, apesar de, até 1950, 70% de todas as greves do Reino Unido terem ocorrido no setor 
mineiro, elas se encontravam concentradas em algumas minas. Excetuando as grandes 
greves nacionais de 1921 e 1926, entre as duas guerras, 24% das disputas ocorreram em 
apenas 4% das minas (Church; Outram & Smith, 1991b). A ideia não é desqualificar as 
hipóteses de Kerr e Siegel, mas chamar a atenção, nas variações da intensidade dos 
movimentos grevistas nos vários segmentos de atividade econômica, para outras variáveis. 
No tocante aos doqueiros, outro estudo mostrou que o fator decisivo é o tamanho do porto e 
que o fator a ser explicado nas greves de doqueiros é a “dicotomia entre a persistente 
militância numa minoria de portos e a relativa tranquilidade na maioria dos 
outros”(Turnbull; Morris & Sapsford, 1996, p. 706). 
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na Alemanha Federal, que depois do após-guerra teve um dos mais baixos 
níveis de conflito dos países examinados, a redução da importância das 
atividades mineiras, da tecelagem, do aço e da construção tendeu a jogar para 
baixo as taxas de greve (medidas nacionalmente). O declínio da importância 
do setor industrial, notadamente, teve reflexos no movimento sindical, mas 
não impediu que a atividade grevista tivesse crescido (na comparação entre os 
decênios 1950-1959, 1960-1969, 1970-1979 e 1980-1989) no setor de 
impressão, do papel e da metalurgia, qualquer que seja a metodologia 
adotada. Na realidade, no que diz respeito ao peso sobre as mobilizações 
sindicais, o setor metalúrgico ainda é, de longe, o mais importante (Jacobi; 
Keller & Müller-Jentsch, 1993, pp. 254-255)21. 

Os mesmos autores chamam a atenção para a mudança no padrão de 
greve. Os sindicatos estão hoje procurando paralisar pontos estratégicos das 
empresas que, embora tenham poucos trabalhadores, podem prejudicar toda 
a cadeia produtiva. Mas, nesse país, os lockouts, que não são proibidos, 
afetam mais o volume de empregados paralisados do que as greves 
decretadas pelos sindicatos. Os lockouts patronais são geralmente utilizados 
de forma defensiva pelas empresas, depois do início de uma greve, a fim de 
pressionar financeiramente os sindicatos que devem sustentar os grevistas 
durante o movimento. Daí a razão de os sindicatos procurarem reduzir o 
número de trabalhadores formalmente paralisa dos. Um exemplo 
significativo, tanto do peso dos lockouts nas estatísticas sobre conflito, 
quanto dos custos para os sindicatos em greves prolongadas e das 
estratégias utilizadas, foi a greve de 1984 dirigida pelo sindicato dos 
metalúrgicos, o IG Metall, que pretendia uma redução na jornada de 
trabalho. A greve durou nove semanas. Segundo Baethge e Wolf (1995), 
450 mil trabalhadores foram afetados pelo movimento: 58 mil oficialmente 
em greve; 147 mil em consequência de lockouts e 250 mil parados em 
decorrência da paralisação das entregas e falta de estoques. Para o sindicato, 
a greve custou 500 milhões de marcos, ou seja, um terço do total de suas 

                                                 
21 Por exemplo, em termos do total de trabalhadores envolvidos em greve, 77,8% estavam no 
setor metalúrgico (Jacobi; Keller & Müller-Jentsch, 1993, pp. 254255). Mas, provavelmente, 
a continuidade das transformações técnicas e econômicas acabe por afetar o setor 
metalúrgico e enfraquecer significativamente o sindicato e a sua capacidade de mobilização. 
Por exemplo: entre 1992 e 1993, o IG Metall, o sindicato dos metalúrgicos, perdeu cerca de 
20 mil membros a cada mês, refletindo a diminuição do emprego no setor (Visser & Van 
Ruysseveldt, 1966, p. 144). 
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reservas; para a federação dos empregadores, o custo chegou a 800 milhões. 
No final, um acordo foi alcançado: a média semanal de trabalho foi 
reduzida para 38,5 horas mas os empregadores ganharam aumento de 
flexibilidade no tocante às horas trabalhadas (p. 240). Os custos desses 
combates fazem com que a decisão de recorrer a greve seja ponderada 
muito seriamente, o que leva à tentativa de esgotar todos os recursos na 
mesa de negociação antes que o início do movimento seja ordenado. 

Também na Suíça, depois de um pico de greves em 1976 o 
movimento grevista declinou acentuadamente. Mas Trata-se de um país em 
que a ocorrência de greve é fato raro. Entre 1971 e 1990, houve dois anos 
em que nenhuma paralisação aconteceu. Em 1989 e em 1990, houve apenas 
duas greves. Paralisações do trabalho continuaram fato raro na Suíça 
durante a década dos 90. Em 1993, não houve nenhuma greve. Em 1994, 
houve um forte aumento: oito greves. Em 1995, tornou a baixar para duas 
(Hortz-Hart, 1993; OIT, 1996). 

Na França, o número de dias perdidos por greves entre 1979 e 1988 
era um terço do número registrado entre 1970 e 1979 (Goetschy & 
Rozenblatt, 1993). A queda das taxas de greve na França continuou na 
década dos 90, ou, mais precisamente, na média do período 1990-1994 em 
comparação com 19801984. Tomando 19751981 como referência, no setor 
de mercado, o número de dias perdidos por cem empregados caiu de 23,7 
para 3,5. No setor público, o declínio foi significativamente menor. Na 
média do período de 1982-1989, o índice de dias parados declinou de 14,9 
para 5,7 em 1990-1994 (Jefferys, 1996a, p. 521). É provável, como adverte 
o autor, que o número de greves do setor público seja bem maior do que o 
indicado nas fontes que utilizou. Por exemplo: nas cifras sobre o setor 
público, estão computadas as paralisações do funcionalismo público, dos 
professores, dos correios e comunicações, mas não as dos governos locais 
ou dos empregados dos hospitais públicos, de modo que a longa greve das 
enfermeiras de 1988 não foi contabilizada. Além disso, as greves dos 
transportes e das empresas nacionalizadas, nas estatísticas de greve, onde a 
ocorrência de greves é elevada, foram computadas no setor de mercado 
(Jefferys, 1996, p. 521). A explosão da greve dos funcionários em fins de 
1995, ainda não incluída nas fontes utilizadas por Jefferys, seguramente fez 
subir ainda mais os índices de paralisação no setor público. 
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O caso da Espanha é singular porque o movimento grevista se 
manteve elevado com baixas taxas de sindicalização. Apesar disso e do 
desemprego, o país registrou as mais elevadas taxas de greve da Europa, 
tendo o movimento grevista atingido o pico em 1979, quando 5,7 milhões 
de trabalhadores realizaram 2.680 greves. A partir daí, com a única exceção 
de 1988, os movimentos grevistas começaram a declinar. Em 1985, houve 
1.275 paralisações (Estivill & Hoz, 1992, p. 84)22. O movimento grevista 
continuou nos primeiros anos da década dos 90. Em número de ocorrências, 
em 1991, houve 1.645 greves; em 1992, 1.360 e, em 1993, 1.209. Todavia, 
a partir daí houve um declínio forte: 908 em 1994, 883 em 1995 e 830 em 
1996 (OIT, 1997). São números ainda altos para os padrões europeus, mas 
que, nacionalmente, indicam declínio. 

Em Portugal, o cálculo dos movimentos grevistas oferece resultado 
diverso conforme o indicador utilizado. Em números de paralisação, o pico 
foi atingido em 1981, com 756 greves (Lima, 1991; Pinto, 1992). Mas, em 
termos do número médio de grevistas, o pico foi em 1980 (1.066), ano em 
que ocorreu também o maior número médio de dias de trabalho perdidos 
por greves. A partir daí, o volume de paralisações (qualquer que seja o 
indicador) foi decrescendo, embora com oscilações. Assim, em 1988 
ocorreram 181 paralisações, havendo ascensão em 1989 (307 greves), com 
aumento do número médio de grevistas (964) e do número médio de dias 
parados (1.164), ainda inferior aos anos 1977-1982 (a única exceção foi a 
do ano 1982 quando o número de horas perdidos foi ligeiramente inferior). 
Do prisma do volume de paralisações, os dados não permitem afirmar uma 
tendência ao aumento, mas tampouco oferecem base sólida para demonstrar 
o contrário em razão das oscilações nas ocorrências. Em 1990, houve 271 
greves; em 1991, 262; em 1992, 409; em 1993, 230; em 1994, 300; em 
1995, 282; e, em 1996, 274 (OIT, 1997). 

Na Itália, que ao lado da Espanha esteve entre os países com mais 
greves, depois de 13 milhões de trabalhadores envolvidos em movimentos 
grevistas em 1980, seguiu-se um período de declínio, mas com muitas 
oscilações: em 1993, 4,3 milhões de empregados participaram de greves; em 
1995, 445 mil. Em números absolutos, no ano quente de 1980, houve 2.238 

                                                 
22 Estatísticas de Ruysseveldt e Visser, com base em dados da OIT, indicam um número 
ligeiramente menor de paralisações em 1985: 1.511. Mas a diferença pode estar na não 
inclusão da Catalunha para o período de 19801985 (Ruysseveldt & Visser, 1996, p. 389). 
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paralisações, que foram se reduzindo, entre altos e baixos, até chegarem a 545 
em 1995 (OIT, 1997-1998), subindo, contudo, para 791 em 1996. 

CONCLUSÃO 

Os principais resultados já foram adiantados. Tentemos agora sintetizar 
os aspectos que nos parecem mais importantes: 

a)Todos os indicadores sugerem, nos principais países 
industrializados, o declínio da taxa de greves como a tendência principal na 
área dos conflitos trabalhistas. 

b)Esse declínio não é linear nem atinge ao mesmo tempo e com a 
mesma intensidade todos os países. Apesar disso, não estão à vista sinais de 
um próximo desaparecimento do conflito na maioria dos países, ainda que 
em alguns deles a redução das taxas de greve tenha sido muito forte. 

c)Em certos casos, as quedas nacionais nas taxas de sindicalização e de 
greve, quer dizer, a redução da força do sindicalismo como instituição e como 
movimento, parecem fortemente influenciadas por uma mesma causa: o 
declínio da importância de segmentos da classe trabalhadora mais propensos 
à greve. Os exemplos citados dos mineiros e doqueiros, no Reino Unido, e 
dos metalúrgicos, em toda a parte, são particularmente ilustrativos de efeitos 
provocados por uma mesma causa, aspecto que se liga, na verdade, à 
desindustrialização em curso na América do Norte e na Europa Ocidental. 

d)Em alguns países, provavelmente (mas não temos dados a respeito) 
as taxas de greve foram influenciadas pelas mobilizações do setor público. A 
greve dos funcionários franceses, em novembro e dezembro de 1995, é 
paradigmática tanto da mobilização dos funcionários e empregados das 
empresas estatais como de súbitas mobilizações que alteram tendências 
estatísticas. Ela é também indicativa do “modelo francês” de luta 
reivindicativa: explosão e propagação relativamente espontânea do 
movimento, papel secundário dos sindicatos, intromissão, ou tentativa de 
intromissão, de outros atores no desenvolvimento das mobilizações: 
estudantes, intelectuais, políticos e grupos de esquerda (cf. Touraine; Dubet; 
Lapeyronnie; Khosrokhavar & Wieviorka, 1996). É verdade que o 
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movimento de 1995 escapa dos contextos habituais de conflitos trabalhistas23 
Mas, como quer que seja classificada a mobilização, o resultado seguramente 
foi o grande aumento dos índices de greve, avaliados por jornadas perdidas e 
número de grevistas. No auge da mobilização, em 12 de dezembro, o volume 
de manifestantes estimado pelo Ministério do Interior em toda a França era de 
985 mil. Não está indicado o números dos que estavam efetivamente em 
greve (Touraine et alii, 1996, p. 315). É claro que aqui estamos diante de uma 
situação de mobilização geral de outras categorias (os empregados do 
Estado), diferente das que habitualmente lideravam os movimentos grevistas 
na França (e em outros países), ou seja, os trabalhadores manuais. 

e) Independentemente de outras variáveis, há indicações de que 
certas elevações súbitas dos coeficientes de conflito tendem a acontecer em 
duas situações tipificadas, de um lado, pelos países ibéricos e, de outro, 
pelos países nórdicos, especialmente Suécia. Na primeira, o aumento da 
taxa de greve relaciona-se com a transição de um sistema político 
autoritário para outro liberal-democrático e pluralista, com os inevitáveis 
reflexos no sistema de relações de trabalho: desembaraçados dos controles 
autoritários, os trabalhadores elevam sua pressão para ocupar espaço no 
interior do sistema político e econômico e chocam-se com um patronato e 
outras elites não habituadas a partilhar poder e a negociar. Nessa situação, 
as taxas de conflito aumentam em razão de ações sindicais ofensivas. Na 
segunda, o aumento das taxas de greve vem das tentativas empresariais de 
imposição de padrões neoliberais e de desmantelamento (ou debilitamento) 
de um modelo neocorporativo longamente estabelecido, no interior do qual 
um espaço de influência relativamente grande (dentro e fora das empresas) 
estava reservado para os sindicatos. Aqui, o aumento do conflito vem de 
ações defensivas do sindicalismo que busca o retorno ao status quo ante. Na 
verdade, também em outros países, objetivos defensivos parecem estar na 
raiz da maioria das greves deflagradas a partir de meados de 1985. 

f) As estatísticas sobre as frequências do conflito, comparadas com as 
relativas ao declínio da proporção de sindicalizados, não provam que os 
declínios nos níveis de sindicalização sejam responsáveis pelas quedas nas 
taxas de greve. Uma afirmação da existência de relação causal entre os dois 

                                                 
23 Tal como Touraine, Khosrokhavar entende taxativamente que a greve foi “um não 
movimento social, sem projeto, sem utopia, sem ator central, não político, heterogêneo e sem 
expressão própria ...” (Khosrokhavar, 1966, p. 204). 
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fenômenos teria de resultar de cálculos de correlação sofisticados. Para 
começar, não bastariam dados nacionais agregados. Seria preciso estudar 
também as taxas de sindicalização e de greve por setor nos vários países. Os 
dados anteriores, porém, não mostram um movimento inverso entre as 
curvas de sindicalização e as curvas de greve, quer dizer, que indicasse que, 
à medida que a sindicalização caísse, tenderiam a aumentar os conflitos 
trabalhistas. Por isso, julgamos que o cotejo entre os dois fenômenos sugere 
(mas não prova) que a dessindicalização favoreceu mais a diminuição do 
conflito do que sua elevação. Os dados disponíveis, ainda que incompletos, 
vão no sentido de respaldar a hipótese de que o enfraquecimento da 
organização sindical, medido pela proporção de trabalhadores filiados, 
tende a reduzir as taxas de greve. Nos países onde a sindicalização declinou 
fortemente (Reino Unido) ou onde sempre foi fraca (EUA, França) houve 
também forte recuo dos movimentos grevistas. De outro lado, em países 
onde os níveis de sindicalização permaneceram altos (Suécia, Dinamarca, 
Finlândia, Canadá) as taxas de paralisação na década dos anos 80 
mantiveram-se elevadas e, às vezes, aumentaram. Há, pois, indicações de 
que, onde os níveis de sindicalização são elevados, os sindicatos tiveram 
mais capacidade de reação, sendo a greve uma expressão dessa capacidade. 

g)Queremos com essa afirmação extrair a conclusão de que o volume 
e a proporção de trabalhadores filiados são indicadores relevantes da força 
do sindicalismo e do poder sindical, que tem, como um de seus principais 
instrumentos de efetivação, a capacidade de fazer greve. 

h)Não está contida nessa conclusão a tese de que, sem organizações 
sindicais fortes, greves não possam eclodir. Também não está sendo 
defendida a ideia de que novas formas de conflito social estejam descartadas 
e de que as sociedades deste final de século serão “sociedades harmoniosas”, 
tal como os marxistas imaginavam que seria a sociedade socialista. Mas está 
contida em nossa apreciação da evolução da curva de greve a hipótese de que 
a dessindicalização diminui a força dos sindicatos e tende a reduzir os índices 
de conflito trabalhista, a afetar negativamente o poder sindical, em especial 
porque os movimentos de trabalhadores, para sua continuidade e consolidação, 
necessitam de organização, mesmo com o risco da sua burocratização e 
acomodação às estruturas da ordem capitalista democrática. 
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SEGUNDA PARTE: 
 OS FATORES DE DESSINDICALIZAÇÃO 

Introdução 

a primeira parte, preocupamo-nos em tentar descrever o declínio das 
taxas de sindicalização e a evolução do conflito nos países 

desenvolvidos da Europa Ocidental e na América do Norte. Não houve, 
contudo, uma análise de tipo causal que tentasse explicar os motivos do 
recuo do sindicalismo. Não seria preciso enfatizar que um fenômeno dessa 
magnitude vincula-se a um conjunto de mutações nas sociedades 
contemporâneas e nas formas de organização do trabalho, que começaram a 
operar de modo mais intenso, mas nacionalmente variado, a partir da 
década dos 70. Essas mudanças têm sido catalogadas em diferentes classes 
de fatores explicativos. As divergências, entre os pesquisadores, na 
taxinomia dos fatores, embora existam, não são muito acentuadas. Mais 
fortes, no entanto, são as divergências relativas à avaliação da extensão dos 
efeitos causais particulares. De modo mais específico: há razoável 
concordância no que tange ao arrolamento dos diferentes fatores que 
tendem a levar à dessindicalização e boa dose de divergência quanto à 
dimensão dos estragos que ocasionaram individualmente. Algumas 
diferenças, mais do que divergências propriamente ditas, existem também 
quanto à classificação desses “fatores de dessindicalização”, aspecto que se 
liga, como veremos adiante, aos prognósticos sobre o futuro do 
sindicalismo. Vejamos alguns exemplos: 

Colin Crouch, numa avaliação de vários estudos comparativos sobre 
os problemas enfrentados hoje pelo sindicalismo dos países desenvolvidos, 
distingue três tipos de explicação: a conjuntural, relacionada com a recessão 
dos anos 80; a estrutural, concernente às mudanças na força de trabalho e no 
sistema produtivo; e a política, relativa à balança de poder nas economias 
nacionais no final de século (Crouch, 1992a). Note-se que não estão 
mencionadas as políticas sindicais e empresariais, mas elas aparecem no 
interior dos tipos principais de explicação causais. 

N 




