
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
RODRIGUES, LM. Destino do sindicalismo [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais, 2009. Conclusão. pp. 291-301. ISBN: 978-85-7982-000-7. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Conclusão 
 
 

Leôncio Martins Rodrigues 
 
 

http://books.scielo.org/


291 

CONCLUSÃO 

s páginas precedentes levam-nos a encerrar essa avaliação da 
organização sindical em alguns países desenvolvidos com uma questão 

que inevitavelmente se coloca: Qual o futuro do sindicalismo? Existirão 
sindicatos no século XXI? Se sim, qual será seu papel? Essas indagações 
impõem-se diante do declínio persistente do sindicalismo nos países 
analisados. Elas, na realidade, estiveram explícitas ou implícitas em 
praticamente todos os autores citados neste trabalho embora as abordagens e 
as explicações para a redução das taxas de sindicalização possam ter variado1. 

Já mencionamos que o tipo de prognóstico sobre o futuro do 
sindicalismo tende a ser influenciado pelas convicções políticas e 
ideológicas e pelo país a partir do qual os autores focalizam o sindicalismo. 
Não seria preciso ressaltar que os pesquisadores mais favoráveis aos 
sindicatos inclinam-se a vislumbrar saídas para o movimento sindical, 
enquanto os mais hostis acham que os sindicatos terão muita dificuldade 
para sobreviver no tipo de hábitat que se delineia para o século XXI. A 
influência do fator ideológico é, por si mesma, indicativa de que o destino 

                                                 
1 Por exemplo, escreve Boyer (1995): “É possível que os sindicatos do período fordista 
possam, de fato, tornar-se obsoletos e, consequentemente, decaírem. Mas, ao mesmo tempo, 
novos sindicatos podem surgir nas próximas décadas” (p. 555). De sua parte, diz Crouch 
(1992a): “Não há nenhuma eliminação do papel dos empregados à vista”, o que pode sempre 
gerar uma “demanda por representação” (p. 359). Mas, no mesmo texto, o autor admite que 
“as relações industriais no momento são capazes de uma variedade de destinos. Alguns 
deles, efetivamente, incluem a possibilidade de um contínuo e irreversível declínio do 
sindicalismo e do conflito: onde os empregadores do setor privado utilizam amplamente 
empregados white-collars e empenham-se a fundo no sentido de aplicar políticas de 
participação que excluam os sindicatos; onde os sindicatos não encontram nenhuma 
estratégia para contrabalançar essas políticas; onde Os governos tornam a política de 
exclusão dos sindicatos legal e factível. Esse desenvolvimento poderia acontecer em 
empresas individuais, talvez ramos inteiros da economia e até mesmo em países inteiros, se 
as tendências estruturais da década dos 80 persistirem. Esses casos tornam possível que, 
eventualmente, uma extrapolação das tendências de 1980 seja válida”. Mas o autor acredita 
que outros contextos, diferentes do anterior, podem surgir de modo a tornar possível a 
representação autônoma dos interesses dos trabalhadores. Nesse caso, tais situações 
possibilitariam que as greves e os lockouts continuassem seu padrão de ocorrência num ciclo 
há muito estabelecido (pp. 361-362). 

A
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do sindicalismo na sociedade contemporânea é de difícil apreensão e que as 
mais sofisticadas análises não são capazes de oferecer resultados mais 
conclusivos, menos sujeitos a interpretações ideologicamente enviesadas. 
Assim, sobra espaço para prognósticos fundados em convicções e 
esperanças políticas. As conclusões das pesquisas e dos subsequentes 
diagnósticos retornam ao campo das lutas políticas e influenciam, direta ou 
indiretamente, os resultados das disputas entre partidos e grupos de 
interesses. Por exemplo: a afirmação de que o sindicalismo é uma 
instituição ultrapassada pela história (certa ou errada) enfraquece o campo 
socialista e as esquerdas em geral e beneficia seus adversários. Em alguns 
países, essa conclusão dá legitimidade a políticas neoliberais e a medidas 
destinadas a limitar o poder sindical. Inversamente, pesquisas que reduzem 
a extensão das perdas sindicais ou que, mesmo reconhecendo o declínio do 
sindicalismo, localizam suas causas em determinados fatores político-
institucionais de natureza conjuntural (por exemplo, políticas governamentais, 
novas legislações etc.) tendem a beneficiar os partidos e correntes 
socialistas e facções políticas antiliberais e abrem espaço para medidas 
legais de proteção à instituição sindical. 

Mas o reconhecimento da presença de fatores ideológicos, 
especialmente a simpatia (ou a antipatia) pelo poder sindical ou pelo 
sindicalismo tout court, não impede necessariamente que algumas inferências 
das estatísticas e pesquisas, menos sujeitas à interpelação ideológica, possam 
ser apresentadas e que não haja espaço para uma avaliação mais objetiva. De 
modo geral, algumas conclusões são menos discutíveis e refutáveis enquanto 
outras já não o são. A tese que defendemos é a de que, no estudo do 
sindicalismo, há áreas em que os contornos são mais claros e se prestam 
menos à tergiversação, enquanto em outras são mais obscuros, sobrando, 
portanto, mais espaço para preferências subjetivas. Para tentar reduzir o viés e 
evitar generalizações ou prognósticos precipitados, conviria fixar brevemente 
alguns pontos já tratados ao longo desse trabalho. 

O primeiro consiste em reafirmar que, por sindicatos, estamos 
entendendo organizações permanentes de trabalhadores assalariados 
formalmente destinadas a tentar obter vantagens para seus associados ou 
para o conjunto dos trabalhadores mediante negociações com as empresas e 
com o Estado, pressões políticas e outros meios de atuação. Nessa acepção 
ampla, o sindicalismo pode assumir várias faces. Na realidade, tem sido 
assim na história do movimento sindical. O sindicalismo transforma-se com 
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o tempo e possui feições diferentes segundo os meios nacionais. Mas 
algumas alternativas de mudança devem ser excluídas para que o termo 
“sindicato” continue válido. Em outras palavras: a metamorfose dos 
sindicatos atuais em cooperativas, em sociedades de auxílio mútuo ou 
mesmo em company unions, descaracterizaria o sindicalismo tal como 
existe atualmente em qualquer de suas formas. Essa afirmação não implica 
descartar essas possibilidades, mas considerar que, mesmo que o 
sindicalismo possa ter várias faces, o abandono definitivo da face 
oposicionista e reivindicatória significaria uma mutação tão profunda que 
não mais se poderia falar em sindicalismo2. 

Do mesmo modo, não julgamos que caiba separar o futuro do 
sindicalismo como instituição e o futuro do sindicalismo como movimento e 
considerar que a primeira forma teria maiores probabilidades de sobrevivência 
do que a segunda. Parece difícil que, sem alguma dose de movimento social, 
de oposição, de potencial conflitivo – que pode ser mais forte ou mais fraca – 
o sindicalismo, tal como o estivemos analisando, possa sobreviver. 
Entendemos que, a fim de que uma associação possa ser classificada como um 
sindicato, é essencial algum componente de oposição aos que estão em 
situação de comando numa relação de emprego, mesmo que as características 
desse componente possam variar nacionalmente, que o coeficiente 
oposicionista seja fraco, que o conteúdo e a dimensão da oposição sejam 
nacionalmente diferentes e que estejam sujeitos a variação, inclusive dentro de 
correntes sindicais no interior de um mesmo país. Está suposta aqui a ideia de 
que existe alguma divergência de interesses entre, de um lado, a administração 
das empresas, na forma da propriedade por ações, na de propriedade familiar 
ou na de propriedade estatal, e, de outro lado, os empregados. 

Não vai nessa afirmação a tese da incompatibilidade total e irreversível 
entre o Capital e o Trabalho, entre o lucro e o salário, ou qualquer outro 
componente do esquema marxista de luta de classes. A tese que defendemos 
é de que o sindicalismo é algo diferente de uma sociedade de auxílio mútuo, 
de uma cooperativa ou de uma entidade auxiliar da administração das 

                                                 
2 Lembremos que Hyman (1994) entende que o sindicalismo, ante os desafios contemporâneos, 
não poderia assumir inteiramente as quatro principais identidades já referidas: sociedade de 
socorro mútuo; sindicato de companhia; parceiro social e movimento social. Na busca por 
novas identidades, segundo o autor, o sindicalismo daria prioridade a cada uma delas, devendo 
a escolha refletir as especificidades nacionais de cada sindicalismo (p. 136). 

294 

empresas ou do Estado, como nos ex-países socialistas. Esse pressuposto não 
exclui a possibilidade de mudanças de estratégias, de aparecimento de novas 
táticas, de colocação de novos objetivos. Mas consideramos que deve estar 
sempre pressuposto que tais alterações táticas e estratégicas devem ser 
fixadas visando a obtenção de vantagens para os trabalhadores numa 
complicada relação de conflito e cooperação com os empregadores, mesmo 
que esse objetivo, na relação empregatícia, não consiga ser alcançado ou se 
revele equivocado e o sindicato, buscando o bem, cause o mal. 

O “mal” pode vir de um excesso de reivindicações, de elevação dos 
coeficientes de conflito incapaz de ser absorvida pelo regime democrático, 
de obtenção de benefícios imediatos que, depois, enfraqueçam a capacidade 
de competição das empresas, levem à diminuição de investimentos, à fuga 
de capitais, à desorganização da economia e ao rebaixamento geral do 
padrão de vida dos assalariados. O “mal” pode vir também de uma 
exacerbação do radicalismo que resulte na destruição da democracia e na 
instalação de regimes autoritários. O “mal” pode introduzir se, ainda e de 
modo mais sub-reptício, quando a obtenção de vantagens para categorias 
profissionais específicas se faz às custas de outras, geralmente menos 
organizadas sindicalmente ou com menos capacidade de mobilização. 

Essas observações, de caráter geral, parecem-nos necessárias para 
que, nas especulações sobre o destino do sindicalismo, estejamos nos 
referindo a um mesmo tipo de instituição. Na hipótese de que os atuais 
sindicatos assumam predominantemente funções que hoje são preenchidas 
por entidades que organizam segmentos populacionais não assalariados, 
como ordens de profissionais autônomos (médicos, advogados e outras 
profissões liberais), cooperativas, movimentos sociais policlassistas, 
sociedades de amigos de bairro, ONGs de defesa ecológica ou de outra 
natureza, sociedades de auxílio mútuo, o próprio fundamento da 
representação sindical estaria transformado. Assim, uma mutação do 
sindicalismo na direção de entidades como as mencionadas deveria ser 
entendida como uma modalidade de declínio do sindicalismo tal como ele 
existiu, com suas várias faces, no mundo ocidental. 

Outro ponto a ser fixado é o da existência de uma variedade de 
situações sindicais, como procuramos mostrar ao longo desse trabalho. A 
força do sindicalismo não é e nunca foi a mesma no interior de sociedades 
industriais concretas. A Suécia e os EUA, por exemplo, dificilmente 
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poderiam ser excluídos da categoria de sociedades desenvolvidas 
avançadas. No entanto, a natureza de seus sistemas de relações de trabalho 
e do papel desempenhado pelos sindicatos nos dois países é 
significativamente diferente. Essas considerações visam servir de alerta 
para os problemas contidos em prognósticos relacionados com o futuro do 
poder sindical nas sociedades pós-industriais consideradas abstratamente. 
Sabemos que, mesmo antes da tempestade trazida pela globalização, em 
países que eram notavelmente semelhantes em termos de renda per capita, 
urbanização, educação da mão de obra e outras macrovariáveis, as funções 
e importância da instituição sindical não eram equivalentes. 

Desse modo, é razoável a expectativa de que, para os próximos anos, 
apesar de pressão uniformizadora das forças tecnológicas, das alterações no 
mercado de trabalho, da organização da produção e de outros fatores 
estruturais, o peso e a função do sindicalismo continuem muito variados em 
cada país. Acontece que processos estruturais de mudança incidem sobre 
sistemas de relações de trabalho já instituídos, cuja continuidade se liga a 
interesses de atores importantes e a uma cultura estabelecida, quer dizer, se 
entrelaçam com fatores de natureza institucional. 

Num balanço geral das mudanças ocorridas nesses últimos anos nas 
sociedades desenvolvidas, nota Crouch (1996) que, “apesar de que 
desregulamentação, flexibilização e descentralização tenham sido a senha 
para a mudança em virtualmente todos os países da Europa Ocidental há 
muitos anos, isso não envolveu necessariamente um conflito com sistemas 
neocorporativos dessas nações nas quais esses sistemas estiveram 
funcionando relativamente bem” (p. 358). Segundo o autor, teria havido, 
antes, uma nova síntese de pressões por coordenação e por 
descentralização. Vem daí a conclusão de que, “quando diferentes sistemas 
encontram desafios comuns, o mais provável é uma revisão da diversidade 
do que uma convergência” (p. 358). O ponto que nos parece importante 
reter é de que, considerando a diversidade das pressões, parecem mais 
prováveis movimentos em direção a um pequeno número de tipos de 
sistemas do que apenas um3. 

                                                 
3 São esses os quatro tipos percebidos por Crouch: Grupo 1, caracterizado por 
corporativismo relativamente descentralizado, com liderança dos empregadores (Alemanha, 
Áustria, Suíça, Holanda, Bélgica e partes do norte da Itália); Grupo 2, caracterizado pelo 
corporativismo centralizado e por um movimento sindical forte (Suécia, Noruega, 
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No mesmo sentido vão as conclusões de Locke e Kochan (1995) 
sobre as transformações nos sistemas de relações de trabalho, valorizando 
os fatores institucionais e talvez atribuindo-lhes excessivo peso: “... 
relações de emprego são moldadas de modo sistemático e previsível pelas 
instituições que filtram as pressões externas [do mercado e das 
reestruturações econômicas] e pelas estratégias dos principais atores”. A 
tese dos autores é a de que, nos países que têm uma história de instituições 
de relações de trabalho fortemente centralizadas, o ajustamento tende a 
seguir um padrão negociado que equilibra diferentes interesses sociais e 
econômicos. Em países de negociações fragmentadas, como os EUA e a 
Grã-Bretanha, os ajustamentos seriam impostos de modo mais unilateral, 
quer dizer, pelas empresas (p. 382). 

Entretanto, ainda que aceitemos a persistência de tipos diversos de 
sindicalismo e da resistência de tradições nacionais inseridas nos modelos 
de relações de trabalho, resta o fato indiscutível de que as transformações 
trazidas pela globalização pressionaram numa mesma direção todos os 
modelos, inclusive os corporativos do Norte da Europa. A diferença, com 
relação a outros países, está no ritmo da mudança, e não na sua direção. 
Não há movimentos a favor de maior centralização da barganha e de 
fortalecimento dos sindicatos, para tomarmos dois exemplos. As tradições e 
particularidades nacionais servem, desse modo, para retardar e ajustar 
certos desenvolvimentos, mas não para alterar seus rumos. Essas 
observações de cunho geral visaram salientar que, nos prognósticos 
relativos ao futuro do sindicalismo, cumpre considerar múltiplos cenários, 
que devem variar segundo as taxas atuais de sindicalização de cada país, o 
grau de exposição das economias às novas forças da globalização e outras 
variáveis. A hipótese, no caso, seria de que, nos países onde o sindicalismo 
é mais forte e se encontra implantado há mais tempo, é mais provável que a 
instituição sindical possa persistir como um ator político e social de algum 
relevo. A suposição é a que movimentos sindicais mais poderosos se 
relacionam com tradições associativas nacionais e com valores coletivos e 
de democracia social mais arraigados. 

                                                                                                                 
Dinamarca e Finlândia); Grupo 3, caracterizado por relações frágeis e negociação coletiva 
descentralizada (França, Reino Unido, Irlanda, Espanha e partes do sul da Itália); Grupo 4, 
caracterizado por um sistema rústico de relações de trabalho, fracamente regulamentado, 
com supremacia dos empregadores (Grécia, Portugal, partes da Itália e da Espanha e uma 
franja de setores pobres de todos os países) (Crouch, 1996, p. 372). 
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Está suposto igualmente, convém repisar, que o sindicalismo não é 
apenas o resultado de processos econômicos e tecnológicos. Esses fornecem 
apenas as condições sociais básicas que abrem maiores possibilidades para 
a emergência do fenômeno sindical. A extensão do poder sindical e suas 
características vinculam-se a outros componentes do sistema político e 
cultural, a certas predisposições dos agentes sociais que dimensionam o 
espaço e as singularidades dos sindicalismos nacionais. Aqui, as 
disposições da opinião pública ante o poder sindical e o sindicalismo 
desempenharão papel importante, porque elas afetam a conduta do governo 
(e do patronato) diante dos sindicatos. Não seria preciso ressaltar que 
também a conduta das empresas é uma variável importante para o 
sindicalismo. Mas, muito provavelmente, não se terão, nesses campos 
mencionados, desenvolvimentos nacionais semelhantes. 

No limite, a ênfase sobre os aspectos da cultura e tradições nacionais, 
sobre a relevância dos sistemas de relações de trabalho de cada país pode 
levar a considerar inúteis as previsões relativas ao destino do sindicalismo 
na sociedade pós-industrial considerada abstratamente. Desse prisma, os 
desenvolvimentos de natureza econômica e tecnológica que tenderiam a se 
universalizar com a globalização seriam vistos como menos relevantes. 
Mas, sem negar que os fatores econômicos e técnicos passam pelo filtro das 
estruturas institucionais e valores culturais e políticos nacionais, 
consideramos que é possível destacar um conjunto de processos que são, 
em si mesmos, prejudiciais ao sindicalismo e que estão acontecendo em 
toda a parte, tais como a automação, o desemprego, a estabilidade 
monetária, a terceirização, o trabalho em tempo parcial, a informatização, a 
diminuição ou o desaparecimento de áreas de atividades e ocupações em 
que os sindicatos eram fortes, a fragmentação dos interesses das classes 
trabalhadoras e outros fenômenos que apontamos anteriormente. 

A tese aqui é que esses fatores podem ter efeitos maiores ou menores 
sobre a organização sindical, embora tendam a ser, em geral, negativos. A 
partir daí é possível um prognóstico sobre o destino do sindicalismo como 
instituição no interior da sociedade de serviços, considerando ambas as 
instituições abstratamente. Desse ângulo – especialmente quando 
enfatizamos os elementos de mudanças estruturais na economia e seus 
reflexos no mercado de trabalho e no sistema de estratificação social – o 
sindicalismo aparece como uma instituição condenada a ocupar uma 
posição subalterna na sociedade pós-industrial, porque todos os fatores que 
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favoreceram sua expansão passada não mais existem ou se reduziram 
significativamente: grandes concentrações de trabalhadores em áreas 
geográficas e indústrias; produção em série; más condições de trabalho e 
baixos salários; homogeneidade da força de trabalho; peso da classe 
operária no interior da estrutura social; forte diferenciação entre as camadas 
sociais; existência de mecanismos de exclusão política e social das classes 
assalariadas; estilo autoritário de gerência; etc. Desse modo, nossa tese é 
que as características gerais da sociedade pós-industrial abrem pouco 
espaço para a organização sindical, embora a extensão desse espaço possa 
ser diferente quando se avaliam sociedades nacionais específicas. A 
conclusão vai, portanto, a favor da ideia do recuo do sindicalismo à medida 
que avança a desindustrialização. Não seria preciso salientar que nos 
inclinamos, sem negar a influência das variáveis políticas e institucionais, a 
dar mais valor às mutações estruturais que levam para sociedades de 
serviços. Em nenhuma parte essas mudanças favoreceram os sindicatos e 
não há sinais de que isso possa vir a acontecer no futuro. 

Mas isso não significa necessariamente o desaparecimento do 
sindicalismo. Pode-se imaginar algumas possibilidades de continuidade da 
organização sindical. Tipicamente, três alternativas, que não se excluem, 
podem ser consideradas. A primeira, que poderia abrir para o sindicalismo 
perspectivas futuras, seria o surgimento de novos grupos profissionais nas 
áreas do mercado que mais se têm expandido, quer dizer, de assalariados 
suscetíveis de sindicalização nos setores mais modernos da economia. 
Trata-se de uma alternativa que suporia a persistência do sindicalismo como 
uma instituição de relevo no interior de uma sociedade pós-industrial. Mas 
não há indicações nessa direção. Pelo contrário. Nas novas profissões e 
atividades que aparecem com as mudanças em curso, que espelham o futuro 
e em que o emprego mais cresce, a organização sindical tem mostrado 
pouca capacidade de implantação, tais como: serviços pessoais, 
comunicações, lazer, atividades culturais, turismo. Nada indica, atualmente, 
que a expansão dessas áreas de atividades deva contribuir 
significativamente para fornecer novos campos de atuação sindical e de 
recrutamento de novos associados. Se suas chances de sobrevivência 
dependerem da sindicalização desses novos grupos profissionais, o 
sindicalismo pode se considerar como uma espécie ameaçada de extinção 
em virtude da destruição do seu hábitat sem que nenhuma possibilidade de 
proteção ambiental exista ou alguma ONG possa vir a salvá-lo. 
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A segunda possibilidade de sobrevivência do sindicalismo estaria 
ligada à permanência do passado. Não está excluído, como amiúde 
aconteceu ao longo das transformações nos sistemas de produção e de 
trabalho, que no século XXI coexistam, tal como hoje, tipos variados de 
tecnologia, de modos de produção, de organização do trabalho e de 
relacionamento entre empregados e empregadores. Nesse caso, seria 
possível a persistência de organizações sindicais nos lugares em que as 
técnicas de fabricação e as vias de obtenção de vantagens salariais e de 
benefícios sofrerem poucas alterações com relação às que existem 
atualmente. O sindicalismo, portanto, manter-se-ia nos setores produtivos 
mais arcaicos. Se, em termos abstratos, nas sociedades pós-industriais, os 
sindicatos, como existem hoje, parecem ter pouco espaço e funções, não 
está escrito que em sistemas econômicos concretos persistam situações em 
que a instituição sindical, e mesmo o movimento de trabalhadores, não 
possam ter continuidade. Fábricas de chaminé podem continuar a existir ao 
lado das fábricas automatizadas. Grupos de operários de macacão podem 
persistir num mar de empregados de escritório, de técnicos, de autônomos, 
de trabalhadores de emprego precário. Mas, nessa alternativa, o dado 
essencial é que os sindicatos ficariam confinados às atividades produtivas 
que representariam o século XX dentro do século XXI. Se assim for, o 
sindicalismo não seria uma força que tenderia a crescer com o progresso da 
tecnologia. Não teria o futuro a seu favor. 

Finalmente, uma terceira possibilidade que não pode ser descartada, 
ao menos teoricamente, seria os sindicatos conservarem posições fortes em 
segmentos de atividades econômicas reorganizados e reformados, em 
empresas e fábricas já “modernizadas”, em setores da administração pública 
reformados onde o sindicalismo estava bem implantado e uma tradição 
associativa existe. Pensamos em atividades industriais, mas também em 
setores de serviços públicos e privados “racionalizados” depois da 
introdução de novas tecnologias e de novas formas de administração. Em 
muitos desses locais informatizados e remodelados, nos quais a relação 
empregatícia persiste, os grupos de empregados remanescentes (os “núcleos 
estáveis”) poderiam conservar ou mesmo aumentar seu poder de pressão em 
condições de ocasionar fortes prejuízos para os empregadores e, 
consequentemente, manter a força de negociação. 

Se tal acontecer, a taxa de sindicalização nacional se estabilizaria em 
níveis baixos, mas o sindicalismo se manteria como uma instituição 
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moderna, adaptada ao novo ambiente. A sindicalização ficaria localizada 
em alguns setores de atividade, nos quais poderia até mesmo crescer. (Na 
verdade, essa expansão desigual do sindicalismo sempre aconteceu, mesmo 
nas suas fases de ouro.) Contudo, não mais estaríamos diante do 
sindicalismo como fenômeno de massas, como na fase do fordismo, da 
produção em série, parcelada e padronizada. Em lugar de grandes 
organizações, dominadas numericamente por trabalhadores de média ou 
baixa qualificação, os sindicatos agrupariam minorias de empregados de 
qualificação elevada, salários mais altos e maior capacidade de organização. 
Tratar-se-ia de organizações sindicais e de trabalhadores em condições de 
dominar os procedimentos técnicos, de participar de níveis decisórios mais 
elevados e de participar da gestão das empresas e organizações do setor 
privado e público. Mutatis mutandis, haveria alguma similitude com os 
antigos sindicatos de ofício, dos manuais qualificados. Na medida em que 
seria um sindicalismo de minorias, as tendências à burocratização 
tenderiam também a ser menos intensas. 

Nessa terceira alternativa, os sindicatos continuariam importantes, mas 
apenas no plano econômico. A força política nacional do sindicalismo 
diminuiria em virtude da redução do número relativo e absoluto de filiados, 
do declínio financeiro das grandes centrais e organizações sindicais, da 
redução da proporção de eleitores sindicalizados. Das três possibilidades 
visualizadas, essa é a mais otimista. A primeira supõe praticamente a 
liquidação do sindicalismo pela impossibilidade de sua penetração entre as 
novas profissões emergentes e atividades econômicas que tendem a tornar-se 
majoritárias e mais importantes. A segunda prevê a possibilidade da 
persistência do sindicalismo, mas com pouca força de pressão sobre os 
empregadores e com capacidade de atuação política cada vez mais limitada, 
agarrado a um sistema produtivo superado do qual o sindicalismo poderá se 
tornar um defensor. A terceira prevê a possibilidade da continuidade e da 
renovação do sindicalismo adaptado às novas modalidades de produção e de 
atividades econômicas. Essa alternativa poderia ser favorecida em razão da 
elevação da qualificação profissional e educacional dos trabalhadores trazida 
pela automação, pelas necessidades gerenciais de participação dos 
empregados, pelas tendências de aumento das negociações de local de 
trabalho, pela força que adquirem pequenos grupos de empregados que 
controlam posições estratégicas nas empresas. Mas estamos entrando no 
domínio da futurologia. A formação de um “novo sindicalismo” adaptado à 
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era pós-industrial não depende apenas de mudanças no sistema produtivo mas 
de muitas outras, difíceis de antever. 

Para os anos próximos, tudo indica que os sindicatos terão de 
combater a partir dos terrenos nos quais eles se implantaram nas décadas 
passadas e sobre os quais se consolidaram. São essas estruturas que estão 
sendo atacadas pelas forças da mudança. O conflito trabalhista da 
atualidade não coloca como antagonistas as “velhas empresas” da era 
fordista e do Estado paternalista versus o “velho sindicalismo” dos 
operários e dos funcionários. De certo modo, o combate que ora se trava é 
desigual porque os adversários principais são as novas empresas da era da 
informatização, da produção flexível e do novo “Estado modernizado” 
contra o velho sindicalismo que surgiu, em períodos anteriores, de um meio 
ao qual estava adaptado. Não há, hoje, um conflito que anteponha, de um 
lado, um novo sindicalismo surgido de um mundo pós-industrial e, de 
outro, empregadores privados e públicos da sociedade de serviços. Por isso, 
o destino do velho sindicalismo não é risonho porque o hábitat da sociedade 
pós-industrial e do mundo globalizado lhe é muito desfavorável. 

 

302 

ANEXOS METODOLÓGICOS E ESTATÍSTICAS 

Anexo 1 

Taxas de sindicalização e número de trabalhadores sindicalizados 

Metodologia 

Os dados da OIT englobam filiados a todos os tipos de sindicatos, 
sejam eles interprofissionais, setoriais, de ofício ou profissão ou de empresa 
assim como as associações profissionais cujas atividades consistam em 
negociações coletivas, campanhas dirigidas a órgãos legislativos e 
autoridades governamentais, greves, petições, manifestações ou ações 
judiciais. Não estão compreendidos membros de associações: a) que 
dependem dos empregadores; b) que recusam a representação coletiva e 
preferem a individual; c) que não negociam; d) que são compostas 
principalmente por trabalhadores por conta própria. Também não estão 
incluídos membros de: e) conselhos de empresa, estabelecidos pela 
legislação ou criados voluntariamente pelos trabalhadores; f) sindicatos 
“domesticados” ou company unions, cuja sobrevivência ou orçamento 
depende do empregador; g) sociedades que se dedicam principalmente à 
educação; h) sindicatos de agricultores, de comerciantes ou de pessoas cuja 
atividade principal é de caráter autônomo. 

As taxas referentes a trabalhadores incluem trabalhadores do setor 
privado e público. Estão excluídos do número de sindicalizados os 
trabalhadores por conta própria, os desempregados e os aposentados. 

As taxas referentes à mão de obra não agrícola incluem todos os 
trabalhadores urbanos, do setor público ou privado: assalariados, 
autônomos e familiares não remunerados, incluindo desempregados da 
indústria e dos serviços A OIT esclarece que, quando se usa esse indicador, 
a vantagem é de dispor de dados para quase todos os países, inclusive para 
os não desenvolvidos. A desvantagem é que muitas categorias em que a 
sindicalização tende a ser baixa (por exemplo, trabalhadores por conta 
própria e os familiares não remunerados, em particular no ramo da 
construção e nos serviços comerciais, pessoais e domésticos) estão 
presentes na mão de obra não agrícola. Para os países desenvolvidos, esse 




