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Este ano, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) comemora o seu 100.º aniversário. Foi em 
preparação para esta comemoração que, em 2015, o diretor-geral Guy Ryder lançou a Iniciativa sobre 
o Futuro do Trabalho1 reconhecendo que o mundo do trabalho está a mudar a um ritmo mais rápido do 
que nunca, criando desafios críticos para os trabalhadores e trabalhadoras e para as suas organizações 
em todo o mundo.2

Em junho de 2019, na 108.ª Sessão da Conferência Internacional do Trabalho (CIT), os constituintes 
tripartidos da OIT adotaram a “Declaração do Centenário para o Futuro do Trabalho”, que orientará o 
trabalho da organização e dos seus constituintes nos próximos anos.3 

A Declaração do Centenário salienta as profundas mudanças que ocorreram no mundo do trabalho 
em resultado das inovações tecnológicas, das oscilações demográficas, das alterações ambientais e 
climáticas e da globalização. Esta declaração reconhece os avanços históricos alcançados nos últimos 
100 anos no mundo do trabalho. No entanto, chama também a atenção para os enormes desafios 
que temos pela frente, como a persistência da pobreza, as desigualdades e injustiças, os conflitos, as 
catástrofes naturais e outras emergências humanitárias que moldam o mundo do trabalho de hoje e 
constituem uma ameaça à mão-de-obra de amanhã. Como tal, a Declaração sublinha a necessidade de 
agir com urgência para construir um futuro do trabalho mais justo, inclusivo e mais seguro, com pleno 
emprego produtivo e livremente escolhido e trabalho digno para todas as pessoas.

A Declaração do Centenário apela à OIT para transpor para o seu segundo século de existência, com 
uma determinação inabalável, o seu mandato constitucional ao serviço da justiça social, desenvolvendo 
a abordagem ao futuro do trabalho centrada no ser humano, fazendo dos direitos, necessidades e aspi-
rações das pessoas os objetivos principais das políticas económicas, sociais e ambientais.

Destaca igualmente a importância de promover o multilateralismo e de garantir a coerência das políticas 
no âmbito do sistema multilateral.

O respeito por todos os princípios e direitos fundamentais no trabalho, incluindo a liberdade sindical 
e o direito à negociação coletiva, constitui um pilar essencial da OIT e é determinante para o sucesso 
das suas políticas e decisões. Uma vez que o mundo do trabalho está a mudar a um ritmo cada vez 
acelerado, um diálogo social forte, influente e inclusivo é, e será, um mecanismo fundamental para 
construir o mundo do trabalho que todos desejamos.

O segundo pilar da OIT são as normas internacionais do trabalho. A Declaração do Centenário reafirma 
a importância fundamental de definir, promover, ratificar e fiscalizar o cumprimento destas normas no 
contexto da governação do mundo do trabalho. Foi na 108.ª CIT que os constituintes tripartidos da OIT 
adotaram uma nova Convenção, complementada por uma Recomendação, sobre “Violência e assédio no 
mundo do trabalho”.

Dada a sua estrutura tripartida, os Estados-membros, as organizações de trabalhadores e de emprega-
dores são essenciais para o sucesso da organização. A Declaração apela ao reforço da capacidade dos 
seus constituintes tripartidos, encorajando, acima de tudo, o desenvolvimento de organizações parceiras 
sociais fortes e representativas.

Os sindicatos têm enormes desafios pela frente. É difícil ser sindicalista nos dias de hoje. Assistimos a 
uma generalização das violações dos direitos sindicais. As mudanças tecnológicas e económicas afetam 
a natureza e o tipo de empregos e, consequentemente, o potencial de organização e representação tanto 
no Norte como no Sul Global.

Prefácio
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É neste contexto que os sindicatos devem reexaminar as suas estratégias de organização e sensibilização. 
Como fortalecer a relação de emprego e, ao mesmo tempo, garantir uma proteção adequada a 
todos os trabalhadores e trabalhadoras, incluindo salários dignos e segurança e saúde no trabalho? 
É necessário desenvolver esforços para organizar e representar novas formas de emprego, incluindo 
quem não está abrangido por uma relação de emprego ou quem trabalha na da economia informal. 
Pensemos, por exemplo, nos estafetas da Deliveroo ou nos motoristas da Uber. Como convencer os 
jovens trabalhadores a sindicalizarem-se e como os integrar na estrutura de governação do sindicato? 
Embora alguns sindicatos estejam a registar progressos significativos na concretização do objetivo da 
igualdade de género, é preciso fazer mais para garantir a igualdade de oportunidades, a igualdade de 
participação, a igualdade de tratamento e a igualdade de remuneração.

Que lições podem ser retiradas das experiências existentes para garantir o acesso de todos os 
trabalhadores e trabalhadoras à aprendizagem ao longo da vida, para apoiar nas transições que enfrentam 
ao longo da vida profissional e para garantir o acesso universal a uma proteção social adequada?

Como ampliar a agenda sindical no sentido de incluir questões socioeconómicas e ambientais que afetam, 
todas elas, o mundo do trabalho, por exemplo, na formulação de políticas comerciais, industriais ou 
macroeconómicas, ou no contexto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? E como reproduzir e 
aperfeiçoar estratégias sindicais inovadoras e bem-sucedidas para influenciar a formulação de políticas 
e incentivar as empresas a adotarem um comportamento sustentável numa economia globalizada?

O debate da OIT sobre o Futuro do Trabalho é uma oportunidade extraordinária para construirmos o fu-
turo que desejamos, colocando a dignidade dos trabalhadores no centro desse debate. Para tal, é crucial 
que existam sindicatos suficientemente fortes e representativos para desempenharem um papel ativo 
na formação do processo político e para assegurarem que as vozes dos trabalhadores sejam ouvidas.

Foi pela ocasião da comemoração do Centenário da OIT que ACTRAV encomendou ao Professor Jelle 
Visser (Universidade de Amesterdão) um estudo sobre a situação atual dos sindicatos no mundo, intitulado 
“Sindicatos. Um equilíbrio em tempos de mudança”. O Professor Visser explora a evolução da sindicalização 
em todo o mundo nas últimas décadas, no contexto de mudanças importantes na economia e no mercado 
de trabalho. O estudo descreve ainda quatro cenários futuros ousados, mas igualmente realistas, para os 
sindicatos: marginalização, dualização, substituição e revitalização. O futuro dirá qual desses cenários se 
tornará realidade.

Estou infinitamente grata ao Professor Jelle Visser por este excelente trabalho e colaboração. Convido 
os sindicatos, os decisores políticos e outras partes interessadas a lerem este estudo inspirador sobre 
a situação da união das organizações de trabalhadores em todo o mundo e cenários de sindicalismo no 
futuro mundo do trabalho.

Maria Helena André 
Diretora, Bureau da OIT para as Atividades dos Trabalhadores (ACTRAV)



O mundo do trabalho está a mudar a um ritmo muito rápido. O declínio dos empregos na indústria 
transformadora, o aumento do trabalho atípico e flexível e a persistência e crescimento da economia 
informal a par das mudanças na regulamentação e nos comportamentos no domínio do emprego e a 
limitação e violação dos direitos dos sindicatos, levaram a uma diminuição das taxas de sindicalização 
na maioria dos países por todo o mundo. Uma “nova instabilidade do trabalho” passou a caracterizar 
as relações de trabalho no século XXI e este facto tem implicações importantes para os sindicatos a 
nível mundial. Neste contexto, os sindicatos enfrentam dois grandes desafios: a economia digital e a 
forma como esta transforma os empregos e as relações de emprego, bem como a divisão social entre 
quem tem empregos estáveis e remunerados e quem tem empregos instáveis, mal remunerados ou 
precários, ou mesmo quem não tem emprego.

A primeira parte deste estudo descreve a “situação atual dos sindicatos” e explora a evolução da 
sindicalização e da densidade sindical em 18 regiões do mundo na África, na América, na Ásia e na Europa 
desde 2000. Este exercício tem como pano de fundo as mudanças na economia e no mercado de trabalho 
relacionadas com o desenvolvimento económico, a desindustrialização e as mudanças tecnológicas, a 
globalização, a migração, as mudanças na política e na regulamentação do trabalho, recorrendo a dados 
transversais e longitudinais recentes. A análise tem por objeto tanto os níveis de sindicalização como as 
mudanças na composição dos sócios dos sindicatos.

A segunda parte procura estimar a influência de várias condições – algumas externas, outras criadas 
pelos próprios sindicatos – no nível de sindicalização: níveis de rendimento e proporção da agricultura 
ou da indústria; dimensão da economia informal; diversidade e conflitos étnicos; violação dos direitos 
dos trabalhadores; instituições de negociação coletiva e de gestão das relações entre trabalhadores e 
empregadores; e fragmentação sindical.

O estudo conclui, na terceira parte, com uma descrição de quatro futuros possíveis: marginalização 
resultante da manutenção das tendências atuais de taxas decrescentes de sindicalização e envelhecimento 
dos sindicatos; dualização dos sindicatos na defesa das suas posições e, em condições de maior instabilidade 
do trabalho e menor proteção institucional, na canalização de recursos cada vez mais escassos para a 
defesa dos sócios mais próximos do sindicato em detrimento dos outsiders e dos trabalhadores precários 
quando necessário; substituição, ou seja, um processo em que os sindicatos são gradualmente substituídos 
por outras formas de ação e proteção social criadas por empregadores, Estados, agências intermediárias, 
ONG ou movimentos sociais emergentes; e, por último, revitalização baseada em políticas e coligações 
que fortalecem a posição dos sindicatos como intervenientes relevantes no processo de formação da “nova 
mão-de-obra instável” na economia digital.

Resumo executivo 
Sindicatos. Um equilíbrio 
em tempos de mudança 
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Nos próximos dez ou vinte anos, o que podemos esperar dos sindicatos e o que podemos esperar para 
eles?4 Continuarão a ser organizações com um elevado número de sócios que representam plenamente 
a diversidade do atual mundo do trabalho, ou conformar-se-ão em representar uma pequena minoria 
protegida? Continuaremos a assistir ao declínio que caracterizou as últimas décadas ou os sindicatos 
conseguirão recuperar e serão tão relevantes para as relações laborais na Era Digital quanto eram na 
Era Industrial?

Uma nuvem de incerteza paira sobre o futuro dos sindicatos. Foi esta incerteza que motivou, em parte, 
a OIT a lançar a sua Iniciativa do Centenário sobre o Futuro do Trabalho, em particular o “receio de 
que a mudança do mundo do trabalho o afaste do objetivo da justiça social, em vez de o aproximar“.5  
O declínio dos empregos na indústria transformadora e o aumento de várias formas de trabalho atípico 
e flexível, através de subcontratação e externalização, em grande parte do mundo desenvolvido, bem 
como a persistência e o crescimento da economia informal nos países em desenvolvimento, têm 
causado uma diminuição das taxas de densidade sindical em quase todos os países do mundo. Em 
muitas partes do mundo, a cobertura da negociação coletiva é perigosamente baixa e obedece a uma 
tendência decrescente (Visser, Hayter e Gammarino, 2015). Uma “nova instabilidade do trabalho” passou 
a caracterizar as relações laborais no século XXI, comprometendo os regimes regulamentares que 
organizaram e regularam os mercados de trabalho e as relações de emprego durante grande parte do 
séc. XX (Stone e Arthurs, 2013). Essa instabilidade deve-se a mudanças no comércio internacional e na 
migração, na estrutura industrial, no comportamento das empresas e na política.

É neste contexto que os sindicatos têm de ultrapassar dois grandes desafios: a economia digital e a 
divisão social entre quem tem empregos estáveis e remunerados e quem tem empregos instáveis, mal 
remunerados ou precários, ou mesmo quem não tem emprego. A inteligência artificial e os robôs têm o 
potencial de criar e destruir empregos, mas, da perspetiva dos sindicatos, são destruídos os empregos 
errados. As atuais estatísticas de emprego que refletem a primeira fase da “revolução digital” indicam um 
declínio na proporção de empregos no segmento intermédio do mercado de trabalho relacionados com 
artesanato e de empregos especializados e semiespecializados na indústria – os mesmos empregos 
que foram moldados com a ajuda dos sindicatos na sua longa história e aos quais estes devem o 
seu grupo nuclear de sócios e a sua influência na política e nas relações industriais. Atualmente, os 
computadores ainda não são suficientemente avançados para pôr em risco os empregos na área do 
ensino e da enfermagem, mas esta situação poderá mudar em breve e ameaçar outro lote de profissões 
altamente sindicalizadas.

A polarização do mercado de trabalho aumenta a pressão sobre os sindicatos para se manterem 
relevantes para os trabalhadores nos segmentos mais e menos especializados desse mercado. Além 
disso, a economia das plataformas, ainda na sua infância, mas em rápido crescimento, ameaça os 
sindicatos na sua atividade central de condicionamento do trabalho através da negociação coletiva e da 
gestão de conflitos. As novas tecnologias digitais facilitam uma redução dos custos de transação que 
era impensável há poucos anos e eliminam uma razão fundamental para a existência das empresas, 
dos trabalhadores e da própria relação de emprego (Coase, 1937). As plataformas digitais podem, assim, 
impulsionar de tal modo o processo de descentralização através do trabalho em rede, da externalização, 
da subcontratação e da divisão do trabalho em tarefas individuais (ou “gigs”), que tudo o que resta da 
empresa é uma técnica para gerar lucros. Esta técnica está associada a uma plataforma ou aplicação 
através da qual os clientes ou requisitantes do serviço podem publicar as suas tarefas e os prestadores 

Introdução:  
que futuro para os sindicatos?
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de serviços/trabalhadores podem aceitar, executar e enviar o serviço e serem pagos por ele, sendo que 
tudo isso acontece fora das estruturas tradicionais definidas pelo direito do trabalho e da segurança 
social e pelos acordos sindicais. Este modelo de negócios pode ser usado para quase todo o tipo de 
tarefa, local ou global, geral ou de marca, no domínio do transporte, entregas, lavandaria, treino pessoal, 
reparações, montagem de móveis e cozinhas, edição, design gráfico, fotografia, explicações, visitas 
guiadas, tradução e preparação de refeições (Todolí-Signes, 2017). Em muitos aspetos, assemelha-se 
ao antigo sistema de “putting-out” (ou de produção domiciliária) das primeiras fases do capitalismo, em 
que as pessoas disponibilizavam e utilizavam as suas próprias ferramentas, mas agora numa versão 
atualizada com supervisão eletrónica (Finkin, 2017). Como este sistema não tem trabalhadores por 
conta de outrem no sentido tradicional, a questão é: terá sindicatos? E que ferramentas utilizarão esses 
sindicatos para exercerem a sua influência e oferecerem proteção social?

No contexto do mercado de trabalho dos Estados Unidos da América por volta de 1980, Freeman e 
Medoff (1984) afirmaram que os sindicatos, ao negociarem salários, tempo de trabalho, segurança no 
emprego e prestações acessórias, bem como ao influenciarem a produtividade e a participação dos 
trabalhadores, alteram quase todos os aspetos mensuráveis dos locais de trabalho e das empresas. 
A principal arma desses sindicatos era a ameaça de greve, nomeadamente greve de zelo. Poderão 
os sindicatos ter a mesma influência quando o trabalho já não está organizado em empresas e locais 
de trabalho – as entidades jurídicas, sociais e físicas onde os trabalhadores interagem, partilham 
experiências comuns, reivindicam direitos e atuam concertadamente? Esta é uma questão nova para 
os sindicatos nas economias industrializadas avançadas. É uma questão antiga para os sindicatos em 
países em desenvolvimento, onde o trabalho é, na maioria, inconstante e executado fora das empresas 
formalmente registadas (Breman, 2010). 

Essas são questões existenciais para os sindicatos. Existe o risco de que, no mercado global, as redes em 
linha realizem “leilões” das leis do trabalho e da segurança social existentes, acrescentando uma nova 
dimensão à “licitação decrescente” inerente às cadeias de abastecimento globais. A afirmação de que a 
própria existência dos sindicatos está em risco, não obstante os sucessos alcançados ao longo de um 
século de sindicalismo e de crescente regulamentação do trabalho, poderá parecer desnecessariamente 
dramática. Os sindicatos ainda figuram entre as maiores organizações voluntárias do mundo. De acordo 
com as estatísticas apresentadas no presente estudo, que abrangem 150 países, existem 519 milhões de 
pessoas sindicalizadas, 214 milhões se excluirmos a China e outros países onde a liberdade de filiação 
no sindicato da sua escolha é questionada. A Confederação Sindical Internacional (CSI) alega que as 331 
principais federações afiliadas espalhadas por 163 países e territórios contam com 207,5 milhões de 
sócios.6 Um movimento que dificilmente se poderá considerar pequeno ou quase extinto. No entanto, há 
já algum tempo, quase todas as tendências de sindicalização apontam na direção errada e não existem 
dados que indiquem se assistiremos a uma recuperação da crise do sindicalismo ou à manutenção do 
status quo dos sindicatos (Avdagic e Baccaro, 2016).” 

Vejo quatro futuros possíveis:

1) Marginalização gradual dos sindicatos através da manutenção das tendências atuais, com 
taxas decrescentes de sindicalização e sindicatos cada vez menos relevantes ou impotentes 
para influenciar as características dos novos mercados de trabalho. Isto pode ser interpretado 
como o resultado de um processo implacável de liberalização e de libertação do capital da sua 
dependência da mão-de-obra, dos Estados nacionais e dos compromissos internacionais. 

2) Dualização da representação e das políticas sindicais. Em vez de sofrerem uma deterioração 
gradual, os sindicatos defenderão as suas posições e resistirão nos domínios onde atualmente 
são mais fortes (grandes empresas, trabalhadores especializados e artesanais no setor 
industrial e logístico, especialistas das profissões intelectuais e científicas do setor público e 
serviços sociais). Em condições de maior instabilidade do trabalho, isto implica uma distinção 
mais nítida entre empresas sindicalizadas e não sindicalizadas e uma proporção menor das 
primeiras.
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3) Substituição. Os sindicatos irão gradualmente dar lugar a outras formas de ação e representação 
social, com base na legislação (garantias de salário digno e mínimo, painéis de fixação de 
salários, comissões de trabalhadores, conselhos de produtividade, órgãos de arbitragem e 
recurso), em iniciativas dos empregadores (envolvimento dos trabalhadores, códigos de ética, 
modelos de participação e partilha), em modelos de negócios (sociedades de advogados, 
agências de emprego, consultores) e em formas mais ou menos espontâneas e intermitentes 
de ação social e comunitária.

4) Revitalização. Os sindicatos encontrarão formas de fortalecer as práticas existentes de renovação 
sindical, reverter a tendência atual, rejuvenescer, atrair novos sócios e organizar eficazmente 
partes da “nova mão-de-obra instável” na economia digital. 

O primeiro e o terceiro cenários apresentam algumas semelhanças com o quadro de referência unitário 
no contexto das relações industriais e da Gestão de Recursos Humanos (GRH), que previu um declínio 
contínuo das estruturas sindicais “externas” à medida que dirigentes direção das empresas encontra 
soluções cada vez mais inovadoras para cumprirem as suas funções de harmonização e construção 
de confiança dentro da organização, e com teorias ortodoxas do mercado liberal que presumem que 
os trabalhadores possuem um elevado nível de escolaridade, estão plenamente informados e não têm 
necessidade de negociação coletiva e representação. Esta perspetiva harmoniosa não se coaduna com o 
trabalho e a vida de muitos trabalhadores no capitalismo dos nossos dias. O segundo e o quarto cenários 
pressupõem não apenas a necessidade, mas também a existência, de um contrapoder sob a forma 
de ação coletiva, embora numa base muito diferente. No segundo cenário, os sindicatos irão canalizar 
os seus recursos para a defesa dos grupos que estão já organizados em detrimento de grupos mais 
fracos que, embora mais difíceis de organizar, beneficiariam mais com mecanismos de organização e 
proteção coletiva (Crouch, 1982). O quarto cenário parte do extremo oposto e postula que a revitalização 
dos sindicatos – invertendo a atual tendência decrescente de sindicalização – depende da renovação e, 
em particular, de políticas, instituições e coligações que promovam a inclusão dos grupos mais fracos e 
precários no mercado de trabalho.

Este estudo está organizado em três partes. A primeira parte descreve a atual “situação dos sindicatos”, 
principalmente através da análise da evolução da sindicalização e da densidade sindical. Esta análise 
será realizada no contexto das mudanças verificadas na economia e no mercado de trabalho, recorrendo 
a dados transversais e longitudinais recentes. Estou tão interessado nos níveis de sindicalização quanto 
na composição dos sócios dos sindicatos. Na segunda parte, procuro estimar a influência de várias 
condições – algumas externas, outras criadas pelos próprios sindicatos – no nível de sindicalização: níveis 
de rendimento e proporção da agricultura ou da indústria; dimensão da economia informal; diversidade e 
conflitos étnicos; violação dos direitos dos trabalhadores; instituições de negociação coletiva e de gestão 
das relações entre trabalhadores e empregadores; e fragmentação sindical. Para concluir, na terceira 
parte analiso os quatro cenários para o futuro dos sindicatos – marginalização, dualização, substituição 
e revitalização – e pondero as vantagens e desvantagens de cada um deles.

Examino os sindicatos da perspetiva dos seus sócios e da representação. Os sindicatos e o sindicalismo 
não se reduzem aos seus sócios e seria incorreto reduzir o poder sindical em qualquer país, indústria 
ou empresa à proporção de trabalhadores sindicalizados. Os sindicatos diferem na forma como atraem 
e mobilizam os trabalhadores, no que pedem aos sócios e no que oferecem em troca, na forma como 
cooperam entre si e com outros interveniente sociais, económicos ou políticos, na forma como negociam 
com os empregadores e representam os trabalhadores no local de trabalho e na economia em geral, nos 
meios que utilizam para participar na vida política e exercer a sua influência e no modo como são tratados 
pela lei. Os critérios de representação e reconhecimento para efeitos de estabelecimento de direitos 
de negociação e de participação em comissões de trabalhadores, conselhos de seguros ou conselhos 
tripartidos variam significativamente entre os países e ao longo do tempo. Além dos dados sobre 
sócios, poderíamos também analisar dados eleitorais e sobre a opinião pública, bem como a capacidade 
dos sindicatos para organizarem greves e obterem os resultados pretendidos. No entanto, os sócios 
continuam a ser um recurso crítico para organizações voluntárias como os sindicatos e são a melhor 
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maneira de garantir a independência perante outras forças e intervenientes sociais, de ganhar eleições 
e de mobilizar os trabalhadores em greves e protestos. Sem sócios, os sindicatos terão que recorrer a 
outras fontes de financiamento (partidos, governos, contribuintes, empregadores, patrocinadores, ONG), 
o que comprometerá a sua independência (Rosanvallon, 1988).

Por muito cuidadosos que sejamos na construção de séries de dados fiáveis e comparáveis, a 
comparação de taxas de densidade sindical permanece uma questão de interpretação. Comparar as 
taxas de densidade ao longo do tempo na mesma unidade de medida (país, setor, empresa) é como 
medir a temperatura, ou seja, mudanças substanciais ou súbitas alertam-nos para o facto de que alguns 
dos fatores subjacentes mudaram. A comparação de taxas de densidade entre países exige prudência, 
porque as regras diferem de um lugar para outro, e alguns países proíbem a sindicalização de pessoal 
da administração, militares, agentes de polícia, trabalhadores e trabalhadoras de pequenas empresas, 
independentes, migrantes e de estrangeiros. O presente estudo aborda também a questão de saber se os 
sindicatos incluem e estão legalmente autorizados a admitir trabalhadores independentes, estrangeiros 
e migrantes.

Finalmente, ao analisarmos se e de que modo os sindicatos organizam os trabalhadores na “nova 
economia instável” da Era Digital, não podemos perder de vista a finalidade que servem. Faço minhas 
as questões colocadas pela Federação de Sindicatos dos Países Baixos (FNV) num panfleto sobre a 
renovação sindical.

Os sindicatos representam apenas um grupo privilegiado de trabalhadores que já são sócios, ou 
procuram atrair novos grupos de trabalhadores? Dão prioridade ao crescimento do emprego em 
detrimento das preocupações ambientais, ou defendem o crescimento sustentável? Têm processos de 
decisão transparentes e democráticos, ou as decisões são tomadas à porta fechada? Lutam por direitos 
iguais, ou contentam-se com boas intenções simbólicas? Promovem uma participação ativa dos seus 
sócios ou tratam-nos como consumidores passivos? (Kloosterboer, 2007)

Foi no espírito destas questões que conduzi a minha investigação.
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O trabalho e o emprego são atividades essenciais para os indivíduos e a sociedade.7 A participação no 
mercado de trabalho determina, em grande parte, os tipos de oportunidades a que homens e mulheres 
terão acesso e é também um trampolim para a sindicalização. O trabalho remunerado contribui para a 
satisfação de importantes necessidades humanas, como o desempenho, a autonomia, o desenvolvimento 
de competências e o controlo pessoal, a recompensa, o reconhecimento e a autoestima, e a participação 
em redes sociais mais amplas, incluindo sindicatos, que podem prestar apoio e gerar um sentimento de 
pertença. A exclusão do trabalho remunerado e os empregos de baixa qualidade são ameaças poderosas 
à saúde e ao bem-estar das pessoas.

Do ponto de vista dos sindicatos, colocam-se três grandes questões. Haverá empregos suficientes 
para todos? Que empregos substituirão os empregos que desaparecem e os novos empregos serão de 
qualidade suficiente em termos de rendimentos, desenvolvimento de competências, reconhecimento 
e direitos? Como é que as mudanças ao nível da tecnologia e da organização do trabalho afetarão os 
direitos dos trabalhadores e as relações de emprego? As respostas a estas perguntas não são absolutas, 
dependendo antes de vários fatores, como as escolhas políticas e as políticas sindicais. Olhando para 
a fase inicial da digitalização, atualmente não existem indícios do “fim do trabalho”, mas isso não é 
uma garantia para o futuro. Uma política que certamente permanecerá relevante é o trabalho partilhado 
nas suas diferentes modalidades (diário, anual, vitalício, intermitente combinado com outras atividades, 
incluindo aprendizagem), o que exige uma nova forma de pensar e novas abordagens ao rendimento 
e à segurança social. O que sabemos é que trabalhar por um longo período tempo no mesmo local 
de trabalho ou na mesma empresa será cada vez mais raro, assim como o trabalho baseado numa 
única técnica, adquirida num passado longínquo. Além disso, em virtude da digitalização, é provável que 
certos empregos especializados e semiespecializados se tornem redundantes, o que afetará muitos 
trabalhadores sindicalizados que se encontram nos escalões intermédios de rendimentos. Por último, 
têm surgido muitos sinais de uma mudança nas relações de emprego através do desenvolvimento de 
mercados de plataformas digitais, onde a remuneração, as horas de trabalho, os direitos e as obrigações 
são definidos de forma menos clara e possuem um vínculo mais ténue ao estatuto de “trabalhador por 
conta de outrem” e “empregador”. Esta mudança cria um desafio para a política, o direito do trabalho e os 
sindicatos, que acresce aos problemas criados pelo crescimento do trabalho flexível e, em muitas partes 
do mundo, do trabalho informal. Em suma, o desafio que a digitalização coloca aos sindicatos prende-se 
menos com o volume do que com a qualidade dos empregos e o que isso significa para os rendimentos 
e os direitos dos trabalhadores.

Esta secção sobre “a situação dos sindicatos” está organizada em três partes, com várias subsecções. 
A primeira parte apresenta um quadro da situação atual dos sindicatos em termos de sindicalização, 
bem como da evolução dessa situação desde 2000. Para traçar um quadro mais nítido, são focadas 
as diferentes fases do desenvolvimento económico nos diferentes continentes e regiões do mundo.  
A segunda parte aborda as mudanças no emprego e na tecnologia e os seus efeitos na sindicalização. 
Partindo da conhecida história do declínio industrial, questiona em que medida o declínio verificado 
nos últimos tempos pode ser atribuído ao desaparecimento de empregos na indústria transformadora.  
A queda acentuada na sindicalização entre quem chega agora ao mercado de trabalho e entre os jovens 
é um dos temas discutidos em maior detalhe. O emprego na economia dos serviços pode ser dividido 
em dois grandes segmentos, com condições bastante diferentes para a organização sindical – serviços 
comerciais (comércio, turismo, transporte e comunicações, finanças e serviços empresariais) e serviços 
sociais, comunitários e pessoais (administração pública, segurança, educação, cuidados de saúde, artes 
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e cultura e serviços pessoais, incluindo trabalho doméstico). O aumento da participação das mulheres 
no mercado de trabalho e nos sindicatos está intimamente ligado ao crescimento dos serviços.  
A terceira parte é dedicada às mudanças nas relações de emprego, abordando separadamente o trabalho 
temporário e a tempo parcial, o trabalho independente e o trabalho em regime de prestação de serviços, 
o trabalho informal e o trabalho na economia das plataformas. A globalização e a migração são duas das 
questões que permeiam esta parte final.

1 /  Trabalho e trabalhadores – quantos sindicalizados? 
O mundo do trabalho está em constante evolução em consequência das mudanças demográficas 
e tecnológicas, da integração económica global, da migração e das opções políticas. Segundo as 
estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), a população mundial empregada, com 
15 anos ou mais, ascende a três mil milhões de pessoas. Quase dois mil milhões, ou 61,2 por cento, 
trabalham informalmente, principalmente no setor informal de empresas não registadas e por conta 
própria, alguns como trabalhadores não declarados ou precários no setor formal (OIT, 2018a).8 A OIT 
estima que o desemprego global atinja 192 milhões de pessoas, que ainda estão a recuperar do choque 
da crise financeira de 2008 (OIT, 2018b). Na realidade, o desemprego é muito mais elevado, pois as 
estatísticas oficiais subestimam a extensão deste fenómeno em regiões e países sem um sistema 
adequado de seguro de desemprego. Na maioria das regiões, a taxa de participação no mercado de 
trabalho, de facto, estagnou ou diminuiu e não voltou ao nível anterior a 2008 (OIT, 2018b).

As tendências demográficas atuais resultam na entrada de 40 milhões de pessoas no mercado de trabalho 
todos os anos. As taxas de crescimento populacional variam amplamente entre as regiões do mundo e 
a expectativa é que a África Subsaariana e o Sul da Ásia acolham 38 por cento da mão-de-obra global em 
2030, em comparação com 26 por cento em 1990 (OIT, 2018b). Uma vez que essas duas regiões acolhem 
a maioria dos trabalhadores pobres e vulneráveis do mundo, espera-se que a proporção média global 
de trabalhadores afetados por más condições de trabalho aumente, a menos que sejam alcançados 
progressos significativos na melhoria da qualidade do emprego em todo o mundo, especialmente 
nessas regiões.

Dos três mil milhões de pessoas empregadas, 516 milhões, ou 17 por cento, são sindicalizadas.9 
Não incluindo os sindicatos da China (e os da Bielorrússia e de Cuba)10, o número total de pessoas 
sindicalizadas no mundo é de 214 milhões e a taxa de densidade sindical, com base em mais de 2,2 
mil milhões de pessoas empregadas, é cerca de 10 por cento. Se deixarmos de fora os trabalhadores 
independentes, os trabalhadores familiares e os empregadores e restringirmos os nossos cálculos aos 
1,8 mil milhões de trabalhadores por conta de outrem (1,1 mil milhões se a China, a Bielorrússia e 
Cuba não forem incluídas), a taxa de densidade sindical global é de 27 por cento (17 por cento sem a 
China et al.). Em suma, cerca de uma em cada dez pessoas empregadas e uma em cada seis pessoas 
numa relação de emprego formal filiam-se num sindicato.

L 1.1 Desenvolvimento económico
A figura 1 apresenta a distribuição da sindicalização e as mudanças verificadas desde 2000 em países 
em diferentes fases de desenvolvimento. São dois os fatores que explicam estes resultados. As taxas 
de densidade sindical, convencionalmente medidas como a proporção de pessoas sindicalizados entre 
os trabalhadores por conta de outrem, não variam significativamente entre os quatro grupos de países 
em diferentes níveis de desenvolvimento. Na verdade, as taxas de densidade sindical e os níveis de 
rendimento, medidos como Produto Interno Bruto (PIB) per capita, apresentam uma correlação fraca, 
tanto entre os países quanto ao longo do tempo. As taxas de densidade sindical não aumentam quando 
os países são ou se tornam mais ricos. Embora esses resultados possam ser surpreendentes, há duas 
grandes explicações. Primeiro, nas últimas três décadas, o declínio dos sindicatos foi mais acentuado nos 
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países industrializados avançados do Norte Global – Estados Unidos da América, Reino Unido, Austrália, 
Nova Zelândia, Alemanha, França e na Europa Central e Oriental. Há duas décadas, a taxa de densidade 
média nesses países era muito mais alta (figura 1, gráfico à direita). A segunda razão reside no facto 
de, nos países em desenvolvimento, apenas uma minoria dos trabalhadores terem o estatuto formal de 
trabalhadores por conta de outrem. Isto aumenta artificialmente a taxa de densidade sindical nos países 
mais pobres, calculada como a proporção de trabalhadores por conta de outrem sindicalizados. Quando 
calculamos a taxa de densidade sindical para o total da mão-de-obra empregada11 e não apenas para 
aqueles que são classificados como trabalhadores por conta de outrem, encontramos uma associação 
positiva entre sindicalização e desenvolvimento económico, em que os países mais ricos apresentam 
taxas de sindicalização mais altas (r = 0,56). Esta constatação demonstra o enorme défice e desafio 
para os sindicatos em termos de organização dos trabalhadores independentes e por conta própria a 
nível global, mas especialmente nas economias em desenvolvimento e emergentes. Recentemente, os 
sindicatos começaram a responder a esse desafio, mas continua a existir uma grande lacuna a nível de 
representação. Nos países mais pobres, os sindicatos organizam cerca de 4 por cento da população ativa 
e, nos países de rendimento médio-baixo, menos de 6 por cento (figura 1, gráfico à esquerda).

O lado direito da figura 1 mostra que as taxas de densidade sindical dos trabalhadores por conta de 
outrem têm vindo a diminuir desde 2000, tendo a maior queda na sindicalização ocorrido em países 
desenvolvidos e de rendimento médio-baixo. Neste último caso, o declínio deve-se ao rápido aumento 
do número de empregos (Índia, Indonésia, Camboja, Vietname), que ultrapassou o ritmo de crescimento 
da sindicalização, e à perda de um enorme número de sócios nos sindicatos dos antigos países 
comunistas da Ásia e da Europa Oriental. Os sindicatos nos países desenvolvidos perderam 14 milhões 
de sócios entre 2000 e 2008 e outros 10 milhões entre 2008 e 2017. Os sindicatos nos outros grupos, 
embora tenham registado um declínio até 2008, ganharam cerca de 11 milhões de sócios desde 2008. 
O resultado é uma diminuição da taxa de sindicalização nos países desenvolvidos para 50 por cento do 
total mundial em 2017, em comparação com 57 por cento em 2000.

Figura 1: Níveis de densidade sindical por grupos de países (nível de rendimento), 2000-2016/17
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Nota: países desenvolvidos (média de 52 países), médio-alto (37 países, sem a China, Cuba e Bielorrússia), médio-baixo (38 países) e em 
desenvolvimento (19 países). Os dados de densidade sindical são médias ponderadas para cada grupo de países.

Fonte: os dados desta figura e de todas as figuras e quadros seguintes foram calculados pelo autor a partir da base de dados IRData  
(www.ilo.org/ilostat/irdata) e da base de dados ICTWSS (http://uva-aias.net/en/ictwss).

https://ilostat.ilo.org
http://uva-aias.net/en/ictwss)
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L 1.2 Regiões do mundo
O quadro 1 resume a evolução da sindicalização entre 2000 e 2016 em 18 regiões do mundo. Atualmente, 
12 por cento das pessoas sindicalizadas a nível mundial encontram-se em África, 24 por cento na 
América, 30 por cento na Ásia e Oceânia (não incluindo a China) e 34 por cento na Europa. Desde a 
recessão mundial de 2008, o número de pessoas sindicalizadas aumentou em termos absolutos em 
cada uma das quatro regiões africanas, com um crescimento espetacular no Norte de África (Tunísia, 
Egito, Marrocos, Argélia) durante e desde a Primavera Árabe de 2011 e uma nova organização no 
setor informal na África Subsaariana, invertendo as tendências negativas registadas antes de 2008.  
A sindicalização também aumentou significativamente na América do Sul (Brasil, Uruguai, Chile, Peru), 
no Sul da Ásia (Nepal, Bangladeche) e no Sudeste Asiático (Camboja, Vietname, Singapura). Os sindicatos 
perderam um grande número de sócios na Europa Central e Oriental, bem como no Sudeste da Europa e 
nos Balcãs, mantendo a tendência decrescente na sindicalização que tem caracterizado todos os países 
pós-comunistas desde 1989, incluindo a Federação da Rússia e a Ucrânia (Traub-Merz e Pringle, 2018). 
Na Europa Ocidental, o declínio dos sindicatos manteve-se depois de 2008, prolongando uma tendência 
iniciada em 1980. Em contrapartida, no Sul da Europa, o declínio intensificou-se após a Grande Recessão, 
especialmente na Grécia, em Espanha e em Portugal, invertendo a tendência ligeiramente positiva 
iniciada antes de 2008. A perda de sócios na América do Norte após 2008 afetou apenas os sindicatos 
dos Estados Unidos da América, já que os sindicatos canadianos ganharam novos sócios antes e depois 
de 2008, embora não em número suficiente para acompanhar o crescimento do emprego. 

Quadro 1: Sindicalização e densidade sindical em 18 regiões do mundo
Região Países Pessoas sindicalizadas (em milhares) Densidade sindical (em %)

1 2 3 4 5 6

Todos(§) Trabalhadores 
independentes Trabalhadores por conta de outrem Todos os 

trabalhadores

Apenas 
trabalhadores 
por conta de 

outrem

2016 2016 2016 2000-08 2008-16 2016 2016

África Austral 10 6 044 429 5 615 -570 684 11.4 24.9

África Ocidental 15 6 533 542 5 562 -570 170 5.3 11.6

África Oriental 10 4 609 2 278 2 331 260 395 4.0 14.1

Norte de África 4 11 083 .. 11 083 497 4 016 22.7 33.9

Países árabes 10 1 137 102 1 035 471 -414 3.3   5.0

América do Norte 2 19 343 87 19 256 211 -1 020 11.4 12.2

América Central / 
Caraíbas 15* 6 720 243 6 477 634 316 8.9 13.0

América do Sul 10 28 020 5 705 22 316 2 658 4 121 15.0 20.1

China 1 302 000 .. 302 000 108 556 89 829 38.9 42.6

Ásia Oriental 5 16 354 .. 16 354 -751 308 15.4 18.2

Sudeste Asiático 12 19 229 79 19 181 -3 092 2 545 6.7 12.4

Sul da Ásia 6 18 780 2 914 15 867 2 892 2 969 2.9 11.6

Ásia Ocidental 7** 6 430 67 6 362 -424 -184 9.0 14.3

Europa Oriental e 
Central 10*** 26 823 569 26 254 -18 479 -9 944 22.4 24.5

Sudeste da Europa / 
Balcãs 10 3 204 27 3 177 -532 -1 421 16.5 21.5

Sul da Europa 6 10 494 920 9 573 1 223 -835 21.0 24.4

Europa Ocidental 9 21 067 510 20 557 -1 847 -1 253 17.0 19.1

Norte da Europa 5 7 902 488 7 413 -121 17 60.7 63.2

Notas: dados inexistentes; (§) sem pensionistas e sócios desempregados; * sem Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iémen; ** sem 
Cuba, Haiti e Jamaica; *** sem Irão, Afeganistão, Tajiquistão, Turquemenistão e Usbequistão, **** sem Bielorrússia
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Tomando em consideração as preocupações de medição mencionadas anteriormente, o quadro 1 
também apresenta os sócios da Federação de Sindicatos da China (ACFTU), ainda que o faça apenas 
para salientar a sua enorme dimensão. Com cerca de 302 milhões de sócios, incluindo 140 milhões de 
trabalhadores migrantes (de zonas rurais para zonas urbanas), em 2,81 milhões de sindicatos locais, a 
ACFTU é maior do que todas as outras confederações sindicais do mundo juntas. Se estiverem corretos, 
estes números traduzem-se numa taxa de densidade sindical entre 38 por cento e 44 por cento, mais 
alta do que na maioria das nações desenvolvidas, com exceção do Norte da Europa. A realidade no 
terreno é mais complicada. O modelo chinês é predominantemente hierárquico e depende amplamente 
do financiamento das empresas, que é obrigatório por lei (Traub-Merz e Pringle, 2018).12 

Voltando ao quadro 1, constatamos que os sindicatos, além de trabalhadores por conta de outrem, 
também recrutam um número significativo de trabalhadores independentes (por conta própria), cerca de 
14,5 milhões no total. Muitos deles trabalham no setor informal ou como trabalhadores não declarados 
em locais de trabalho registados. Estes estão incluídos no cálculo das taxas de densidade sindical dos 
trabalhadores (coluna 5), mas são excluídos do cálculo das taxas de densidade sindical dos trabalhadores 
por conta de outrem (coluna 6). Em ambas as colunas, observamos grandes diferenças nos níveis de 
densidade sindical das diferentes regiões do mundo. Com efeito, o Norte da Europa destaca-se no limite 
superior, o mesmo acontecendo com os Estados Árabes do Médio Oriente no limite inferior. Os resultados 
serão diferentes se incluímos os trabalhadores independentes, os trabalhadores por conta própria e o 
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setor informal. Se o fizermos, as taxas de densidade sindical ficam abaixo dos 10 por cento em sete 
regiões: os países árabes do Oriente Médio com o seu grande número de trabalhadores migrantes, a 
África Oriental e Ocidental, a América Central, e o Sul da Ásia, Sudeste Asiático e Ásia Ocidental. Esta 
situação não é afetada pelo significativo aumento da sindicalização verificado recentemente no setor 
informal, sobretudo na África. 

Se considerarmos apenas o setor formal e os trabalhadores por conta de outrem (incluindo, porém, os 
trabalhadores temporários e a tempo parcial), poderemos acompanhar a evolução desde 2000 (figura 2). 
Adicionei o ano de 2008 para determinar se a Grande Recessão assinalou um ponto de viragem para 
melhor ou para pior. Na África e na América, o declínio sindical parou após 2008 devido ao forte 
crescimento dos sindicatos no Norte de África após a Primavera Árabe de 2011, à estabilização dos 
sindicatos em vários países da África Austral e a conquistas sindicais na América do Sul. A sindicalização 
na África Oriental e Ocidental permanece muito fraca e continua a registar uma tendência decrescente. 
O mesmo é válido para a América do Norte e Central. No geral, o nível médio de sindicalização é mais 
baixo na Ásia do que na América ou na África – 13 por cento em comparação com 15 por cento na 
América e 21 por cento na África – e as diferenças entre as regiões diminuíram significativamente. Por 
último, a exceção europeia, onde as taxas de densidade sindical são mais altas do que noutras partes do 
mundo, tem os dias contados. A taxa média de densidade diminuiu de 39 por cento em 2000 para 23 por 
cento em 2017, tendo esta queda afetado as cinco regiões, embora a um nível muito diferente no caso 
do Norte da Europa. No entanto, o declínio abrandou um pouco nos últimos anos. 

Figura 2: Taxas de densidade sindical por regiões do mundo, 2000-2016/17

00

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2008 2016

ÁFRICA

ÁFRICA

África Austral

África Ocidental

África Oriental

Norte de África

AMÉRICA

América do Norte

América Central
e Caraíbas

América do Sul

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2008 2016

ÁSIA

ÁSIA

Ásia Oriental

Sudeste Asiático

Sul da Ásia

Ásia Ocidental

Países árabes

EUROPA

Europa Oriental
e Central

Sudeste da Europa
e Balcãs

Sul da Europa

Europa Ocidental

Norte da Europa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2008 2016

AMÉRICA

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2008 2016

EUROPA

Nota: agrupamentos de países e dados como no quadro 1.
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2 / Mudanças na estrutura do emprego e nos empregos
Em todos os níveis de desenvolvimento, espera-se que um número cada vez maior de trabalhadores 
encontre emprego no setor dos serviços, ao passo que a proporção do emprego na agricultura deverá 
manter a sua tendência decrescente de longo prazo. Atualmente, a agricultura é responsável por 
quase 70 por cento do emprego global nos países em desenvolvimento, 40 por cento nos países de 
rendimento médio-baixo, 16 por cento nos países de rendimento médio-alto e apenas 3 por cento 
nos países desenvolvidos (OIT, 2018b). A proporção do emprego na indústria transformadora deverá 
continuar a diminuir nos países de rendimento médio-alto e nos países desenvolvidos, e registar apenas 
um crescimento marginal nos países de rendimento médio-baixo. Esta previsão confirma o fenómeno 
da “desindustrialização prematura”, em virtude do qual os países de baixo rendimento, especialmente 
na África e na América Latina, estão a assistir a um declínio da proporção do emprego na indústria 
durante as fases iniciais do desenvolvimento em comparação com os países desenvolvidos (Rodrik, 
2016). A desindustrialização é, há muito, um motivo de preocupação nos países desenvolvidos, onde 
está associada à perda de bons empregos, declínio dos sindicatos e aumento da desigualdade. Nos 
países em desenvolvimento, a desindustrialização levanta questões sobre o enfraquecimento de um 
mecanismo que, no passado, ajudou as pessoas a aprender e divulgar novas técnicas, melhorar a 
produtividade e aumentar os rendimentos. Com a diminuição dos empregos industriais, mais pessoas 
serão atraídas para empregos mal remunerados e de baixa produtividade no setor dos serviços. 

L 2.1 Desindustrialização
Atualmente, a indústria transformadora é responsável por 16 por cento do emprego total nos países de 
rendimento médio-alto, 12 por cento nos países de rendimento médio-baixo, 13 por cento nos países 
desenvolvidos e apenas 6 por cento nos países em desenvolvimento. Com poucas exceções, a extração 
mineira, as pedreiras e os serviços básicos representam apenas uma pequena parte do emprego, já que 
esses são setores de capital muito intensivo. Em 2017, o setor de serviços empregava a maior proporção 
da mão-de-obra em todo o mundo, exceto nos países em desenvolvimento de baixo rendimento, onde a 
proporção do emprego nos serviços (21 por cento) é muito menor do que na agricultura (70 por cento). Nos 
países desenvolvidos, três em cada quatro trabalhadores estavam empregados no setor de serviços em 
2017 (OIT, 2018b).

Em regra, o trabalho agrícola caracteriza-se pela dispersão geográfica e os trabalhadores não são 
sindicalizados. Apenas aqueles que trabalham em grandes plantações tendem a organizar-se, como 
acontece, por exemplo, no Quénia ou no Uganda, onde os trabalhadores agrícolas representam, 
respetivamente, 35 por cento e 21 por cento do total de sindicalizados. Nas economias emergentes, os 
trabalhadores agrícolas representam menos de 5 por cento do total de sindicalizados (por exemplo, no 
Brasil, Índia, Rússia, África do Sul ou Turquia). Nos países desenvolvidos, apenas cerca de 1 por cento do 
total de sindicalizados trabalham na agricultura (incluindo jardinagem e pesca).13 Como seria de esperar, 
a proporção de emprego agrícola está negativamente correlacionada com o nível de sindicalização em 
todos os países (ragr=-0,44). Com o controlo dos níveis de rendimento, a relação negativa é mais fraca, 
mas ainda significativa.

A desindustrialização não é um fenómeno recente e está a transformar os sindicatos. Hoje em dia, em 
todos os países, a maioria das pessoas sindicalizadas trabalha no setor de serviços. A média dos 18 países 
industrializados avançados da Europa Ocidental e da América do Norte indica que a taxa de sindicalização 
da indústria (transformação, construção, exploração mineira e serviços básicos) diminuiu, em média, meio 
ponto percentual em cada ano, de 43 por cento em 1980 para 32 por cento em 2000 e 22,5 por cento 
em 2015. A indústria transformadora representa, em média, 17 por cento de todos os sindicalizados nos 
18 países supramencionados (figura 3); a exploração mineira menos de 1 por cento; os serviços básicos 
(gás, água e eletricidade) entre 1 por cento e 2 por cento e a construção entre 4 por cento e 5 por cento. 
Infelizmente, não tenho dados suficientes para calcular as médias dos outros grupos de países.
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Figura 3: Taxas de sindicalização na indústria, 1980-2016
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Nota: O setor industrial (ou “produtor de bens”) compreende a exploração mineira, a indústria transformadora, os 
serviços básicos e a construção. Nos casos em que a exploração mineira não é indicada separadamente na figura, a sua 
dimensão (taxa de sindicalização) é tão reduzida que é agregada com a da indústria transformadora. 

A figura 3 apresenta os dados disponíveis sobre a taxa de sindicalização na indústria transformadora 
(incluindo a exploração mineira) em 52 países. Escolhi 1980 como ponto de partida, dado ser o ano em 
que o emprego e a sindicalização na indústria transformadora estavam no seu auge. O ano de 1980 marca 
também o início da globalização, a abertura da economia da China, o fim das políticas de industrialização 
por substituição de importações nos países em desenvolvimento e a transição para políticas neoliberais.  
O primeiro aspeto digno de nota é a enorme diferença entre os países em cada um dos quatro continentes. 
São poucos os países onde um terço ou mais de todos os sindicalizados trabalham na indústria: África 
do Sul, Zâmbia, Japão, Turquia, Roménia, República Checa, Eslováquia, Itália, Alemanha e Polónia. Os 
sindicatos alemães destacam-se pela sua forte posição na indústria transformadora (especialmente de 
metais e produtos químicos). Alguns dos países africanos possuem uma indústria de exploração mineira 
considerável e altamente sindicalizada (com taxas de sindicalização que atingem os 80 por cento).  
A exploração mineira também é significativa no Chile, Bulgária, Roménia e Polónia, mas, nos restantes 
países, a sua taxa de sindicalização é insignificante. Nos Estados Unidos da América, Austrália e Suíça, a 
indústria da construção (na figura 3 agregada com os serviços básicos, como o fornecimento de gás, água 
e eletricidade) representa uma parte considerável dos sindicalizados, ascendendo a 10 por cento ou mais. 
O outro lado da moeda é a reduzida dimensão, em termos de número de trabalhadores sindicalizados, 
da indústria transformadora. No Canadá, Estados Unidos da América, Israel, Austrália, Letónia e Reino 
Unido, a sua taxa de sindicalização diminuiu para menos de 10 por cento. Na Suécia, Dinamarca, Noruega, 
Finlândia, Irlanda, Países Baixos, Grécia e Portugal, existem agora menos pessoas sindicalizadas na 
indústria transformadora do que no setor da saúde ou da educação. 

A figura 3 mostra que, desde 1980, o declínio do “setor produtor de bens” nos sindicatos tem sido um 
processo generalizado que afeta todos os países, embora partindo de níveis diferentes, e que atingiu 
alguns países (Estados Unidos da América, Reino Unido, Dinamarca, Países Baixos) muito mais cedo 
do que outros (Alemanha, Bélgica, Itália). Embora mais intenso nos países – industrializados avançados 
– desenvolvidos, começou a afetar os sindicatos também nos países em desenvolvimento, geralmente 
partindo de uma base inicial muito menor na indústria transformadora. 
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A figura 4 chama a nossa atenção para as taxas de densidade sindical na indústria transformadora 
(incluindo a exploração mineira). Mais uma vez, as diferenças entre os países em cada um dos quatro 
continentes – do Uganda à África do Sul; da Colômbia à Argentina; do Bangladeche ao Japão e da Estónia 
à Suécia – são muito significativas. Em alguns países importantes com uma grande base de exportações 
na indústria transformadora (Bangladeche, Índia, México, República Checa, Eslováquia e Polónia), os 
sindicatos são muito fracos. Olhando para a evolução desde 1980, podemos concluir que o nível de 
sindicalização tem vindo a diminuir em todos os países para os quais existem dados históricos. As 
quedas mais significativas e mais precoces na sindicalização ocorreram nos Estados Unidos da América, 
Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido, os cinco países industrializados avançados nos quais as 
políticas neoliberais de desregulamentação financeira, dos produtos e do trabalho tiveram efeitos mais 
visíveis, tendo sido impostas novas restrições à convocação de greves pelos sindicatos. Nesses cinco 
países, a taxa média de densidade sindical na indústria transformadora caiu de 47 por cento por volta 
de 1980 para 17 por cento em 2017, o que significa que a sindicalização atual é cerca de um terço do 
que era antes de a globalização e o neoliberalismo terem iniciado a sua ascensão vitoriosa. O declínio 
sindical, embora menos intenso, afetou também países com políticas neoliberais menos marcadas. De 
1980 a 2017, a taxa média de sindicalização na indústria transformadora nos quatro países nórdicos 
(Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suécia) diminuiu de 90 por cento para 68 por cento e, na Europa 
Ocidental continental (Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Espanha e Suíça), 
de 43 por cento para 24 por cento. O encerramento e a redução de efetivos em empresas altamente 
sindicalizadas (exploração de minas de carvão, estaleiros, siderurgia), combinados com o aumento 
do trabalho temporário e do desemprego, estão entre os fatores que ajudam a explicar o declínio dos 
sindicatos na indústria transformadora.

Na figura 4, indiquei também o nível de sindicalização nos serviços comerciais, que se tornou no maior 
setor em termos de emprego na maioria dos países e inclui comércio, alimentação e turismo, transportes 
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e comunicações, finanças, seguros e imobiliário e serviços empresariais e administrativos. Geralmente, 
os sindicatos estão mais bem representados na indústria transformadora do que nos serviços comerciais. 
Em média, a probabilidade de sindicalização na indústria transformadora é duas vezes maior, variando 
entre 1,3 vezes na Finlândia, Suécia, Dinamarca e Reino Unido e cerca de 3 vezes na Alemanha, Polónia 
ou México.14 Dadas as restrições financeiras à expansão dos serviços públicos e sociais, é no setor dos 
serviços comerciais em expansão, e não no setor transformador em contração, que os recém-chegados 
ao mercado de trabalho e aqueles que estão a perder os seus empregos na indústria transformadora 
terão de encontrar trabalho. A diferença entre as taxas de densidade na indústria transformadora e nos 
serviços comerciais indica, portanto, o desafio estrutural que os sindicatos enfrentam. A menos que os 
sindicatos encontrem maneiras de pôr termo ao seu declínio no emprego na indústria transformadora, 
de fortalecer a sua posição nos serviços comerciais ou de aumentar o emprego nos serviços públicos e 
sociais (onde as taxas de densidade tendem a ser muito mais altas do que na indústria transformadora), 
é muito provavelmente que esta tendência de declínio se mantenha. Isto é particularmente verdadeiro 
em países como a Alemanha, onde a posição dos sindicatos no setor dos serviços comerciais é fraca e 
a diferença em relação aos sindicatos na indústria transformadora é muito grande.

Figura 4: Taxas de densidade sindical na indústria transformadora e de exploração mineira, 
1980-2016
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Nota: As taxas de densidade na indústria transformadora incluem a exploração mineira em todos os países. Os serviços 
comerciais incluem o comércio retalhista e grossista, hotelaria e restauração, transporte e comunicações, finanças e 
seguros, imobiliário, serviços empresariais e administrativos.

L 2.2 Declínio dos empregos ou dos sindicatos? 
Em que medida o declínio dos sindicatos é causado pelo desaparecimento de empregos altamente 
sindicalizados na indústria (exploração mineira, transformação, serviços básicos e construção) e em que 
medida resulta da redução do número de trabalhadores que se filiam em sindicatos? Para responder a 
essa pergunta, temos de adotar uma abordagem contrafactual e estimar o número de sindicalizados 
que existiriam nas indústrias transformadora e de exploração mineira em 2016 se as taxas de densidade 
sindical tivessem permanecido as mesmas desde 1980. O quadro 2 apresenta esses valores para 18 dos 
países industrializados avançados membros da OCDE, para os quais dispomos dos dados longitudinais de 
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sindicalização e emprego necessários. Ao longo de um período de quase quatro décadas, os sindicatos 
desses países, em conjunto, perderam 20 milhões de sócios na indústria (coluna 2, última linha), dos 
quais um terço (6,7 milhões, 33 por cento) devido ao desaparecimento de empregos (coluna 3) e dois 
terços (13,3 milhões, 67 por cento) devido à diminuição do número de sócios (nos empregos que 
permaneceram) (coluna 4), por exemplo, porque menos jovens em empregos industriais se filiam nos 
sindicatos. 

Como se pode ver no quadro, as proporções diferem entre os países. Por exemplo, na Bélgica, Dinamarca, 
Itália e Suécia, os sindicatos perderam a maioria dos sócios devido ao desaparecimento de empregos na 
indústria. Na maior parte dos outros países, verifica-se exatamente o contrário. Na Austrália e no Canadá, 
o crescimento do emprego não impediu o declínio dos sindicatos. Nos Estados Unidos da América, o 
declínio dos sindicatos dificilmente se deve à diminuição dos empregos na indústria, resultando antes 
da dessindicalização da indústria. A reestruturação da indústria transformadora (de indústria pesada 
para indústria ligeira, por exemplo) e a relocalização de fábricas para Estados do sul com legislação 
que consagra o “direito ao trabalho”, nos termos da qual os empregadores não podem cobrar quotas 
sindicais aos trabalhadores ao abrigo de convenções coletivas, parecem ter desempenhado um papel 
mais relevante do que o declínio dos empregos na indústria transformadora. 
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Quadro 2: Mudanças na sindicalização (em milhares) desde 1980

Todos os setores Transformação e exploração mineira Serviços

1 2 3 4 5

000’s % 000’s

Devido à 
diminuição 

dos empregos 
(%)

Devido à 
diminuição de 
trabalhadores 
sindicalizados 

(%)

000’s

Austrália* -1 021 -39.8% -573 +15% -115% -448

Áustria -449 -31.1% -462 -18% -82% +13

Bélgica 412 +25.0% -350 -71% -29% +726

Canadá 1 042 +30.7% -504 +5% -105% +1 546

Dinamarca 128 +8.0% -378 -54% -46% +506

Finlândia** -207 -13.5% -228 -45% -55% +22

França -1 307 -34.7% -846 -42% -58% -524

Alemanha*** -5 719 -47.8% -4 380 -34% -66% -1 309

Irlanda -54 -10.9% -80 -9% -91% +36

Itália -1 118 -15.6% -1 238 -57% -43% +120

Países Baixos -315 -20.8% -348 -34% -66% +32

Noruega 312 +33.3% -117 -18% -82% +429

Portugal -864 -59.2% -373 -23% -77% -491

Espanha 1 088 +98.0% +84 +30% +70% +1 024

Suécia -161 -5.2% -619 -57% -43% +530

Suíça -165 -19.4% -208 -37% -63% +43

Reino Unido -5 675 -47.7% -4 521 -41% -59% -1 154

Estados Unidos da 
América -5 278 -26.3% -4 760 -10% -90% -519

Total -19 414 -25.3% -20 002 -33% -67% +588

Nota: * desde 1982; ** desde 1989; *** desde 1991.

Por fim, gostaria de chamar a atenção para as colunas 1 e 5 do quadro 2, que mostram a evolução 
da sindicalização na economia total e nos serviços, em milhares. Entre 1980 e 2016, os sindicatos 
perderam, no total, um quarto dos seus sócios. A maior parte desse declínio, com uma perda de 5 
a 6 milhões de sindicalizados em cada caso, ocorreu em apenas três países: Alemanha, Reino Unido 
e Estados Unidos da América. Houve, no entanto, cinco países onde os sindicatos viram aumentar o 
número de sócios: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Noruega e Espanha. Espanha, que tinha um nível muito 
baixo de sindicalização em 1980, é, em rigor, o único país onde o número de sindicalizados na indústria 
aumentou, uma situação que se manteve até 2008, ano que marcou o início de um declínio acentuado. 
Talvez ainda mais notável seja o facto de menos da metade desses países – Bélgica, Canadá, Dinamarca, 
Itália, Noruega, Espanha, Suécia – terem assistido a um aumento do nível de sindicalização no setor dos 
serviços. Não é esse o caso da Austrália, França, Alemanha, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos 
da América, apesar de o número de empregos no setor dos serviços nos 18 países do quadro 2 ter 
aumentado em cada país, em média, 77 por cento. 
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L 2.3 Digitalização e evolução tecnológica
A subida ou descida da taxa de emprego não nos diz tudo. Os empregos mudam em termos de 
conteúdo, formação, responsabilidade, autonomia e colaboração. Os avanços tecnológicos tendem a 
tornar um tipo específico de emprego (altamente sindicalizado) redundante. A digitalização, os robôs 
e a inteligência artificial reduzem a oferta de emprego nas profissões de nível intermédio (artesãos ou 
trabalhadores especializados, operadores de máquinas, montadores e trabalhadores administrativos). 
Os dados relativos ao emprego no período de 1998–2014 revelam uma diminuição desses empregos 
a nível mundial, tanto nos países desenvolvidos como em desenvolvimento (IPSP, 2018). Existe uma 
procura crescente de dirigentes, de especialistas das profissões intelectuais e científicas e de técnicos, 
especialmente nos países desenvolvidos e de rendimento médio-alto, de pessoal de vendas e apoio ao 
cliente em todos os níveis de desenvolvimento e de pessoas para profissões básicas, principalmente nos 
países em desenvolvimento e de rendimento médio-baixo. Prevê-se que este processo de polarização 
do emprego irá continuar, com base na conhecida hipótese de rotinização defendida por Autor, Levy e 
Murnane (2003): as máquinas e os algoritmos substituem as pessoas na execução de tarefas para as 
quais seja possível criar um programa de dimensão razoável para executar bem o trabalho. O trabalho 
artesanal especializado na indústria transformadora exige precisão, mas é repetitivo, podendo ser 
executado por uma máquina ou computador concebido para o efeito. Da mesma forma, antigamente, 
um empregado bancário tinha de conseguir fazer contas com rapidez e precisão, mas os computadores 
conseguem realizar cálculos ainda mais rápido e sem erros. Mas é difícil criar um computador para 
gerir, orientar e motivar as pessoas. Atualmente, os computadores ainda não são suficientemente 
avançados para realizar tarefas de limpeza e enfermagem. A próxima linha de frente no domínio da 
digitalização será provavelmente a preparação, entrega e transporte de alimentos, seguidas pelo ensino 
e a enfermagem.

A digitalização afeta precisamente os empregos altamente sindicalizados e, portanto, é de esperar que 
contribua para o declínio dos sindicatos. A confirmá-lo, temos os dados dos inquéritos às famílias ou 
às forças de trabalho, disponíveis apenas para alguns países. Estes inquéritos mostram que, no início 
do novo milénio, a taxa de densidade sindical entre os trabalhadores especializados, os operadores de 
máquinas e os montadores ainda era mais elevada do que entre qualquer outro grupo profissional na 
Austrália e nos Estados Unidos da América, sendo apenas ultrapassada pelos técnicos e especialistas 
das profissões intelectuais e científicas no Canadá, Irlanda e Reino Unido. Os níveis de sindicalização 
entre os trabalhadores especializados, os operadores de máquinas e os montadores eram o dobro dos 
níveis entre os assistentes de vendas e eram significativamente superiores aos dos trabalhadores nos 
serviços, profissões básicas e administração. Por outras palavras, a mudança na estrutura dos empregos 
terá certamente um impacto negativo na sindicalização. Na Suécia e nos Países Baixos, dois outros 
países para os quais dispomos de inquéritos às famílias e ao mercado de trabalho, a diferença entre a 
taxa de densidade sindical dos trabalhadores especializados e não especializados é menos acentuada e 
o declínio sindical devido à evolução tecnológica tem sido menor.

A taxa de densidade sindical dos trabalhadores especializados, operadores de máquinas e montadores 
diminuiu nos últimos tempos: na Irlanda de 45 por cento em 2000 para 33 por cento em 2008,15 no 
Canadá de 39 por cento para 35 por cento no mesmo período, na Austrália de 35 por cento para 28 por 
cento em 2012, no Reino Unido de 34 por cento para 24 por cento em 2016 e nos Estados Unidos da 
América de 20 por cento para 13 por cento em 2017. Nos Países Baixos, a taxa de sindicalização dos 
trabalhadores não especializados e semiespecializados diminuiu de 23 por cento em 2000 para 18 por 
cento em 2012 e, relativamente aos trabalhadores especializados, a taxa caiu de 25 por cento para 22 
por cento. Na Suécia, registou-se uma queda muito maior na taxa de sindicalização dos trabalhadores 
manuais (especializados e não especializados), de 83 por cento em 2000 para 62 por cento em 2016, 
do que na dos restantes de trabalhadores (de colarinho branco), que diminuiu de 79 por cento para 74 
por cento (Kjellberg, 2018). Na Suécia, a dessindicalização dos trabalhadores manuais (não apenas na 
indústria) está fortemente associada a mudanças na política governamental em matéria de seguro de 
desemprego (gerido pelos sindicatos) (Kjellberg e Ibsen, 2016). 
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L 2.4 Desmotivação dos jovens?
Nos últimos trinta ou quarenta anos, a dessindicalização foi marcada por um processo social de 
substituição de um grupo mais velho de trabalhadores sindicalizados por trabalhadores mais jovens, 
menos sindicalizados e com um nível de escolaridade mais elevado. Esta evolução é visível em duas 
estatísticas: a queda acentuada nas taxas de densidade sindical dos jovens, e o aumento da proporção de 
sindicalizados com ensino secundário e superior (e a diminuição da proporção de trabalhadores manuais 
não especializados e daqueles apenas com o ensino básico). Juntamente com o desaparecimento 
dos empregos na indústria transformadora que se verifica em muitos países, esta situação está a 
transformar os sindicatos. O motivo pelo qual os jovens têm uma propensão muito menor para se 
filiarem num sindicato do que os trabalhadores da geração anterior ou das duas gerações anteriores 
não é totalmente claro. É, no entanto, uma evolução que pode ser observada em quase todos os países 
industrializados avançados para os quais temos dados (figura 5).

Figura 5: Taxas de densidade sindical, 16-25 anos
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As taxas de densidade sindical de jovens trabalhadores variam entre 1 por cento na Estónia (e 
praticamente 0 por cento na Letónia e na Lituânia) e 44 por cento na Bélgica. As taxas de densidade 
são calculadas como a proporção de sócios dos sindicatos com emprego – basicamente aqueles que 
encontraram trabalho. Assim, essas percentagens não incluem o elevado número de estudantes a tempo 
completo ou as pessoas desempregadas nesta faixa etária. Em dois terços dos países apresentados na 
figura 5, menos de 8 por cento dos jovens trabalhadores são sindicalizados. Registou-se uma queda 
considerável na sindicalização dos jovens na Suécia, Finlândia e Dinamarca (em cada caso relacionada 
com mudanças nos fundos de seguro de desemprego dos sindicatos), na Austrália e Eslovénia, e na 
Grécia e Portugal (sem dúvida relacionada com o acentuado aumento do desemprego juvenil). Por 
outro lado, a taxa de densidade sindical jovem no Canadá não diminuiu e, na Alemanha e na Bélgica, as 
mudanças, pelo menos desde 2000, têm sido pouco significativas. Nos países onde o acesso ao mercado 
de trabalho tem lugar através de um sistema de formação profissional dual (trabalho e escola), como 
acontece na Alemanha, os sindicatos poderão ter maior probabilidade de recrutar jovens. O exemplo 
belga oferece algumas reflexões sobre o preço da sindicalização, que poderá ser demasiado alto para 
o grande número de jovens que trabalham à tarefa ou em empregos temporários, obtidos através de 
agências de trabalho temporário ou a tempo parcial inseguros. Na Bélgica, para os trabalhadores com 



SINDICATOS. UM EQUILÍBRIO EM TEMPOS DE MUDANÇA28

menos de 25 anos, incluindo estudantes e candidatos a emprego, a filiação num sindicato é praticamente 
gratuita; pagam quotas muito reduzidas ou estão totalmente isentos dessa contribuição, mas podem 
usufruir dos benefícios e atividades dos sindicatos (Pulignano e Doerflinger, 2014). Segundo estes 
autores, o problema dos sindicatos belgas não é a reduzida sindicalização entre os jovens, mas a falta 
de participação ativa.

Os sindicatos espanhóis são o exemplo oposto: a taxa de densidade sindical dos jovens é muito baixa 
e está a diminuir, e a diferença em relação aos trabalhadores mais velhos é muito grande (figuras 
5 e 6). Pulignano, Gervasi e Franceschi (2016) atribuem isso ao facto de a maioria dos jovens estar 
presa a empregos temporários e os sindicatos espanhóis protegerem principalmente os trabalhadores 
permanentes. Este “dualismo” foi reforçado pela crise de 2008 e pelas políticas de austeridade que se 
seguiram, levando a um aumento massivo do desemprego e do emprego precário entre os jovens. 
Talvez tenha sido por esse motivo que a “Juventud Sin Futuro” (Juventude sem Futuro), um movimento 
que denunciou a situação precária dos jovens no mercado de trabalho e surgiu ao mesmo tempo que o 
movimento Indignados em 2011 (Antentas, 2011), rejeitou explicitamente qualquer ligação aos sindicatos 
(e aos tradicionais partidos políticos). “Não nos representam” era um dos seus slogans (Flesher Fominaya, 
2015; Hyman e Gumbrell-McCormick, 2017). Embora as duas principais confederações sindicais tenham 
tentado combater a redução do número de sindicalizados recrutando mulheres, jovens trabalhadores e 
a grande proporção de trabalhadores com contratos temporários (Heery e Adler, 2004), iniciativas desse 
tipo são geralmente pouco eficazes, uma vez que os recursos efetivamente dedicados a esta tarefa são 
bastante escassos (Keune, 2013).

Figura 6: Taxas de densidade sindical de trabalhadores que entram e saem do mercado de 
trabalho, 2014
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A disparidade nas taxas de sindicalização entre os jovens trabalhadores que entram no mercado de 
trabalho e os trabalhadores mais velhos à beira da reforma é maior do que nunca, não apenas em 
Espanha. A figura 6 mostra a disparidade nas taxas de sindicalização dos trabalhadores nos dois 
grupos etários (16–24 e 55–64) em que o trabalhador médio entra ou sai do mercado de trabalho.16  
Em 2014, nos países industrializados avançados, a faixa etária dos trabalhadores mais velhos, aqueles 
que entraram no mercado de trabalho na década de 1970, é em média 4,3 vezes mais sindicalizada 
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do que a faixa etária que entrou no mercado de trabalho na última década (figura 6).17 Há quinze 
anos, a disparidade média era apenas metade. A consequência é que os sindicatos envelheceram 
e a proporção de sindicalizados que deixarão o mercado de trabalho nos próximos anos cresceu.  
A idade média dos sindicalizados nos países europeus aumentou para 45 anos (calculada com base 
no Inquérito Social Europeu) e em média 20 por cento do total dos sindicalizados têm mais de 55 anos, 
sem contar aqueles que se reformaram.

As taxas de densidade sindical tendem a aumentar com a idade em quase todos os países. A questão 
aqui é que as diferenças entre trabalhadores jovens e trabalhadores mais velhos aumentaram. 
As taxas de densidade mais altas dos trabalhadores mais velhos são o resultado das taxas de 
densidade mais altas das gerações anteriores – por outras palavras, de decisões tomadas há trinta 
ou quarenta anos. Normalmente, os trabalhadores filiam-se num sindicato quando são jovens, na 
maioria dos casos quando obtêm o seu primeiro emprego estável e começam a constituir família 
(Visser, 2002). A probabilidade de deixar o sindicato também é maior nos primeiros anos de filiação 
e, depois, diminui drasticamente (Van Rij e Saris, 1993). Os trabalhadores que não se filiaram 
num sindicato antes dos 30 ou 35 anos provavelmente nunca o farão. Isso significa que, além da 
diminuição da sindicalização entre os jovens nos últimos trinta ou quarenta anos, a proporção de 
trabalhadores que nunca se filiam num sindicato aumentou, tal como foi demonstrado por Booth, 
Budd e Munday (2010) com base em dados relativos aos Estados Unidos da América e por Bryson 
e Gomez (2005) em relação ao Reino Unido. 
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L 2.5 Os sindicatos nos serviços comerciais e sociais
A maioria dos novos empregos na economia das plataformas será no setor dos serviços comerciais 
– retalho, hotelaria, restauração, catering e turismo, transporte rodoviário privado, serviços 
empresariais, locações e agências de trabalho temporário, comunicações, segurança e serviços 
domésticos. Nessas atividades, mesmo entre os trabalhadores com contratos de trabalho típicos, 
as taxas de densidade sindical são baixas. Nos serviços comerciais, que também incluem transporte 
público, serviços postais, bancos e seguros, normalmente apenas as grandes empresas (grandes 
armazéns, empresas ferroviárias e companhias aéreas nacionais, transporte rodoviário municipal, 
empresas postais, bancos e seguradoras de maior dimensão, especialmente aqueles com participação 
de capitais públicos) são sindicalizadas. O trabalho a tempo parcial e temporário generalizou-se, 
especialmente no comércio retalhista, hotelaria e restauração, segurança e serviços domésticos, e a 
maioria das pessoas trabalha em pequenas ou microempresas com menos de 100 ou até mesmo 10 
pessoas, ou trabalham por conta própria sem pessoal ao seu serviço. No geral, a taxa de densidade 
sindical nos serviços comerciais – agora o setor mais vasto e com o maior crescimento em termos 
de emprego na maioria dos países – está muito abaixo da média nacional (figura 7). As taxas de 
sindicalização são muito baixas nos Estados Unidos da América, Colômbia, Costa Rica, Honduras, 
México, França, Turquia, República da Coreia, em quase todos os países da Europa Central e Oriental e 
em vários países africanos. No limite dos 10 por cento ou um pouco acima deste limite encontramos 
o Chile, Canadá, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Israel, Eslovénia e uma série de países da Europa 
Ocidental. Registam-se taxas de densidade sindical mais próximas dos vinte por cento – um em cada 
cinco trabalhadores por conta de outrem – na África do Sul, Japão, Irlanda, Áustria e Itália e são ainda 
muito mais altas na Bélgica e no Norte da Europa. As comparações ao longo do tempo, disponíveis 
apenas para alguns países, indicam que o crescimento do emprego ultrapassou o crescimento da 
sindicalização em quase todos os países e que as taxas de densidade sindical nos serviços comerciais 
diminuíram.

As taxas de densidade variam dentro do próprio setor dos serviços comerciais. Os níveis mais baixos 
de sindicalização registam-se normalmente no comércio retalhista, hotelaria, restauração, catering 
e turismo, transporte rodoviário privado, serviços empresariais (incluindo locações e agências de 
trabalho temporário) e serviços comerciais pessoais (limpeza). A título ilustrativo, refira-se que a 
taxa de densidade sindical na hotelaria e restauração é inferior a 3 por cento nos Estados Unidos da 
América, Reino Unido e Hungria, 4 por cento em França, 5 por cento na Austrália e Japão, 6 por cento 
no Canadá e 7 por cento nos Países Baixos, e essas taxas têm vindo a diminuir ao longo da última 
década em todos esses países. No comércio retalhista, é nos grandes armazéns que os sindicatos 
têm o seu baluarte, mas, nos últimos anos, verificou-se uma transição gradual para as compras 
em linha e serviços de entrega como a Amazon. As atuais taxas de densidade sindical variam entre  
1 por cento na Tanzânia, 2 por cento na Polónia, 4 por cento na Hungria, República da Coreia e Estados 
Unidos da América, 5 por cento a 6 por cento em França e entre 11 por cento e 13 por cento nos 
Estados Unidos da América, Reino Unido, Países Baixos, Canadá, Austrália e Japão. As taxas de 
densidade sindical nos serviços empresariais, incluindo finanças e seguros, tendem a ficar abaixo 
dos 10 por cento e, tal como na indústria, os empregos administrativos de nível intermédio estão a 
desaparecer, ao passo que a proporção de trabalhadores “por conta própria” está a aumentar. Nos 
transportes e nas comunicações, os baluartes dos sindicatos são os serviços estatais ou os serviços 
regulamentados (transporte ferroviário e aéreo, portos e ferries, transporte municipal, serviços 
postais), mas a privatização, o off-shoring (marítimos) e a abertura da concorrência internacional no 
transporte rodoviário e marítimo e nas comunicações criaram um clima muito mais difícil para os 
sindicatos.
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Figura 7: Taxas de densidade sindical nos serviços, 2015/16
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A figura 7 apresenta também as taxas de densidade sindical nos serviços sociais e comunitários. 
Este setor inclui a administração pública, segurança social, forças policiais e de segurança, educação, 
saúde, artes e entretenimento e outros serviços sociais e pessoais. Como seria de esperar, as taxas de 
densidade sindical nos serviços públicos, sociais, comunitários e pessoais são muito mais altas do que 
nos serviços comerciais. A exceção a essa constatação geral ocorre nos casos em que os funcionários 
públicos estão proibidos de se sindicalizar, como acontece no Chile. Em média, para os 49 países 
apresentados na figura 7, o nível de sindicalização é 3,4 vezes maior nos serviços sociais do que nos 
serviços comerciais. Por norma, os funcionários públicos, os administradores de entidades públicas, os 
funcionários da administração local e central, os professores e, quando permitido, a polícia e os militares 
são aqueles com as taxas de densidade sindical mais altas em qualquer país. Este fenómeno poderá 
ter várias explicações, nomeadamente a facilitação e encorajamento dos sindicatos por parte das 
autoridades, a união profissional e espírito de equipa, seguros privados associados à filiação sindical e 
um maior grau de estabilidade no emprego do que no setor privado, embora os contratos de curto prazo 
e o trabalho temporário se tenham tornado bastante comuns, especialmente na educação, nos cuidados 
de saúde e nos serviços públicos subsidiários. Dados históricos sobre um conjunto muito menor de 
países mostram que a disparidade na sindicalização entre os trabalhadores dos serviços comerciais e dos 
serviços sociais (e aqueles que trabalham no setor privado ou público em geral) aumentou rapidamente 
nas décadas de 1980 e 1990, no seguimento do acentuado declínio da sindicalização no setor privado 
(tanto nos serviços como na indústria). No entanto, desde 2000, as taxas de densidade sindical também 
diminuíram nos serviços públicos devido à privatização, ao crescente recurso a contratos temporários 
na administração pública e na educação, e à transição do estatuto de trabalhador por conta de outrem 
para trabalhador por conta própria nos cuidados de saúde. 

Os professores têm desempenhado um papel fundamental na formação dos sindicatos africanos. Muitas 
vezes, são o grupo mais numeroso entre os sindicalizados. Os sindicatos de professores representam 
53 por cento do total de sócios contribuintes na Serra Leoa, 47 por cento na Tanzânia, 31 por cento no 
Gana, 30 por cento no Uganda, 29 por cento no Zimbabué e 24 por cento no Maláui. Esses números 
são mais elevados do que para qualquer outro grupo profissional. Estas percentagens elevadas são 
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igualmente comuns em alguns países de “baixa sindicalização” no mundo desenvolvido, por exemplo 
nos Estados Unidos da América, onde a sindicalização no setor da educação representava 28 por cento 
da sindicalização total em 2017, em França com 22 por cento em 2013 ou no México com 20 por cento 
em 2015. Os enfermeiros e os médicos normalmente também estão bem representados nos sindicatos, 
embora muitas vezes através de ordens profissionais independentes do movimento sindical tradicional.

Geralmente, a transição profissional da indústria para os serviços e, mais particularmente, para os 
serviços sociais e comunitários, é acompanhada por um nível médio de escolaridade mais alto. As taxas 
de densidade sindical tendem a aumentar com o nível de escolaridade. Disponho apenas de dados para 
a OCDE, que mostram que, em média, mais de dois em cada cinco sindicalizados completaram o ensino 
terciário, dois em cada cinco o ensino secundário superior e menos de um quinto não completaram 
o ensino secundário. Os países com a maior proporção de trabalhadores não especializados com 
escolaridade inferior ao ensino secundário (acima de 30 por cento do total de sindicalizados) são a 
Turquia, o México, a República da Coreia, Espanha e Portugal. Tal como na transição para os serviços, o 
número crescente de mulheres nos sindicatos também resultou numa subida do nível de escolaridade. 
Quanto maior a proporção de mulheres nos sindicatos, menor a proporção de sindicalizados sem o 
ensino secundário (r = -0,57).

L 2.6 O aumento da sindicalização feminina
A par do declínio da sindicalização na indústria, a maior mudança nos sindicatos durante as últimas 
décadas terá sido possivelmente o aumento da sindicalização feminina. Esse processo ocorreu em 
quase todo o mundo e começou por volta de 1970, liderado por alguns países do Norte da Europa e pelo 
mundo anglo-saxónico. Atualmente, há mais mulheres do que homens nos sindicatos da Europa Central 
e Oriental, Norte da Europa, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, Reino Unido, Israel, Camboja, 
Nicarágua e Tunísia. Em quase todos os países, a proporção de mulheres sindicalizadas continua a 
aumentar.

Em 2016 –17, as taxas de densidade sindical eram mais altas para as mulheres do que para os homens 
em 27 dos 56 países apresentados na figura 8. Em muitos países, ao longo de um período de três ou 
quatro décadas, verificou-se uma convergência das taxas de sindicalização masculinas e femininas, 
inicialmente porque mais mulheres se filiaram em sindicatos e, posteriormente, porque mais homens 
do que mulheres perderam os seus empregos e abandonaram os sindicatos. Esta evolução tem 
subjacentes as mudanças estruturais discutidas anteriormente: a desindustrialização, que afetou mais 
os homens do que as mulheres, e o crescimento dos serviços sociais e comerciais, que criou mais 
oportunidades para o emprego e a sindicalização das mulheres. Nos últimos anos, na maioria dos 
países desenvolvidos, o número de homens sindicalizados começou a diminuir em termos absolutos. O 
número de mulheres sindicalizadas, em termos absolutos, continuou a aumentar, embora, em muitos 
países, as políticas de austeridade e a contração dos serviços públicos após a Grande Recessão tenham 
posto termo a essa tendência. Em muitos países em desenvolvimento, especialmente na África e na 
Ásia, a sindicalização feminina aumentou quando os sindicatos começaram a intervir no setor informal, 
onde geralmente mais mulheres do que homens encontram emprego.
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Figura 8: Taxas de densidade sindical por sexo, 2016/17
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As taxas de sindicalização mais baixas entre as mulheres e a maior disparidade entre as taxas de 
sindicalização masculinas e femininas são observadas na Argentina, Paquistão, Turquia, República da 
Coreia, Japão, Áustria, Alemanha, Grécia e Chipre. As razões pelas quais os sindicatos não conseguem 
recrutar mais mulheres nesses países nem sempre são claras. Com exceção da Grécia, Chipre e 
Paquistão, há uma forte tradição e uma grande presença da indústria e do sindicalismo industrial nesses 
países – mesmo nos dias de hoje – e talvez isso tenha atrasado o foco nas mulheres e na sindicalização 
feminina que encontramos nos serviços públicos e privados. O facto de o número de mulheres 
sindicalizadas ainda ser inferior ao dos homens também poderá ficar a dever-se a fatores religiosos 
e culturais (o confucionismo no Japão, a influência do Islão no Paquistão, uma cultura de sindicalismo 
masculino na República da Coreia e no Japão, machismo na América Latina, paternalismo na África e 
a persistência do modelo masculino de chefe de família em alguns países da Europa continental) (ver 
Cook et al., 1984). No entanto, as diferenças existentes no interior de uma mesma região, cultura e até 
religião e, em alguns casos, a ocorrência de rápidas mudanças ao longo do tempo (por exemplo, na 
Irlanda ou nos Países Baixos) sugerem que é necessária alguma cautela quando recorremos a essas 
explicações culturais. Num passado não muito longínquo, a ideologia cristã exigia que as mulheres 
voltassem para casa após o casamento e o nascimento dos filhos. 

3 / Evolução das relações de emprego
Desde a década de 1980, temos assistido a um afastamento da relação de emprego típica que era a 
norma em grandes organizações, entre os trabalhadores de colarinho azul em indústrias sindicalizadas 
e trabalhadores de colarinho branco em funções administrativas. O declínio desta relação, como norma 
e indicador de referência também para as empresas não sindicalizadas, tem um paralelo na contração 
do setor formal na África, Ásia e América Latina. A relação típica de emprego tem sido a base normativa 
das leis e regulamentos que protegem os trabalhadores contra longas horas de trabalho e condições de 
trabalho inseguras, garantem o direito dos trabalhadores à organização sindical e à negociação coletiva e 
garantem o acesso a prestações sociais, como a segurança social e as pensões (Stone e Arthurs, 2013).
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A diversidade das relações de emprego em países de rendimento elevado é cada vez maior, variando 
entre o emprego formal permanente ou estável e diferentes formas de trabalho atípico, em particular 
o trabalho a tempo parcial, os contratos a termo certo, o recurso a agências de trabalho temporário, o 
trabalho à chamada, e diferentes formas de trabalho independente. Assistimos igualmente a uma maior 
flexibilidade e diversidade no que diz respeito ao tempo de trabalho, padrões de trabalho móvel e ao 
trabalho no domicílio. Algumas dessas novas modalidades de trabalho classificam os trabalhadores como 
autónomos, independentes ou por conta própria, enviam-nos de uma agência de trabalho temporário, 
destacam-nos para outros países com contratos temporários ou transferem-nos dos quadros nucleares 
de grandes empresas dominantes para os quadros das empresas dos seus fornecedores, mais pequenas 
e menos estáveis.

O emprego ocasional é uma das principais características dos países de rendimento baixo e médio e tem 
vindo a assumir uma importância cada vez maior nos países industrializados. No Bangladeche, quase 
dois terços do emprego assalariado é ocasional; no Mali e no Zimbabué, um em cada três trabalhadores 
por conta de outrem trabalha em regime ocasional. Na Austrália, o emprego ocasional afeta um em cada 
quatro trabalhadores por conta de outrem (IPSP, 2018). A OCDE estima que o trabalho atípico, que inclui 
os trabalhadores independentes, temporários e a tempo parcial com contratos temporários, representa 
quase um quarto do emprego total. A tendência crescente do trabalho atípico teve início muito antes 
da Grande Recessão de 2008. Em média, quase 2,6 por cento dos empregos permanentes a tempo 
completo nos países da OCDE foram destruídos no rescaldo daquela recessão, o que contribuiu também 
para o aumento da proporção do trabalho atípico. Com base na média de 150 países, a OIT estima que 
a incidência do emprego temporário no setor formal seja de 11 por cento, variando significativamente 
entre menos de 5 por cento na Letónia, Noruega e Serra Leoa e mais de 25 por cento no Peru, Polónia 
e Espanha (OIT, 2018b).
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L 3.1 Globalização e migração
Graças à redução dos entraves ao comércio, à diminuição dos custos de transporte e à desregulamen-
tação dos mercados de produtos e do trabalho, tornou-se mais fácil para as empresas deslocalizar 
a produção através do desenvolvimento de cadeias de abastecimento globais. A principal vantagem 
dos países em desenvolvimento e emergentes sobre os países desenvolvidos foi, e continua a ser, o 
acesso a mão-de-obra mais barata. A via de desenvolvimento industrial orientada para a exportação, 
muitas vezes autocrática, seguida pelo Japão na década de 1950, pela Coreia do Sul na década de 1960 
e pela China nas décadas de 1980 e 1990, exige que esses países atualizem as suas competências 
à medida que a economia cresce e os rendimentos aumentam. Setores como o do vestuário estão 
constantemente a mudar de localização devido ao aumento dos custos comparativos da mão-de-obra, 
sendo o Bangladeche, o Camboja, a Indonésia e o Vietname os novos locais de produção. A externalização 
da atividade transformadora nas cadeias de produção globais criou milhões de empregos no Sul Global, 
muitas vezes através de zonas francas industriais de exportação (ZFIE), mas não resultou num aumento 
da sindicalização dos trabalhadores industriais. A maioria dos empregos que se deslocaram para o sul 
respeitam a cargos de baixa tecnologia na indústria transformadora ou a profissões básicas no setor 
dos serviços relacionadas com a expansão do turismo e dos transportes e a necessidade de segurança.

Setores industriais onde a concorrência com a China tem sido mais agressiva registaram as maiores 
reduções no emprego (Autor, Dorn e Hanson, 2016), e muitas economias avançadas têm sua própria 
versão da Cintura Industrial da América. Isto teve um impacto profundo em muitos sindicatos e grupos 
de trabalhadores sindicalizados. As ZFIE em países em desenvolvimento também não beneficiam 
os sindicatos. Normalmente, são apresentadas como um mecanismo para atrair investimento 
estrangeiro, introduzir novas tecnologias e criar emprego, muitas vezes oferecendo incentivos 
fiscais e flexibilizando a regulamentação do trabalho, chegando mesmo a proibir os sindicatos 
de se organizarem.18 Sem acesso a representação sindical, são frequentes as violações da fraca 
regulamentação que existe (Murray, 2018). Por exemplo, o Governo do Bangladeche só começou a 
suavizar a sua política de proibição dos sindicatos nas ZFIE depois do desabamento de um edifício que 
matou mais de 1 100 trabalhadores em 2013.

L 3.2 Migração
As pessoas, tal como os empregos, também se deslocam de um local para outro. Os fluxos migratórios 
para o Norte intensificaram-se particularmente no período de dez anos que antecedeu a crise financeira 
global. Depois disso, abrandaram, mas desde então voltaram a aumentar, sendo cada vez maior o 
número de refugiados que procuram escapar à guerra e à miséria (Afonso e Devitt, 2016). A Organização 
Internacional para as Migrações (IOM) estima que, em 2015, o número de migrantes ascendia a quase 
1 000 milhões em todo o mundo o que corresponde a uma em sete pessoas a nível global (IOM, 2016). 
A grande maioria (740 milhões) são migrantes internos (principalmente rurais-urbanos), perfazendo 
150 milhões apenas na China. Os migrantes internacionais totalizavam 244 milhões, um aumento de 41 
por cento desde 2000. A migração internacional no Sul Global, que ascende a 90 milhões de migrantes 
(35 por cento da totalidade de migrantes internacionais), é ligeiramente superior à migração do Sul para 
o Norte (33 por cento), ao passo que a migração entre países no Norte é apenas de 23 por cento e do 
Norte para o Sul de 5 por cento. Os dados da OIT para 2013 sugerem que a maior parte da migração 
internacional, 130 milhões, são migrantes laborais, a grande maioria (75 por cento) dos quais em países 
de rendimento elevado (OIT, 2015b). A proporção de migrantes laborais internacionais como proporção 
de todos os trabalhadores varia entre menos de 3 por cento em grande parte da África, América Latina 
e Sul da Ásia e Ásia Oriental e 9-10 por cento na Europa Oriental e Ásia Central e Ocidental, 16 por cento 
no Norte da Europa, no Sul da Europa e na Europa Ocidental, 20 por cento na América do Norte e 35 
por cento nos Estados Árabes. Entre 2003 e 2013, os migrantes internacionais contribuíram para 70 por 
cento do aumento da mão-de-obra na Europa e 47 por cento nos Estados Unidos da América.
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No âmbito dos programas de “trabalhadores convidados” na Europa continental, os trabalhadores 
migrantes do Sul da Europa, da Turquia e do Norte de África nem sempre foram bem recebidos pelos 
sindicatos do Norte e, por vezes, isso criou tensões dentro do novo movimento da União Europeia 
(Penninx e Roosblad, 2000). Quando esses programas terminaram após os choques económicos 
da década de 1970, muitos países adotaram políticas de imigração zero, mas não impediram os 
migrantes residentes de permanecer no território e de se reunirem com as suas famílias. As políticas 
de globalização neoliberal das décadas de 1980 e 1990 levaram a uma nova fase de migração 
impulsionada pelo ressurgimento de locais de trabalho clandestinos (sweatshops), emprego informal 
e exploração laboral no Norte Global (Reyneri, 2003). Tradicionalmente, os trabalhadores imigrantes 
raramente se filiavam em sindicatos e o seu nível de sindicalização foi sempre inferior ao dos 
trabalhadores nativos nos mesmos empregos. Se era assim porque os trabalhadores migrantes 
tinham menor propensão para se filiarem em sindicatos ou porque os sindicatos não procuravam 
atrair esse grupo de trabalhadores nem sempre é claro.

No entanto, em 2000, na América do Norte, Europa Ocidental e Sudeste Asiático, os sindicatos tinham 
adotado uma abordagem mais “inclusiva” em relação aos migrantes internacionais (Caspersz, 2013). 
Começaram a apoiar canais legais para a imigração laboral e a dedicar mais atenção à organização dos 
migrantes, por vezes através de serviços e estruturas especiais no seio dos sindicatos e de alianças com 
grupos de ativistas da sociedade civil (Connolly et al., 2014; Milkman, 2013; Tapia e Turner, 2013). Mais 
adiante no presente estudo, encontraremos exemplos oriundos de países tão distantes como a Jordânia, 
a África do Sul e Hong Kong. Na Europa Ocidental e na América do Norte, os sindicatos começaram a 
ver a fiscalização do cumprimento das normas de emprego como uma forma mais eficaz de proteger 
o mercado de trabalho do que o controlo da migração. Alguns sindicatos têm sido mais restritivos do 
que outros, por exemplo, quando pressionaram, com êxito, as autoridades para adotarem medidas de 
interdição temporária da migração laboral dos oito novos Estados-membros da Europa Central e Oriental 
em 2004 (Dølvik e Visser, 2009). No entanto, atualmente os sindicatos dedicam mais atenção à situação 
e ao tratamento dos migrantes presentes no país do que à gestão dos canais de entrada (Krings, 2010). 
Em 2000, a Federação Americana do Trabalho e o Congresso de Organizações Industriais (AFL-CIO) dos 
Estados Unidos da América adotaram uma postura política pró-imigração, abandonando o seu apoio 
a medidas restritivas. Agora, dedicam-se à defesa dos direitos dos imigrantes e à identificação de vias 
para a legalização dos trabalhadores da América Central e do Sul em situação irregular (Milkman, 2013). 
Em vários países europeus, incluindo França, Espanha, Itália, Países Baixos, Bélgica e Reino Unido, os 
sindicatos tornaram-se apoiantes ativos dos direitos dos imigrantes (Connolly, Marino, Martinez Lucio, 
2014; Jacobson e Geron, 2011).
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Figura 9: Taxas de densidade sindical de trabalhadores nascidos no estrangeiro e nativos, 2012 
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Fonte: Base de dados ICTWSS, calculados com base no Inquérito Social Europeu, ajustados às taxas de densidade média conhecidas. 

A figura 9 compara as taxas de densidade sindical de trabalhadores nativos e nascidos no estrangeiro, 
em vários países europeus, em 2012. Infelizmente, não disponho de dados comparáveis para países 
não europeus. Os dados aqui apresentados baseiam-se em inquéritos às famílias ou à mão-de-obra 
(Irlanda, Países Baixos, Suécia, Reino Unido, Estónia) e em dados extraídos do Inquérito Social 
Europeu, ajustados às taxas de densidade média conhecidas.19 Com poucas exceções (essencialmente 
Portugal e Eslovénia), os trabalhadores migrantes são menos sindicalizados do que os trabalhadores 
nativos. Gorodzeisky e Richards (2013) e Kranendonk e de Beer (2016), recorrendo a diferentes ciclos 
do Inquérito Social Europeu, concluem que as características individuais dos migrantes, tais como a 
sobrerrepresentação de migrantes em determinados setores ou profissões menos sindicalizadas, pouco 
ou nada contribuem para o facto de a taxa de sindicalização dos trabalhadores migrantes na Europa ser 
inferior à taxa dos trabalhadores nativos. Estes autores concluem que o facto de a taxa de densidade 
sindical dos trabalhadores migrantes ou nascidos no estrangeiro ser mais baixa tem de ser explicado 
por diferenças nas políticas sindicais.

Em todos os países europeus apresentados na figura 9, a probabilidade de os trabalhadores nativos serem 
sindicalizados é, em média, 1,3 vezes superior à dos trabalhadores nascidos no estrangeiro. As maiores 
diferenças registam-se em Espanha (proporção de 2,3 para 1), Grécia (1,9 para 1), Hungria (1,6 para 1), 
Áustria (1,6 para 1), Suíça, Alemanha e Irlanda (1,5 para 1). Em França e no Reino Unido, as diferenças 
estão próximas da média de 1,3 para 1. As diferenças mais pequenas verificam-se na Bélgica, Itália, 
Finlândia, Suécia, Dinamarca (todos cerca de 1,1 para 1), Países Baixos, Noruega e Polónia (1,2 para 1). 
Infelizmente, não disponho de dados históricos para Espanha ou a Grécia que permitiriam mostrar o 
efeito da recessão de 2008 e o consequente aumento acentuado do desemprego. Os trabalhadores 
migrantes foram mais afetados? Deixaram o país ou permaneceram no território? Abandonaram os 
sindicatos ou foram abandonados pelos sindicatos? Para a Suécia, Dinamarca, Irlanda e Países Baixos, 
disponho de dados que permitem uma comparação com finais da década de 1990. Essa comparação 
revela que, na Suécia, Dinamarca e Irlanda, a taxa de densidade sindical dos trabalhadores migrantes ou 
nascidos no estrangeiro diminuiu mais do que a taxa de densidade dos trabalhadores nativos. Nos Países 
Baixos, a diminuição foi semelhante para ambos os grupos, não obstante os esforços de organização dos 
trabalhadores temporários e migrantes desenvolvidos pelos sindicatos neerlandeses (Connolly, Marino 
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e Martinez Lucio, 2016). O declínio desproporcional da sindicalização dos trabalhadores migrantes na 
Dinamarca e na Suécia poderá ser explicado por mudanças políticas que enfraqueceram o sistema 
de fundos de seguro de desemprego, gerido pelos sindicatos numa base voluntária, com um impacto 
fortemente negativo no recrutamento e na retenção de jovens trabalhadores, trabalhadores temporários 
e migrantes pelos sindicatos (Kjellberg e Ibsen, 2016). Na Irlanda, a população de trabalhadores nascidos 
no estrangeiro, embora tenha aumentado rapidamente na década de 2000, passou de uma população 
essencialmente anglo-saxónica para uma população predominantemente oriunda da Europa Oriental. 
Muitos migrantes trazem consigo experiências diferentes, tanto negativas quanto positivas, sobre 
os sindicatos do seu país de origem, que provavelmente influenciarão a sua decisão de se filiar num 
sindicato no seu país adotivo.

L 3.3 Trabalho temporário e a tempo parcial
Em muitos países, tanto de rendimento elevado como em desenvolvimento, a maioria dos jovens 
trabalha em empregos temporários. Embora os contratos a termo certo possam criar cargos de nível de 
entrada para as pessoas que procuram acesso a trabalho remunerado, e permitir que os empregadores 
avaliem aqueles que procuram o seu primeiro emprego, os mercados de trabalho segmentados com 
normas rigorosas que protegem os trabalhadores com empregos “permanentes” contra o despedimento 
resultam frequentemente em períodos mais longos de contratos temporários sucessivos, em que 
a probabilidade de os trabalhadores obterem um emprego estável é reduzida. Nos países para os 
quais existem dados disponíveis, os empregos obtidos através de agências de trabalho temporário 
representam entre 1 por cento e 6 por cento do emprego assalariado. Na Europa, tornou-se mais fácil 
para as empresas, diretamente ou por meio de uma agência de trabalho, “destacar” temporariamente 
trabalhadores para outro país. Os países asiáticos, em particular, assistiram ao crescimento de várias 
formas de trabalho como o destacamento, o trabalho temporário através de agências, a subcontratação 
ou a externalização ao longo das últimas décadas. Na indústria transformadora indiana, o trabalho em 
regime de prestação de serviços atingiu 34,7 por cento em 2011–12, em comparação com os níveis 
insignificantes do início da década de 1970. Sridhar e Panda (2014) citam fontes que mostram que, em 
muitas empresas transformadoras, o trabalho em regime de prestação de serviços aumentou para 
60-70 por cento do emprego total.

Os sindicatos intensificaram os seus esforços de organização dos trabalhadores independentes, a tempo 
parcial e temporários, com bons resultados. Na OCDE, a proporção média de trabalhadores a tempo 
parcial e temporários entre os sindicalizados é de 13 por cento para ambos os grupos e de 2 por cento 
a 3 por cento para os trabalhadores independentes, não incluindo os trabalhadores agrícolas (figura 10). 
Não possuo uma estimativa para os trabalhadores destacados por agências de trabalho temporário, 
mas deve ser muito baixa, não obstante a crescente atenção dos sindicatos (Benassi e Vlandas, 2016).  
A proporção de trabalhadores a tempo parcial nos sindicatos aumenta com a proporção de trabalhadores 
temporários (r= 0,53), o que indica que existe, de facto, uma sobreposição considerável. Assim sendo, 
não podemos adicionar esses números.
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Figura 10: Proporção de trabalhadores independentes, temporários e a tempo parcial entre 
os sindicalizados
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Nota: A proporção de trabalhadores independentes entre os sindicalizados é calculada como uma percentagem do número total de 
sindicalizados (trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes) com emprego; a proporção de trabalhadores a tempo 
parcial e temporários entre os sindicalizados é calculada como uma percentagem dos trabalhadores por conta de outrem sindicalizados 
com emprego.

Olhando para os três grupos separadamente, constatamos que as proporções mais elevadas de 
sindicalizados com contratos de trabalho temporários se encontram na Turquia e em Israel, seguidos 
pela Irlanda, Estados Unidos da América, Itália e Austrália. Os sindicatos nos Países Baixos, Austrália, 
Reino Unido, Irlanda e Bélgica registam uma elevada proporção de sócios com empregos a tempo 
parcial. O trabalho a tempo parcial está menos desenvolvido na Europa Central e Oriental e a maioria 
dos sindicatos ainda não começou a organizar os trabalhadores a tempo parcial. O mesmo se aplica aos 
trabalhadores destacados por agências de trabalho temporário, que só recentemente foram identificados 
como alvo da organização sindical (Bernaciak e Kahancová, 2017). Em regra, os sindicatos começam 
a organizar os trabalhadores atípicos, ou qualquer grupo não convencional, quando percebem que o 
grupo é suficientemente numeroso, estável e vital para a sua posição de negociação ou sobrevivência.20 
Os dados sobre a sindicalização entre os trabalhadores independentes (incluindo freelancers, artistas, 
especialistas das profissões intelectuais e científicas, estudantes, trabalhadores por conta própria e 
trabalhadores da gig economy) só estão disponíveis para metade desses países. A sua proporção no 
número total de sindicalizados ainda é pequena, mas está a aumentar em países como Israel, Eslováquia, 
Finlândia, Suécia, Itália e Países Baixos.

A elevada rotatividade do emprego está negativamente correlacionada com a sindicalização. Se 
pensarmos na sindicalização como uma forma de respeito por um uso social, reputação ou norma 
motivado por pressão dos pares (Booth, 1985; Checchi & Visser, 2005; Ibsen, Toubøl e Jensen, 2017; 
Visser, 2002), a perda ou mudança de emprego quebra o vínculo existente e tem por efeito eliminar 
essa pressão, sendo uma das razões mais referidas pelos participantes em inquéritos quando lhes é 
perguntado por que motivo deixaram o sindicato. Há estudos que também confirmam a conclusão de 
que, no caso da Alemanha, as comissões de trabalhadores dominadas por sindicatos desempenham 
um papel importante não apenas no recrutamento, mas também na retenção de sócios (Behrens, 2009; 
Goerke e Pannenberg, 2007; Leschke e Vandaele, 2018).
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Além da taxa de filiação mais baixa e da taxa de saída mais alta associadas à rotatividade do emprego, 
a passividade dos sindicatos também contribuiu para que a densidade sindical entre os trabalhadores 
temporários seja mais baixa. Embora os sindicatos europeus tenham respondido de formas diferentes ao 
desafio do trabalho contingente, Gumbrell-McCormick (2011) defende que a sua abordagem apresentava 
um elemento comum. Inicialmente, os sindicatos estavam menos preocupados com a representação 
do que com a oposição a esse tipo de trabalho per se e a sua proibição. Quando essa abordagem falhou 
e os sindicatos começaram a perceber que o trabalho contingente veio para ficar, abandonaram a 
sua estratégia de exclusão e apostaram no envolvimento e na representação. O sindicato alemão IG 
Metall, por exemplo, tradicionalmente recusava-se a organizar trabalhadores destacados por agências 
de trabalho temporário, alegando que essa organização lhes conferiria legitimidade. Percebendo que 
o trabalho obtido através de agências de trabalho temporário se tinha tornado numa característica 
permanente do setor da engenharia metalúrgica e comprometia a posição de negociação do seu grupo 
nuclear de sócios, o sindicato lançou uma vigorosa campanha “Trabalho Igual – Salário Igual”, durante a 
qual alguns trabalhadores temporários se filiaram no sindicato (Benassi e Dorigatti, 2015). Por volta de 
2014, os sindicatos da indústria automóvel checa e eslovaca, onde o trabalho temporário é muito comum, 
reviram, com alguma relutância, as suas políticas e procuraram combinar a sua política tradicional de 
proteção dos sócios nucleares (contribuintes) entre os trabalhadores com contratos permanentes com 
tentativas de representar e melhorar a posição dos trabalhadores temporários (Bernaciak e Kahancová, 
2017). Mais concretamente, inspirados pelo “modelo de organização” importado dos Estados Unidos 
da América, muitos sindicatos europeus dedicaram-se à organização de campanhas dirigidas aos 
trabalhadores com contratos temporários e em posições precárias, algumas das quais tiveram bastante 
sucesso: seguranças em Hamburgo, trabalhadores de call centers na Áustria, empregados de limpeza 
e embaladores de carne nos Países Baixos, trabalhadores de estabelecimentos de fast food e centros 
comerciais em França, trabalhadores do comércio retalhista na Polónia, agentes de vendas na Suécia, 
trabalhadores de hotéis na Irlanda e embaladores de carne no Reino Unido (Berntsen, 2015; Connolly, 
Marino, e Martinez Lucio, 2016; Czarzasty, Gajewska, e Mrozowicki, 2014; Holtgrewe e Doellgast, 2012; 
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Murphy e Turner, 2016; Tapia e Turner, 2013). Algumas dessas campanhas seguiram o modelo da bem-
sucedida campanha “Justice for Janitors” (“Justiça para os Zeladores”) lançada nos Estados Unidos da 
América (Erickson et al., 2002). 

O facto de o trabalho através de agências de trabalho temporário e de o emprego temporário se terem 
tornado uma realidade para muitos, senão para a maioria dos jovens, é outra razão ponderosa pela qual 
os sindicatos mudaram as suas políticas. Dado o envelhecimento dos sócios, especialmente na indústria, 
mas não só, os sindicatos precisam urgentemente de recrutar mais jovens, por exemplo, prestando 
atenção às mudanças na transição da escola para o trabalho e ao aumento dos padrões atípicos de 
emprego. Esta é uma das razões pelas quais os sindicatos japoneses mudaram a sua atitude em relação 
aos trabalhadores a tempo parcial, muitos dos quais são jovens, mulheres e com proteção limitada 
no emprego. As suas campanhas de recrutamento de trabalhadores a tempo parcial tiveram algum 
sucesso, mas enfrentaram também muitos obstáculos devido à estrutura empresarial dos sindicatos, 
um problema que também surge no caso da República da Coreia. Os sindicatos de empresa muitas 
vezes limitam o seu recrutamento aos trabalhadores regulares e não contribuem para campanhas que 
promovem a adoção de políticas de filiação mais inclusivas pelas federações sindicais setoriais às quais 
pertencem (Jeong, 2001; Lee, 2010).

Figura 11: Taxas de densidade sindical, empregos temporários vs permanentes e a tempo parcial 
vs a tempo completo, 2015-16
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A taxa média de densidade sindical para os países da figura 11 é de 30 por cento para os trabalhadores 
permanentes e de 14 por cento para os trabalhadores temporários. Nesses países, os trabalhadores 
permanentes têm 4,2 vezes mais probabilidades de serem sindicalizados, e os maiores défices na 
sindicalização dos trabalhadores temporários verificam-se na Dinamarca, Grécia, Hungria, Índia, 
Lituânia, México, Polónia, Eslovénia e Espanha. As diferenças são pouco significativas em países tão 
diversos como o Canadá, Irlanda, Itália, Nova Zelândia e Turquia. São muitas as explicações possíveis, 
nomeadamente diferenças na proteção legal do emprego, políticas de recrutamento sindical ou a 
concentração de trabalhadores temporários em determinados setores ou entre os jovens, menos 
sindicalizados. Mas por que motivo a Dinamarca – com a sua famosa “flexigurança”, contratos de 



SINDICATOS. UM EQUILÍBRIO EM TEMPOS DE MUDANÇA42

trabalho de duração indeterminada relativamente flexíveis e estrutura de negociação coletiva inclusiva 
– se encontra no primeiro grupo? A resposta poderá estar nas mudanças no sistema de seguro de 
desemprego do país. 

As taxas de densidade sindical excecionalmente altas na Dinamarca, Islândia, Finlândia e Suécia (mas 
não na Noruega) têm sido atribuídas a uma forma particular de seguro de desemprego voluntário 
conhecido como o “sistema de Ghent”. Fortemente subsidiado pelo Estado e administrado por fundos 
sindicais, esse sistema constitui um poderoso incentivo à sindicalização dos trabalhadores. A Bélgica 
implementou um sistema de Ghent parcial: embora o seguro de desemprego seja obrigatório, os 
sindicatos continuaram a desempenhar um papel importante na concessão de prestações sociais (Van 
Rie, Marx e Horemans, 2011; Vandaele, 201). Ao contrário da associação negativa que existe entre 
desemprego e filiação sindical na maioria dos países, a sindicalização nesses países com um sistema 
de Ghent tende a aumentar em condições de aumento do desemprego (Checchi e Visser, 2005). Western 
(1997) mostrou que o sistema de Ghent é particularmente benéfico para os sindicatos que representam 
trabalhadores manuais.

As reformas recentes enfraqueceram a ligação entre o seguro de desemprego gerido pelo sindicato e 
a sindicalização. Os governos criaram fundos de desemprego “abertos”, não associados aos sindicatos, 
na Finlândia (1992), Dinamarca (2002) e Suécia (2005). Esses fundos são geralmente mais baratos e 
atrativos para os trabalhadores mais jovens, especialmente na Finlândia (Böckerman e Uusitalo, 2006), 
enquanto na Dinamarca abriram as portas a novos tipos de “sindicatos mais baratos”, fora do sistema 
tradicional, que não participam na negociação coletiva. Na Suécia, o Governo aumentou as contribuições 
para o seguro de desemprego e introduziu o sistema de experience rating (que penaliza as empresas 
que recorrem com mais frequência ao despedimento), o que afeta sobretudo os trabalhadores de 
colarinho azul sindicalizados. As reduções fiscais aplicáveis às quotas para o fundo foram abolidas ou 
limitadas, atingindo novamente os sindicatos que representavam trabalhadores manuais e trabalhadores 
com salários mais baixos (Kjellberg e Ibsen, 2016). Muitos fundos cobram as mesmas quotas, 
independentemente de os beneficiários serem trabalhadores a tempo parcial ou a tempo completo, 
temporários ou permanentes. Portanto, é plausível que os trabalhadores a tempo parcial e temporários 
em particular, geralmente com salários mais baixos, sejam excluídos do fundo e dos sindicatos por 
motivos económicos. Na Bélgica, a reforma do seguro de desemprego está na agenda do Governo, mas 
foi bloqueada (Vandaele, 2017).

Kjellberg (2018) dá o exemplo do sindicato dos trabalhadores do setor da hotelaria e restauração na 
Suécia. Após as reformas e a abolição das reduções fiscais, a quota mensal do fundo aumentou de 58 
coroas suecas (SEK) em 2006 para 430 coroas suecas em 2009. No setor da hotelaria e restauração, 
muitos trabalhadores têm contratos a tempo parcial ou a termo certo, muitos são jovens e nascidos no 
estrangeiro e a rotatividade da mão-de-obra é muito elevada. Não admira que muitos economizem nas 
quotas sindicais. A densidade sindical entre os trabalhadores de hotéis e restaurantes diminuiu de 52 
por cento em 2006 para 40 por cento em 2008, e para 27 por cento em 2017. Assistimos a diminuições 
semelhantes entre os trabalhadores temporários e a tempo parcial na Dinamarca e na Finlândia.

No geral, a diferença nas taxas de densidade sindical entre trabalhadores a tempo parcial e a tempo 
completo diminuiu na maioria dos países. Atualmente, a probabilidade de os trabalhadores a tempo 
completo se filiarem num sindicato é duas vezes superior à dos trabalhadores a tempo parcial, mas essa 
diferença diminui se deixarmos de fora as pessoas que trabalham poucas horas por semana, ou seja, 
menos de 12 horas. Não é claro o motivo pelo qual alguém que trabalha 20 ou 24 horas por semana 
estaria menos interessado em se filiar num sindicato do que alguém que trabalha 36 ou 40 horas, 
partindo do princípio de que as quotas e as prestações são calculadas proporcionalmente ao número 
de horas de trabalho. Nem todos os sindicatos implementaram essa abordagem. Outra hipótese é que 
os trabalhadores a tempo parcial dão prioridade a outros interesses na sua vida, nos quais não figuram 
os sindicatos. Por último, alguns sindicatos demoraram a descobrir o trabalho a tempo parcial. Por 
exemplo, na Estónia ou na Polónia, o trabalho a tempo parcial ainda é bastante novo, frequentemente 
involuntário e marginal, e os sindicatos não têm uma tradição de recrutamento de trabalhadores a 
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tempo parcial. Comparando os sindicatos gregos e italianos na indústria das telecomunicações, que 
emprega muitos trabalhadores temporários, a tempo parcial (“à chamada”), Kornelakis e Voskeritsian 
(2016) encontraram abordagens bastante diferentes: os sindicatos italianos apostaram, com sucesso, no 
recrutamento de trabalhadores a tempo parcial, ao passo que os sindicatos gregos lutam para reter os 
trabalhadores com contratos regulares e a tempo completo. 

L 3.4 Trabalhadores independentes e por conta própria
O trabalho independente e por conta própria representa a categoria mais vasta da economia informal. 
Um dos problemas prende-se com o facto de este tipo de trabalho muitas vezes não ser reconhecido 
e protegido pelas leis existentes em matéria de trabalho e de segurança social, que visam tipicamente 
as pessoas com o “estatuto de trabalhador por conta de outrem”. Em 2002, a Conferência Internacional 
do Trabalho (CIT) adotou uma “Resolução sobre o Trabalho Digno e a Economia Informal”, na qual 
defende o alargamento do âmbito das leis do trabalho e da segurança social e o reconhecimento do 
direito dos trabalhadores por conta própria de se sindicalizarem ou de constituírem sindicatos e de 
participarem na negociação coletiva (OIT, 2002). Esta posição foi reafirmada em 2015 com a adoção 
da Recomendação da OIT sobre a “Transição da Economia Informal para a Economia Formal”. Os 
trabalhadores independentes/prestadores de serviços têm sido excluídos da celebração de convenções 
coletivas em países onde é ilegal estabelecer acordos em matéria de preços ao abrigo das leis da 
concorrência existentes, por exemplo, na União Europeia ou nos Estados Unidos da América. Não 
obstante tais obstáculos, o alargamento das convenções coletivas aos trabalhadores independentes 
ou a negociação de convenções específicas para este grupo é crucial para o sucesso desta abordagem 
na economia das plataformas e, como tal, tornou-se uma questão fundamental nas agendas dos 
sindicatos.

Na área da OCDE, empregadores e trabalhadores por conta própria representavam 13 por cento de todos 
os empregos registados formalmente em 2016, em comparação com 85 por cento para os trabalhadores 
por conta de outrem e 2 por cento para os trabalhadores familiares não remunerados. Desde 2000, o 
trabalho independente tem registado um aumento modesto, embora alguns países tenham assistido 
a um aumento espetacular do trabalho por conta própria – 25 por cento na Estónia e na República 
Checa, 33 por cento em França, 40 por cento no Chile, 46 por cento no Reino Unido, 55 por cento em 
Israel; 69 por cento nos Países Baixos (OCDE, 2018). Isto inclui empregos na construção, no transporte 
rodoviário de mercadorias e nos serviços comerciais, especialmente empregos nos serviços financeiros, 
consultoria de empresas e assessoria organizacional. É tentador estabelecer uma ligação entre alguns 
desses empregos e formas de trabalho e contratação baseadas na Internet. No entanto, a maior parte 
do crescimento do trabalho independente ocorreu antes de 2008 e foi praticamente eliminado durante a 
Grande Recessão.

Além de estarem sujeitos a maior insegurança no emprego e nos rendimentos, os trabalhadores 
independentes usufruem geralmente de menos prestações relacionadas com o trabalho do que a 
maioria dos trabalhadores por conta de outrem. Refira-se, em especial, as prestações de desemprego, 
a elegibilidade para prestações por acidentes de trabalho, bem como para prestações por doença e 
maternidade (OCDE, 2018). Menos de 5 por cento dos trabalhadores independentes que participaram no 
Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho descrevem-se como trabalhadores independentes 
“dependentes” (Williams e Horodnic, 2018), mas nunca saberemos até que ponto essas respostas não 
passam da projeção dos seus desejos. Um grupo de especialistas em relações laborais da UE concluiu 
que, depois do trabalho não declarado, o trabalho independente dependente é a segunda forma mais 
comum de trabalho associada ao trabalho precário. Kalleberg (2018) define “trabalho precário” como 
“trabalho incerto, instável e inseguro”, em que “os trabalhadores assumem os riscos do trabalho ... e 
usufruem de prestações sociais e direitos legais limitados”. A falta de controlo, individual ou coletivo, 
sobre as condições de trabalho, os salários, a duração do trabalho ou o ritmo de trabalho, a ausência 
de proteção da lei ou de convenções coletivas em matéria de segurança e saúde no trabalho e a 
discriminação ou a negação de direitos normalmente concedidos aos trabalhadores numa relação 
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de emprego contribuem para a precariedade. Verifica-se uma grande sobreposição com o que tem 
sido descrito como trabalho informal, mas encontramos também trabalho precário no setor formal e 
entre os trabalhadores por conta de outrem (Mosoetsa, Stillerman e Tilly, 2016). São exemplos disto a 
reclassificação dos enfermeiros hospitalares como prestadores de serviços independentes na Polónia 
para contornar a Diretiva europeia relativa ao tempo de trabalho (Kaminska e Kahancová, 2017) e a 
subcontratação de pilotos polacos da Ryanair, bem como dos pilotos da companhia aérea nacional LOT, 
como trabalhadores independentes, com horários de trabalho variáveis e sem os direitos que assistem 
aos trabalhadores nos termos da lei.21 Na Polónia, um trabalhador independente não pode constituir um 
sindicato ou filiar-se num sindicato. No entanto, na sequência de uma decisão do Tribunal Constitucional 
polaco de 2015, a lei será alterada no sentido de atribuir o direito de constituição ou filiação em sindicatos 
aos trabalhadores independentes ou àqueles com contratos de prestação de serviços para a execução 
de tarefas definidas (Kaminska, 2018).

Os especialistas das profissões intelectuais e científicas, quer tenham ou não pessoal ao seu serviço, 
estão também representados através de associações empresariais, câmaras de comércio e associações 
profissionais de todos os tipos. Alguns grupos (artistas e jornalistas freelance, médicos semi- 
-independentes, advogados ou arquitetos) poderão estar muito bem organizados, outros (empreiteiros 
independentes, especialistas em TI, consultores de empresas, motoristas, trabalhadores de plataformas) 
muito menos (Ackers 2015). No Norte da Europa, existiu sempre um forte elemento de sindicalismo 
entre as profissões intelectuais e científicas. Naturalmente, os sindicatos tendem a concentrar-se nos 
trabalhadores independentes “dependentes” ou “dissimulados”, ou seja, aqueles que não têm outras 
pessoas ao seu serviço e que dependem de uma ou de um número muito reduzido de fontes de 
contratação. Os sindicatos responderam ao aumento de “trabalhadores atípicos” e novos “trabalhadores 
independentes dependentes” na construção, transporte e comércio através da criação de sindicatos 
especiais ou de secções especiais no seio dos sindicatos, por exemplo em Itália, Países Baixos, Áustria 
e Chipre (Pernicka e Blaschke, 2006; Benassi e Vlandas, 2016; Pulignano, Gervasi e Franceschi, 2016). 
Algumas dessas iniciativas remontam a meados da década de 1990.

De um modo geral, essas iniciativas têm tido um sucesso modesto em termos de filiação (Pedersini, 
2010), mas são importantes em termos simbólicos, porque indicam que os sindicatos estão abertos 
à mudança. Alguns dos novos trabalhadores independentes encontram-se em posições vulneráveis, 
beneficiam de uma cobertura de seguro insuficiente e o seu rendimento é instável, situação que foi 
revelada na recessão de 2008, quando muitos contratos terminaram repentinamente e não foram 
renovados. Mas também houve aqueles que prosperaram e podem ser descritos como pessoas que 
“se orgulham das suas competências (...) que querem apostar no desenvolvimento pessoal” e só se 
sindicalizam se “o sindicato adotar a atitude de os apoiar nas suas aspirações” (líder sindical neerlandês, 
citado em Schulze Bischoff e Schmidt, 2007). Mudar de uma atitude de “não deveria ser permitido” para 
uma abordagem “como podemos ajudá-lo?” é um grande passo para muitos sindicatos.  

L 3.5 Trabalho e sindicatos na economia informal
A noção de uma economia informal surgiu na década de 1970 como uma forma de descrever o trabalho 
não regulamentado e não protegido no mundo em desenvolvimento. As tendências recentes no sentido da 
precarização do trabalho e das relações de emprego atípicas alargaram o alcance da economia informal, 
que já não é apenas um fenómeno do mundo em desenvolvimento. Muitos países desenvolvidos têm a 
sua “economia subterrânea” com trabalho não documentado e não protegido (IPSP, 2018). A OIT define 
a “economia informal” como “todas as atividades económicas realizadas por trabalhadores e unidades 
económicas que – na lei ou na prática – não estão abrangidas ou não estão suficientemente abrangidas 
por acordos formais”.22 Em vez de estarem separados em dois mundos distintos, o trabalho formal e 
o trabalho informal estão frequentemente interligados, evocando a imagem de uma encosta íngreme 
com alguns caminhos para subir até ao topo e muitas possibilidades para descer até ao fundo (Breman, 
2010). Este aspeto é importante para compreendermos a organização coletiva e a sindicalização na 
divisão formal-informal (Lindell, 2008). 
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Chen, Madhav e Sankaran (2014) discutem três grupos: trabalhadores no domicílio, apanhadores de 
lixo e vendedores ambulantes, com base nas conclusões de um estudo que envolveu dez cidades 
em quatro países (Índia, Gana, Peru, Tailândia). Os trabalhadores no domicílio nesses países são o 
maior grupo. Este grupo predominantemente feminino é composto por trabalhadores em regime 
de prestação de serviços ou trabalhadores por conta própria envolvidos no fabrico e embalagem de 
tabaco, vestuário, artesanato, produtos eletrónicos, peças de automóveis e produtos farmacêuticos, 
em trabalho administrativo e na prestação de serviços de lavandaria, cabeleireiro ou esteticista. 
Para esses trabalhadores, a sua casa é o local de trabalho, pelo que a habitação e a infraestrutura 
(abastecimento de água, eletricidade) são essenciais, assim como o são o transporte e a proteção 
contra práticas exploratórias da cadeia de valor. Os vendedores ambulantes são o segundo maior 
grupo. O seu problema é encontrar locais seguros para venda e armazenamento dos seus produtos 
e proteção contra assédio, suborno e criminalização. O terceiro maior grupo são os apanhadores 
de lixo, cujo trabalho consiste em recolher e separar resíduos e recuperar materiais reutilizáveis e 
recicláveis. Estes trabalhadores estão expostos a altos riscos para a saúde, agravados pela falta de 
acesso a cuidados de saúde e proteção social. Esses três grupos enfrentam o mesmo problema: 
existem leis para os punir, mas não para os proteger (p. 148). Esta constatação é especialmente 
verdadeira para os trabalhadores migrantes em situação irregular. A questão comum aos três grupos 
é o reconhecimento do direito à identidade e dignidade como trabalhadores, do direito de associação 
e do direito de representação em processos de formulação de políticas relevantes. Esta necessidade 
foi reconhecida na “Resolução da OIT sobre o Trabalho Digno e a Economia Informal” (OIT, 2002) e na 
“Recomendação 204 relativa à transição da economia informal para a economia formal” (OIT, 2015).

No seu perfil estatístico mais recente, a OIT (2018a) estima que 61,2 por cento de todos os empregos a 
nível mundial inserem-se na economia informal, variando entre 86 por cento na África e 25 por cento na 
Europa e Ásia Central. No setor informal, a maioria desses empregos está nas mãos de trabalhadores 
“por conta própria”, mas isso não significa que os trabalhadores por conta de outrem estejam sempre 
numa relação de emprego formal. A OIT estima que, em todo o mundo, 40 por cento da totalidade 
dos trabalhadores por conta de outrem trabalham informalmente, existindo diferenças significativas 
entre as regiões: 15 por cento na Europa, 26 por cento nas Américas, 50 por cento na Ásia e Pacífico 
e 57 por cento na África. Embora nem todos os empregos na economia informal sejam igualmente 
mal remunerados ou inseguros, têm em comum o facto de não proporcionarem uma proteção social 
legalmente garantida, prestações por desemprego ou compensação por perda de emprego, e muitos 
trabalhadores nesses empregos não usufruem de liberdade sindical ou do direito à negociação coletiva. 
Embora os países industrializados tenham, até certo ponto, economias informais, em muitos países 
de rendimento baixo, predominantemente agrários, a economia informal é a própria economia (IPSP, 
2018). Existem relações formais e típicas de emprego assalariado, mas são apenas no setor público, 
que costumava incluir os serviços básicos e partes da indústria transformadora. Devido à contração do 
setor formal (público), é cada vez mais urgente que os sindicatos procurem alargar a sua base de sócios. 

Durante muito tempo, os sindicatos ignoraram ou subestimaram o setor informal, considerando-o um 
fenómeno transitório e muito difícil de organizar (Gallin, 2001). Inicialmente, a resposta dos sindicatos 
ao crescimento do setor informal foi de rejeição, tal como ilustrado pela atitude de muitos sindicatos 
europeus confrontados com o aumento das agências de trabalho temporário, dos contratos temporários 
e do trabalho a tempo parcial (Heery, 2009). Para permanecerem relevantes, os sindicatos terão de atrair 
os trabalhadores informais (Breman, 2010). Inquéritos realizados no Gana, Nigéria, Namíbia, África do Sul, 
Zimbabué e Zâmbia mostraram que é urgente que os sindicatos organizem os trabalhadores informais 
(ALRN, 2003). Nos últimos anos, os sindicatos têm feito um esforço e há exemplos encorajadores 
(especialmente na África, mas não só) de sindicatos que encontraram formas de organizar ou ajudar a 
organizar os trabalhadores nos setores informais, especialmente nos transportes, turismo e segurança 
(LO/FTF, s.d.) A organização dos trabalhadores informais nunca seria uma tarefa fácil (Bonner e 
Spooner, 2011). Sem um local de trabalho típico em torno do qual seja possível agregar o processo 
de organização, muitos trabalhadores informais encontram-se em domicílios ou locais de trabalho 
individualizados e dispersos, ou deslocam-se constantemente de um lugar para outro (vendedores 
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ambulantes, apanhadores de lixo, motociclistas e motoristas de táxi). Na ausência de uma relação de 
emprego ou quando essa relação é dissimulada, a maior parte deles está fora do enquadramento jurídico 
dos direitos laborais e sindicais. Além disso, muitas vezes não há um empregador com o qual seja 
possível interagir para efeitos de negociação coletiva. Quando existe uma relação de emprego, como é 
o caso, por exemplo, dos trabalhadores à jorna na agricultura ou na construção ou dos trabalhadores 
do setor do vestuário que trabalham no domicílio, os locais de trabalho são muitas vezes tão dispersos, 
pequenos ou “escondidos” em agregados familiares individuais que os trabalhadores não têm poder 
para confrontar os empregadores, que recorrem frequentemente a “intermediários” agressivos.

Não existe grande solidariedade entre os trabalhadores por conta própria, uma vez que estes competem 
entre si para angariar contratos e clientes. Poderão concertar esforços por motivos específicos, por exemplo, 
quando pretendem desafiar as autoridades em situações de crise, mas a união em prol de um objetivo comum 
e a ação coletiva são frágeis e de curta duração. A construção de uma organização duradoura geralmente 
requer a ajuda, liderança e subsídios de patrocinadores e sindicatos tradicionais. Os trabalhadores migrantes 
constituem outro grande grupo de trabalhadores informais. Muitas vezes sem documentos e desejando passar 
despercebidos, esses trabalhadores encontram-se numa posição de especial insegurança e vulnerabilidade à 
exploração e assédio e nem sempre se enquadram na cultura sindical tradicional. Por último, o fracasso das 
tentativas de cobrar quotas a pessoas que têm apenas o suficiente para sobreviver é um problema recorrente 
na organização dos trabalhadores na economia informal. A estratégia de financiamento cruzado no seio 
do movimento sindical mais amplo tem os seus limites, embora haja exemplos notáveis de sindicatos de 
professores, muitas vezes os que dispõem de mais recursos, que ajudam a constituir sindicatos no setor 
informal, por exemplo no Gana ou na Serra Leoa (LO/FTF, s.d.; Schurman e Eaton, 2012). A dificuldade em 
apoiar os sócios exclusivamente por meio de um sistema de quotizações pagas por trabalhadores que nunca 
têm rendimentos suficientes para viver compromete o crescimento dos sindicatos e leva a uma redução dos 
serviços adequados ou, se for adotada uma estratégia de angariação de fundos para este efeito, resulta numa 
dependência excessiva de doadores. 

Gallin (2001) distingue entre duas abordagens à organização dos trabalhadores do setor informal: ou 
os sindicatos expandem o seu domínio de intervenção, ou os trabalhadores do setor informal formam 
as suas próprias associações ou cooperativas de natureza sindical. Fundada em 1972, a Associação de 
Trabalhadoras Independentes (Self-Employed Women’s Association, SEWA) da Índia, a maior organização 
de trabalhadores informais com quase dois milhões de membros registados em 2013, é o exemplo mais 
proeminente da segunda abordagem. Na primeira abordagem, os sindicatos alargam o seu campo de 
atividade para incluir trabalhadores do setor informal, como fizeram o TUC no Gana ou o COSATU na 
África do Sul em 2000. Por volta da mesma altura, os sindicatos da indústria têxtil e do vestuário na 
Austrália e no Canadá começaram a organizar os trabalhadores domiciliários. Também há exemplos 
de confederações sindicais que criaram uma associação ou sindicato especial para trabalhadores do 
setor informal, como aconteceu no Senegal (transporte) ou em Hong Kong, onde o maior sindicato 
prestou apoio na criação da Federação de Sindicatos dos Trabalhadores Domésticos da Ásia (Federation 
of Asian Domestic Workers Unions, FADWU), cujos sócios são maioritariamente mulheres filipinas 
e tailandesas (Swider 2000). Com a ajuda de sindicatos de professores, os sindicatos na Serra Leoa 
apoiaram vários sindicatos de motociclistas. No Quénia, após décadas de declínio sindical e contração do 
setor formal devido a despedimentos em massa, externalização e precarização, a confederação sindical 
mais forte e mais bem organizada da região, nos últimos anos, redirecionou os seus esforços para o 
setor informal. Desde 2015, sete novos sindicatos aderiram a esta confederação, que conta agora com 
2,7 milhões de sócios, dos quais apenas 650 000 pertencem ao setor formal, principalmente ao setor 
público. Resumindo, nos últimos anos tem-se verificado um crescimento impressionante do número 
de trabalhadores sindicalizados no setor informal, especialmente na África, entre os motociclistas, os 
motoristas de táxi, os vendedores ambulantes e entre os trabalhadores da indústria têxtil, por exemplo 
na Nigéria e em vários países do Sudeste Asiático. Outros exemplos incluem os trabalhadores agrícolas 
e os trabalhadores à jorna no Nepal, Honduras, República Dominicana, Bolívia, Colômbia e Paraguai. 
A figura 12 mostra como, em alguns países (Quénia, Burundi, Suazilândia, Togo, Serra Leoa), os 
trabalhadores do setor informal constituem a maioria dos sócios dos sindicatos.
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Nem todas as tentativas de organizar os trabalhadores informais correm bem. Há experiências positivas 
e negativas na África do Sul e no Brasil e, na Índia, essa organização teve essencialmente origem fora 
do movimento sindical. Na África do Sul, a campanha do sindicato dos trabalhadores dos transportes 
destinada a organizar os motoristas dos miniautocarros – um elemento crítico num sistema de 
transportes públicos debilitado –, inicialmente bem-sucedida, desmoronou-se sob a forte intimidação 
dos empregadores. O sindicato dos trabalhadores têxteis, tendo perdido milhares de sócios devido 
ao encerramento de fábricas após reduções de tarifas, alargou a representação aos trabalhadores no 
domicílio. O sindicato dos mineiros tem procurado organizar os trabalhadores informais em regime 
de prestação de serviços na indústria da construção. Infelizmente, a luta dos sindicatos para organizar 
vendedores ambulantes e seguranças tem sido acompanhada por xenofobia e violência contra os 
migrantes (Gordon e Maharaj, 2014). Na década de 1990, alguns sindicatos brasileiros tentaram 
organizar os trabalhadores informais, mas os seus esforços foram pouco eficazes, caracterizados por 
um investimento organizacional e financeiro marginal (Ramalho, 2010; Frangi e Routh, 2014). 

Figura 12: Proporção de trabalhadores do setor informal entre os sindicalizados
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Em muitos países, existem proibições legais à organização de trabalhadores na economia informal, 
como os trabalhadores no domicílio e do serviço doméstico ou os trabalhadores agrícolas, por 
exemplo no Paquistão. Também há mudanças encorajadoras. Na Jordânia, reformas legais levadas a 
cabo em 2010-11 aboliram a proibição de os trabalhadores migrantes se filiarem num sindicato, e os 
migrantes representam agora 12 por cento do número total de sindicalizados. Em 2015, com o objetivo 
de defender a atribuição de plenos direitos aos trabalhadores no domicílio, foi criada a primeira rede 
oficial de trabalhadores e trabalhadoras do serviço doméstico migrantes, com a sua base principal 
na indústria têxtil, e quase metade dos seus membros são mulheres. No Líbano, os trabalhadores 
domésticos, tanto nacionais como migrantes, estão excluídos do âmbito da legislação do trabalho e, 
como tal, são vulneráveis a violações de direitos. Depois de anos de campanha, a Federação Nacional 
de Sindicatos dos Trabalhadores do Líbano (FENASOL), com o apoio de ONG e da CSI, criou o Sindicato 
do Trabalho Doméstico, que é descrito pelo Bureau da OIT para as Atividades dos Trabalhadores 
(ACTRAV) como um “excelente exemplo de união de trabalhadores de várias nacionalidades num 
contexto legislativo restritivo”.
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Tem havido uma aproximação gradual entre as muitas formas híbridas de organizações de trabalhadores 
informais e o movimento sindical oficial. Muitas confederações sindicais abriram as portas à filiação de 
trabalhadores do setor informal e às suas organizações. Este processo foi incentivado pela CSI quando 
foi fundada em 2006. A SEWA foi pioneira neste processo e agora é membro de pleno direito da CSI. 
Embora nem todas as organizações autónomas de trabalhadores informais se considerem a si próprias 
como sindicatos, os sindicatos e as confederações sindicais têm demonstrado um interesse cada vez 
maior na organização e representação dos trabalhadores na economia informal, diretamente ou através 
da construção de alianças e do apoio à construção de sindicatos sustentáveis.

L 3.6 Trabalho e sindicatos na economia das plataformas
Embora a dimensão geral da economia das plataformas ainda seja modesta, em alguns países tem 
vindo a crescer exponencialmente. Suscita uma série de questões em matéria de legislação do trabalho 
e da segurança social, de organização sindical e de negociação coletiva, e conquistou um lugar central no 
trabalho desenvolvido recentemente pela OIT.23  Nos Estados Unidos da América, contando os empregos 
principais e secundários, Katz e Krueger (2016) constataram que apenas 0,5 por cento da mão-de-obra 
estava envolvida na prestação de serviços diretamente aos clientes através de um intermediário em 
linha, como a Uber ou a TaskRabbit. Pesole et al. (2018) referem que, em 14 países europeus, uma 
média de 2 por cento da população em idade ativa trabalha online, parcial ou totalmente, na economia 
das plataformas. À semelhança de Huws et al. (2017), constataram que poucas pessoas dependem 
exclusivamente deste tipo de trabalho. Nenhuma destas constatações é muito rigorosa, pois os dados 
são escassos.

O que provavelmente importa mais é a taxa de crescimento deste tipo de trabalho. Farrell e Greig 
(2016) estimaram que 0,6 por cento da população em idade ativa nos Estados Unidos da América 
trabalhava em 30 plataformas digitais em 2015, mas que o número de trabalhadores que auferiam 
rendimentos através dessas plataformas tinha duplicado todos os meses durante o outono desse 
ano. A Uber, a maior plataforma de trabalho “a pedido”, cresceu a um ritmo exponencial. Lançada 
em 2010, o número de motoristas parceiros ativos da Uber mais ou menos duplicou de seis em seis 
meses entre meados de 2012 e o final de 2015 (Hall e Krueger, 2018). Prevê-se que este tipo de 
trabalho e de relações de emprego cresça ainda mais, tanto como primeiro e segundo emprego, 
especialmente entre os jovens. Ainda há muitas oportunidades para expansão. A Uber lançou-se 
agora também no mercado da entrega de refeições ao domicílio com a Uber Eats, competindo com a 
Deliveroo e a Easy-Eat. As maiores empresas deste tipo estão atualmente a desenvolver-se na China, 
e é possível conceber um futuro em que, tal como acontecia com os trabalhos de tricô e de costura há 
cinquenta ou cem anos, as cozinhas sejam transferidas das residências particulares para instalações 
de grande dimensão onde as refeições diárias serão preparadas, encomendadas em linha e entregues 
ao domicílio. 

Intermediários digitais como a Uber, a Deliveroo, a TaskRabbit, a ClickWork ou a Fiverr estão a transformar 
profundamente a relação de emprego. Alguns especializam-se em tarefas que podem ser executadas 
em qualquer lugar do o mundo e online (por exemplo, edição ou design gráfico), outros têm natureza 
local ou exigem presença física (entrega de refeições, limpeza, condução de táxis ou fotografia). O que 
todas estas formas de trabalho têm em comum é o facto de permitirem aos indivíduos trabalhar com 
relativa autonomia fora das estruturas tradicionais definidas pelo direito do trabalho, sem limites à 
duração do trabalho, salários mínimos ou responsabilidades definidas.

Os empregadores não precisam de investir num local de trabalho ou fornecer quaisquer ferramentas. Ao 
contrário da perda de capacidade de supervisão que resultava do sistema de putting-out, nas redes em 
linha é possível assegurar a transparência do desempenho e submeter os trabalhadores a supervisão 
eletrónica (Finkin, 2016). Em particular, as plataformas que se especializam em trabalho que pode ser 
executado à distância, em que as tarefas são divididas numa série de microtarefas, são mais um passo 
potencialmente revolucionário no crescimento de um mercado de trabalho global para o trabalho em 
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linha e representam “uma nova espécie de globalização na sua forma mais pura”.24  O crowdsourcing em 
linha de atividades que podem ser executadas em qualquer lugar permite recorrer a uma bolsa global 
de trabalhadores, com a possibilidade de selecionar os países com as leis laborais mais favoráveis às 
plataformas e de colocar os participantes de economias que praticam salários elevados em concorrência 
direta com aqueles habituados a salários e condições de trabalho que seriam inaceitáveis em qualquer 
relação de emprego nacional. O crowdsourcing que exige uma execução local e física apresenta muitas 
das características acima descritas, mas, nesses casos, é possível aplicar a regulamentação laboral 
nacional, como descobriu a Uber, a mais conhecida destas empresas.

Os potenciais efeitos subversivos das plataformas nos mercados de trabalho são muito significativos e 
superam a sua importância como fonte atual de emprego. Entre as várias tentativas de dar resposta aos 
problemas colocados pelo trabalho nas plataformas através de sindicatos, cooperativas, comissões de 
trabalhadores e ferramentas da Internet, estamos apenas no início e muito ainda está por inventar. Há 
quem defenda que o trabalho nas plataformas pode beneficiar economicamente grupos socialmente 
marginalizados, incluindo os desempregados, as pessoas geograficamente isoladas e os refugiados, 
embora isso não pareça ter sido importante no caso da Uber (Hall e Krueger, 2018). No entanto, se 
constituírem a principal fonte de rendimento, os empregos na economia das plataformas não estão 
associados a um salário mínimo garantido, a férias remuneradas, ao acesso a pensões, seguros ou 
planos de saúde, a limites mínimos e máximos da duração do trabalho ou à segurança de um salário 
estável (De Stefano, 2016). 

Do ponto de vista da organização dos trabalhadores das plataformas, é útil traçar um paralelismo 
com os trabalhadores por conta própria, o emprego temporário (OCDE, 2016) ou o trabalho na 
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economia informal. A maioria das plataformas classifica os trabalhadores como prestadores de 
serviços independentes. Em muitas jurisdições, essa classificação impede que os trabalhadores 
formem ou se filiem num sindicato e participem em negociações coletivas. Mesmo nos casos em 
que a sindicalização é possível, a predominância das modalidades de trabalho atípicas pode dificultar 
o reconhecimento dos sindicatos e a negociação na prática. Assim, os trabalhadores das plataformas 
enfrentam uma miríade de desafios quando tentam construir uma estrutura e uma voz coletiva e 
criar uma regulamentação do trabalho duradoura e vinculativa. A forma como muitos mercados de 
plataformas funcionam atualmente levanta questões relacionadas com os direitos fundamentais 
dos trabalhadores (De Stefano, 2017). Algumas plataformas, como a Uber, recusam o estatuto de 
empregador, enquanto outras, como a Hello Alfred (tarefas quotidianas), Shyp (expedição) e Muchery 
(entrega de refeições), reconhecem o estatuto de trabalhadores por conta de outrem aos prestadores 
nos seus mercados. Nos Estados Unidos da América, há uma batalha legal em curso sobre a 
classificação dos motoristas da Uber como trabalhadores por conta de outrem ou como prestadores 
de serviços independentes. Em 2016, no Reino Unido, dois motoristas da Uber intentaram uma ação 
judicial contra a empresa em nome de um grupo mais vasto, tendo provado que os 40 000 motoristas 
da Uber não eram trabalhadores independentes e deveriam receber o salário mínimo e gozar férias 
remuneradas. Embora a Uber classifique os seus motoristas como trabalhadores independentes, 
os motoristas queixam-se de que, não obstante, a empresa os trata como funcionários normais, 
procurando controlar os seus padrões de trabalho e a sua remuneração. Em 2017, uma manifestação 
de trabalhadores de plataformas na Suíça, apoiada pelos sindicatos, resultou em melhorias nos 
salários e nas condições de trabalho, bem como no reconhecimento de que esses trabalhadores não 
eram “prestadores de serviços independentes” (Vandaele, 2018). Em Bolonha, Itália, foi assinada uma 
carta entre o sindicato local de estafetas, as três principais confederações sindicais, a câmara municipal 
e as plataformas locais de entrega de refeições ao domicílio Sgnam e MyMenu, que estabelece um 
conjunto de normas mínimas em matéria de remuneração, tempo de trabalho e seguro. O presidente 
da Câmara Municipal de Bolonha apelou aos clientes para boicotarem as plataformas que ainda 
não assinaram a carta, como a Deliveroo, a Foodora e a JustEat (Vandaele, 2018). No entanto, numa 
ação intentada recentemente em Itália contra a Foodora, o juiz confirmou o estatuto de trabalhador 
independente dos seus trabalhadores (Eurofound, 2018).

A reclassificação dos prestadores de serviços independentes como trabalhadores por conta de outrem 
tem sido uma das respostas clássicas dos sindicatos à economia das plataformas em expansão 
(Johnston e Land-Kazlauskas, 2018), mas já foi demonstrado que essa abordagem nem sempre 
funcionará e não será possível persuadir todos os trabalhadores das plataformas. Outra abordagem 
é garantir que todos os trabalhadores, qualquer que seja o seu estatuto, sejam enquadrados nas 
disposições básicas do direito do trabalho e da segurança social e tenham os mesmos direitos 
sociais e fundamentais de organização e negociação coletiva (Adam e Deakin, 2014). Deste modo, as 
empresas e plataformas teriam menos incentivos para negarem aos trabalhadores a classificação 
de trabalhador por conta de outrem, que implica mais custos, e imporem o estatuto de prestador 
de serviços independente. Para atingir este objetivo, é necessário permitir que os prestadores de 
serviços independentes se organizem, se filiem em sindicatos e negoceiem sem serem acusados de 
violar a legislação antitrust. 

Esses paralelos também podem ser vistos na miríade de respostas de organização, desde centros 
comunitários e de trabalhadores a comissões de trabalhadores, cooperativas e sindicatos stricto sensu. 
Um exemplo é o desenvolvimento de “centros de trabalhadores” nos Estados Unidos da América, em 
alguns casos promovidos por sindicatos e em outros lançados por ativistas que consideravam os 
sindicatos convencionais pouco adequados para organizar ou representar trabalhadores excluídos (Fine, 
2006; Milkman, 2013). Embora os resultados alcançados pelos centros de trabalhadores não se apliquem 
apenas à economia das plataformas, as abordagens usadas para organização de trabalhadores atípicos 
são relevantes para os trabalhadores das plataformas. A Rede Nacional de Organização dos Trabalhadores 
à Jorna (National Day Laborers Organizing Network) dos Estados Unidos da América destaca as 
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semelhanças entre o trabalho à jorna e o trabalho nas plataformas. Com efeito, os trabalhadores à jorna 
começaram a assistir à migração dos seus empregos para plataformas em linha através de aplicações 
como a Taskrabbit e a Handy. O Sindicato dos Trabalhadores Independentes do Reino Unido (Independent 
Workers’ Union of Great Britain, IWGB) é outro exemplo desta transição. Fundada com o propósito de 
apoiar e organizar trabalhadores com baixos rendimentos e imigrantes, esta organização funciona fora 
do Congresso dos Sindicatos (TUC). Em agosto de 2016, quando a Deliveroo informou os trabalhadores 
de entregas a pedido, por correio eletrónico, que as suas tarifas seriam reduzidas, os trabalhadores 
protestaram em frente à sede da empresa. O Sindicato dos Trabalhadores participou nos protestos e, 
desde então, tem apoiado os trabalhadores nos seus esforços de organização. Na formulação da sua 
estratégia de reconhecimento formal, o sindicato adotou uma abordagem geográfica para organizar os 
trabalhadores em certas áreas de Londres, delineando os locais de trabalho de acordo com as zonas de 
entrega incorporadas na aplicação da Deliveroo. 

Alguns sindicatos estão a oferecer serviços específicos a trabalhadores independentes nos mercados 
de plataformas. Por exemplo, o Sindicato de Freelancers (Freelancers Union) nos Estados Unidos da 
América, com 275 000 sócios, atua como um grupo de sensibilização e disponibiliza planos de seguro aos 
seus sócios, que incluem freelancers tradicionais e trabalhadores da gig economy. Enquanto “sindicato 
minoritário”, não tem direitos de negociação coletiva nos termos da Lei Nacional de Regulamentação do 
Trabalho (National Labour Regulation Act). A Aliança dos Motoristas de Táxi de Nova Iorque (New York 
Taxi Workers Alliance) de 2011, a primeira afiliada da AFL-CIO de trabalhadores atípicos, é outro exemplo 
de sindicato minoritário não certificado, sem direitos de negociação coletiva. 

O sindicato alemão IG Metall lançou uma página na internet para os trabalhadores das plataformas  
(www.faircrowdwork.org) e outro grande sindicato alemão, o Ver.di, está a criar serviços jurídicos e 
de apoio personalizados para esses trabalhadores. O FairCrowdwork.org pergunta aos trabalhadores 
o que gostam e o que não gostam nas plataformas em que trabalham e torna essas informações 
públicas. Com os recursos e o apoio do IG Metall, o conceito de um fórum em linha e de um sistema 
de classificação dos empregadores pode ser desenvolvido para ajudar a compreender as condições 
de trabalho nas diferentes plataformas. O sindicato também elaborou um código de conduta assinado 
por oito plataformas sediadas na Alemanha, no qual se comprometem a respeitar as normas salariais 
locais (Vandaele, 2018). A cooperação com vários sindicatos europeus confere ainda mais autoridade à 
iniciativa do IG Metall. Um desses parceiros é o Unionen, o maior sindicato da Suécia. O Unionen conta 
com cerca de 10 000 prestadores de serviços ou trabalhadores independentes entre seus 660 000 sócios. 
Este sindicato não vê nada de errado com a ideia de plataformas de trabalho em linha, mas acredita 
que estas têm de estar sujeitas a normas e prevê a criação de um novo tipo de instituição, gerida em 
conjunto pelos parceiros sociais, encarregada de definir e fazer cumprir as normas da indústria. Para 
que as empresas possam participar nesta instituição, devem ter assinado uma convenção coletiva de 
trabalho.

Na Áustria, os trabalhadores de entregas ao domicílio da aplicação Foodora reuniram-se recentemente 
para formar uma comissão de trabalhadores com o apoio do Vida, o sindicato que representa os 
trabalhadores dos setores dos transportes e dos serviços. Os trabalhadores da Deliveroo na Alemanha 
(Colónia, Berlim) adotaram uma abordagem semelhante, neste caso com a ajuda do sindicato dos 
trabalhadores dos setores da alimentação e da restauração. Na Suécia, foram assinadas convenções 
coletivas com plataformas, entre a Bzzt e o sindicato dos trabalhadores dos transportes (Johnston e Land- 
-Kazlauskas, 2018). Na Dinamarca, a Hilfr.dk, uma plataforma de serviços de limpeza em residências 
particulares, assinou uma convenção coletiva em abril de 2018 com o 3F, um sindicato dinamarquês. 
A nova convenção coletiva garantirá às pessoas que trabalham na plataforma o acesso a subsídio de 
doença, subsídio de férias e uma contribuição para a pensão. Também permite que os trabalhadores 
optem pelo estatuto de trabalhador por conta de outrem ou trabalhador independente.

A SMart (Société mutuelle pour les artistes), a maior organização que presta serviços a trabalhadores 
contratados no âmbito de projetos específicos na Bélgica, constituiu uma experiência que colocou 

http://faircrowd.work
http://FairCrowdwork.org
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muitos desafios aos sindicatos. Lançada no início da década de 2000 como uma organização 
multifuncional (agência de trabalho, cooperativa, sindicato, empregador) que geria a documentação 
e os contratos de algumas centenas de artistas e freelancers, a Smart cresceu e, em 2015, era uma 
organização de quase 80 000 trabalhadores contratados no âmbito de projetos específicos, não 
obstante os receios dos sindicatos belgas de que a Smart facilitava o dumping social normalizando 
um novo tipo de trabalho ocasional (Vandaele, 2018; Xhauflair et al., 2018). Tendo passado de empresa 
sem fins lucrativos a cooperativa, a Smart afirma agora atuar como empregadora dos seus sócios.  
A sua conquista mais importante ocorreu em 2016, quando assinou um protocolo conjunto com duas 
plataformas de entrega de refeições ao domicílio, a Take Eat Easy e a Deliveroo. O protocolo garantia 
um número mínimo de horas remuneradas após a primeira entrega, pacotes de seguros para os 
estafetas e o reembolso de despesas profissionais. Poucos meses depois, quando a Take Eat Easy 
faliu e deixou centenas de estafetas sem pagamento, a SMart conseguiu obter o último pagamento 
(pós-falência) para os estafetas que se tinham filiado, demonstrando, assim, que levava muito a 
sério a sua responsabilidade como empregador (Xhauflair et al., 2018). Em novembro de 2017, a 
Deliveroo cancelou unilateralmente o acordo, o que desencadeou uma resposta de um novo “coletivo 
de estafetas” apoiada pelo sindicato, que organizou uma manifestação de protesto em Bruxelas e, em 
janeiro de 2018, uma greve que atraiu a atenção e o apoio de vários outros sindicatos e organizações 
de estafetas na Europa (Vandaele, 2018).   
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4 / Resumo
Desde 2000, a sindicalização tem vindo a registar uma tendência decrescente em todas as regiões do 
mundo, exceto duas: a África Meridional e a América do Sul. Existem grandes diferenças na sindicalização 
a nível mundial se considerarmos a mão-de-obra total empregada, incluindo as pessoas que trabalham 
no setor informal. As taxas de sindicalização mais baixas encontram-se nas regiões mais pobres (África 
Subsaariana, Sul da Ásia), mas há exceções, por exemplo, as taxas de sindicalização extremamente 
baixas em países árabes ricos. A desindustrialização da economia tem sido um processo que se traduz, 
por um lado, em menos empregos na indústria e, por outro, em menos trabalhadores sindicalizados nos 
empregos remanescentes. Este processo afeta todos os países, embora partindo de níveis diferentes e 
com uma intensidade diferente. Uma vez que as pessoas que chegaram agora ao mercado de trabalho e 
aqueles que perdem o emprego na indústria têm mais probabilidade de encontrar emprego no setor dos 
serviços comerciais, a diferença nas taxas de sindicalização entre a indústria e os serviços comerciais 
prenuncia um declínio sindical ainda maior e um desafio estrutural para os sindicatos. 

Nos últimos trinta ou quarenta anos, a dessindicalização nos países desenvolvidos foi marcada por uma 
mudança geracional, em que trabalhadores mais jovens, menos sindicalizados, mas com um nível de 
escolaridade mais elevado, substituíram um grupo mais velho e muito mais vasto de trabalhadores 
sindicalizados. Não estão disponíveis dados que permitam examinar esse processo nos países em 
desenvolvimento e emergentes, mas o que não existe certamente nesses países é a pressão demográfica 
de uma sociedade em envelhecimento, como acontece na Europa ou no Japão. Desde a década de 1980, 
temos assistido a um afastamento da relação de emprego típica. Este declínio, como norma e indicador 
de referência para as empresas não sindicalizadas, tem um paralelo na contração do setor formal na 
África, Ásia e América Latina. Por todo o mundo, os jovens têm maior probabilidade de se encontrarem 
em empregos temporários e a tempo parcial, ou em empregos informais e ocasionais. Em geral, os 
trabalhadores temporários e a tempo parcial são menos sindicalizados do que os trabalhadores a tempo 
completo e com contratos por tempo indeterminado. A contração do setor formal (público) levou a uma 
dessindicalização acentuada em muitas economias em desenvolvimento e emergentes, criando uma 
necessidade urgente de os sindicatos recrutarem novos sócios no setor informal. Recentemente, muitos 
sindicatos começaram a organizar os trabalhadores do setor informal ou intensificaram os esforços de 
cooperação com associações de trabalhadores informais fora do movimento sindical. Muitos sindicatos 
em países desenvolvidos redobraram os seus esforços para organizar os trabalhadores temporários, a 
tempo parcial e destacados por agências de trabalho temporário, e abriram as portas aos trabalhadores 
por conta própria. A par do declínio da sindicalização na indústria, a maior mudança nos sindicatos 
durante as últimas décadas terá sido possivelmente o aumento da sindicalização feminina. 

A globalização gerou milhões de empregos na indústria e nos serviços no Sul Global, mas não resultou 
num aumento da sindicalização nesses países. Nos países desenvolvidos, também colocou sob pressão 
os trabalhadores e sindicatos nos seus baluartes industriais tradicionais. A migração laboral aumentou 
e os sindicatos tornaram-se mais abertos aos trabalhadores migrantes, mas a integração continua a 
representar um desafio. O trabalho nas plataformas organizado por meio de intermediários digitais 
ainda é uma fonte de emprego limitada, mas está a crescer rapidamente e a transformar a relação 
de emprego. Entre as várias tentativas de dar resposta aos problemas colocados pelo trabalho nas 
plataformas através de sindicatos, cooperativas, comissões de trabalhadores e ferramentas da Internet, 
esta tendência está apenas no início e muito ainda está por inventar. O trabalho nas plataformas é mais 
comum no setor dos serviços comerciais – comércio retalhista, hotelaria, restauração, catering e turismo, 
transporte rodoviário privado, serviços empresariais, locação e agências de trabalho, comunicação, 
serviços financeiros, segurança e serviços administrativos – onde até mesmo entre os trabalhadores 
com contratos de trabalho típicos as taxas de densidade sindical costumam ser muito baixas.
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II. Explicação das diferenças 
na sindicalização

Na secção anterior, discuti as mudanças na sindicalização e na densidade sindical relacionadas com 
mudanças na estrutura do emprego e na natureza da relação de emprego, juntamente com pressões 
que podem ser atribuídas à evolução tecnológica, digitalização, globalização e migração. Nesta 
secção, são explorados alguns fatores adicionais que podem ajudar a explicar por que motivos os 
sindicatos têm tido mais sucesso nuns países do que noutros. Começo por examinar os níveis de 
desenvolvimento, rendimento e urbanização, depois analiso algumas características do mercado de 
trabalho, como a proporção da agricultura ou da indústria e a dimensão do setor informal. Em seguida, 
passo a examinar fatores suscetíveis de afetar o tecido social e o contexto político em que os sindicatos 
operam, como conflitos étnicos e violações dos direitos dos trabalhadores, e concluo com a análise 
de algumas características institucionais relacionadas com negociação coletiva, reconhecimento 
sindical, representação no local de trabalho e disponibilização de seguros, bem como a unidade ou a 
fragmentação dos próprios sindicatos. Apresentarei esses fatores um por um e analisarei as relações 
entre eles. Escolhi a taxa de densidade sindical calculada para toda a população empregada como a 
variável que deve ser explicada, pois é o indicador mais fiável em países de baixo e médio rendimento, 
que apresenta o menor risco de erro devido a uma classificação incorreta do estatuto do trabalhador. 

1 / Desenvolvimento económico e economia informal
A sindicalização tende a aumentar com o nível de rendimentos, até um certo limite. Nos países da área 
da OCDE, as taxas de densidade sindical concentram-se geralmente no meio ou ligeiramente acima 
do meio da distribuição de rendimentos (Checchi et al., 2010). As taxas de densidade mais baixas são 
observadas nos países mais pobres, quando calculadas para toda a mão-de-obra empregada. No geral, 
calculado para todo o conjunto de dados de 143 países com dados recentes disponíveis sobre ambas 
as variáveis, há uma relação positiva clara entre o PIB per capita e o nível de sindicalização (rPIB=0,56). 
Alguns dos países mais ricos – por exemplo, no Norte da Europa – têm os mercados de trabalho mais 
sindicalizados e, a partir desses dados, podemos concluir que elevados níveis de sindicalização não 
prejudicam o crescimento económico. No entanto, os exemplos dos Estados Unidos da América ou do 
Japão mostram-nos que existem também combinações de elevados níveis médios de rendimento e 
baixos níveis de sindicalização. Ao longo do tempo, adotando uma perspetiva de longo prazo, o aumento 
do rendimento médio foi acompanhado de um aumento dos níveis de sindicalização durante a maior 
parte do século XX, mas, a partir da década de 1970, a sindicalização e os níveis de rendimento médio 
seguiram direções opostas. 

Os países mais ricos são um pouco mais urbanos, ligados à economia global e baseados na exportação, 
mais industrializados e definitivamente menos dependentes da agricultura. Como seria de esperar, a 
proporção de pessoas que vivem nas cidades está positivamente associada à sindicalização, enquanto o 
oposto é verdadeiro para a proporção de pessoas que trabalham na agricultura. Não encontrei nenhuma 
relação significativa, positiva ou negativa, com o nível de abertura da economia. O único fator de extrema 
importância para a sindicalização é a dimensão da economia informal. Quanto maior o setor informal 
e quanto mais elevada a proporção de trabalhadores com empregos informais, menor o nível de 
sindicalização. A informalidade implica vulnerabilidade, insegurança e competição por bons empregos 
e, portanto, diminui a propensão dos trabalhadores por conta de outrem para se sindicalizarem. Isso é 
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confirmado pela forte associação negativa entre a dimensão do setor informal (sinf) ou a proporção de 
empregos informais entre os trabalhadores por conta de outrem (einf) e a taxa de densidade sindical 
calculada para toda a mão-de-obra empregada: rsinf=-0,55 e reinf=-0,51 (N=97, figura 13). A mensagem 
geral é clara: a expansão da economia informal é uma ameaça tanto para os trabalhadores como para os 
sindicatos, uma vez que os trabalhadores do setor informal têm muito menos recursos e oportunidades 
para se organizarem e participarem no diálogo social, e têm menos probabilidades de beneficiar de 
segurança no emprego, de um rendimento regular e de acesso à proteção social do que os seus 
homólogos assalariados. Em estudos com dados de séries temporais, foi demonstrado que o aumento 
da participação no mercado de trabalho resultante da crescente proporção de empregos temporários 
está a contribuir para o declínio da sindicalização (Checchi e Visser, 2005).

Figura 13: Sindicalização e dimensão da economia informal
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2 / Diversidade étnica
A diversidade e os conflitos étnicos foram estudados no contexto do crescimento económico, da 
organização civil, da confiança e do capital social. Este conceito abrange tanto manifestações extremas 
de guerra civil e genocídio como motins étnicos periódicos e diversidade quotidiana, alianças étnicas 
e integração de minorias e migrantes (Kanbur, Rajaram e Varshney 2011). É um tema que ganhou 
importância com o aumento dos fluxos migratórios globais. Horwitz e Horwitz (2007) observam que, em 
qualquer circunstância, “diversidade” é uma faca de dois gumes: por um lado, cria um corpo mais rico 
de conhecimentos e experiências e, como tal, potencial para inovação e crescimento, mas, por outro, 
aumenta os custos de coordenação e gera problemas de confiança e, como tal, potencial para conflitos e 
divisões irreconciliáveis. Aplicado aos sindicatos, podemos ver os dois lados da moeda: as experiências 
que os migrantes trazem consigo – cruciais nas fases iniciais do sindicalismo, e potencialmente ainda 
hoje – e os problemas de compreensão mútua e competição por empregos e salários. 
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Presumivelmente, os sindicatos em sociedades etnicamente diversas enfrentam uma tarefa mais difícil 
do que os sindicatos em sociedades mais homogéneas. As várias ondas de migração e a diversidade 
étnica delas resultante são frequentemente citadas como uma das razões para o nível comparativamente 
baixo de sindicalização nos Estados Unidos da América. Dada a taxa de sindicalização consistentemente 
mais alta do seu vizinho do norte, o Canadá, ou em sociedades de imigração como a Nova Zelândia e a 
Austrália, é evidente que deverão existir também outras razões. Sem dúvida, a diversidade étnica abrange 
uma fonte mais ampla de clivagens nativas ou domésticas e conflitos potenciais não relacionados com 
a migração. Nessa matéria, pretendi apenas verificar se essas clivagens reduziram o sucesso dos 
sindicatos na organização dos trabalhadores. Antes de divulgar o resultado, devo acrescentar que os 
países atualmente ou recentemente em estado de guerra (civil) não foram incluídos. No Afeganistão, 
Iraque, Síria, Iémen, Sudão, Sudão do Sul, Somália, Líbia, Chade, os dois Congos e no Haiti, foi impossível 
confirmar os dados sobre sindicalização. 

Figura 14: Diversidade étnica e sindicalização, por região do mundo
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Parece existir uma forte associação negativa entre o nível médio de diversidade étnica e o nível médio de 
sindicalização (rde=-0,61, N=18) nas diversas regiões do mundo (figura 14). Nos vários países, a relação 
é mais fraca (rde=-0,37, N=125) devido às variações dentro da mesma região. Mais do que a diversidade, 
é o conflito que prejudica o desenvolvimento sindical. Na verdade, a relação negativa entre diversidade 
étnica e sindicalização deve-se principalmente aos vinte ou trinta países mais pobres, onde os confrontos 
inibem tanto o desenvolvimento económico como a sindicalização. Esses países estão localizados nas 
regiões onde os confrontos étnicos são mais intensos: África Subsaariana, Médio Oriente e partes da 
Ásia. É evidente que os níveis mais elevados de sindicalização são alcançados nas regiões e países mais 
homogéneos em termos étnicos: o Norte da Europa, seguido pela Europa Ocidental e o Sul da Europa. 
Porém, nenhuma associação é perfeita e há países étnica ou linguisticamente diversos com níveis 
bastante elevados de sindicalização (África do Sul, Bélgica, Brasil) e países relativamente homogéneos 
com baixos níveis de sindicalização (Alemanha, Portugal, Polónia). Além disso, a diversidade étnica, 
embora mude em resultado de fatores demográficos e da migração, não é um candidato promissor para 
explicar as mudanças na sindicalização ao longo do tempo.
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3 / Violações dos direitos dos trabalhadores
Seria de esperar uma associação clara entre a restrição ou violação dos direitos dos trabalhadores, 
conforme definidos nas convenções da OIT relevantes, e o nível real de sindicalização. No entanto, a 
relação não é tão óbvia quanto parece. Embora tenham sido desenvolvidos muitos esforços para 
melhorar o indicador de violação de direitos dos trabalhadores e ter em consideração os vários aspetos 
legais e comportamentais dessa violação, o indicador poderá não captar todo o contexto social, político 
e cultural em que os sindicatos operam ou não refletir totalmente o clima latente subjacente em que 
ocorrem as violações (Kucera e Sari, 2016).25 Há também um problema de endogeneidade, que Kucera 
(2007) enuncia da seguinte forma: “Há claramente casos (...) em que as violações observadas são 
um reflexo de um movimento sindical dinâmico e, inversamente, casos em que não são observadas 
violações e, de facto, estas não ocorrem porque o movimento sindical é reprimido e está sob ameaça.” 
[tradução nossa] Isto suscita não apenas uma questão de causalidade, mas também de medição. Seja 
como for, os dados mostram, como esperado, uma relação negativa significativa entre as violações dos 
direitos dos trabalhadores (vdt) e o nível de sindicalização: rvdt=0,46 (N=137).

A figura 15 sugere uma relação curvilínea: acima de um certo nível de violação de direitos (metade do 
índice de Kucera, do ponto 6 a 10), os sindicatos estão sujeitos a fortes limites nos seus esforços de 
organização e irão organizar no máximo 10 por cento da mão-de-obra empregada, quer porque grupos 
inteiros são privados, na lei e na prática, do direito de associação (trabalhadores na agricultura, pequenas 
empresas, serviços públicos, migrantes, aqueles com contratos temporários, trabalhadores por conta 
própria), quer porque não há controlo sobre o assédio e a obstrução. Nos casos em que os direitos 
dos trabalhadores estão consolidados e as violações são raras (por exemplo, entre os pontos 0 e 1 no 
índice), as taxas de densidade sindical podem variar entre 10 por cento e 80 por cento, demonstrando 
que a sindicalização real nessas condições jurídicas favoráveis depende de outros fatores, entre os quais 
as políticas e esforços dos próprios sindicatos. Isto leva-me ao próximo conjunto de fatores explicativos 
considerados nesta secção: as instituições.

Figura 15: Níveis de sindicalização e índice de violação dos direitos dos trabalhadores
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4 / Segurança sindical institucional
Em estudos comparativos da sindicalização e da densidade sindical, as instituições que mais contribuem 
para a explicação das variações entre os países e ao longo do tempo são: a organização e o alcance 
da negociação coletiva, a representação no local de trabalho, a administração sindical do seguro de 
desemprego e a concessão de prestações (Brady, 2007; Checchi e Visser, 2005; Ebbinghaus e Visser, 
1999; Rasmussen e Pontusson, 2017; Scruggs e Lange, 2002; Western, 1997). Todos esses estudos 
consideram um grupo selecionado de cerca de 20 países industrializados avançados com dados anuais 
que remontam à década de 1960 ou mesmo de 1950. 

Aqui, quero explorar até que ponto essas instituições consideram os sindicatos “seguros” e explicam a 
variação nas taxas de densidade sindical em todo o mundo. Começo por examinar a organização e o 
alcance da negociação coletiva, definindo a negociação coletiva como centralizada quando pelo menos 
dois terços da sua cobertura são alcançados por meio de negociações e acordos com associações de 
empregadores, e não com empresas isoladas. Quando as negociações setoriais representam menos de 
um terço da cobertura da negociação e a maior parte ou toda a negociação ocorre ao nível da empresa, a 
negociação coletiva é descentralizada. No meio, temos uma situação de centralização média. Considero 
apenas a negociação que afeta os salários, implementada através de acordos que vinculam as empresas 
na fixação de salários em termos substantivos ou processuais. Aplicando esses critérios, o conjunto de 
dados pode ser dividido em três categorias: 44 países exclusiva ou maioritariamente com negociação ao 
nível da empresa, 19 países com centralização de nível médio e 25 países com negociação centralizada. 
A taxa média de cobertura da negociação duplica a cada etapa, de uma média de 14 por cento de todos 
os trabalhadores sob negociação descentralizada, para 28 por cento sob centralização média e 65 por 
cento sob centralização. Para os restantes 52 países, excluindo a China, Cuba, a Bielorrússia e alguns 
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países árabes, não há dados suficientes sobre a cobertura ou a organização da negociação coletiva. 
Nos três grupos, com negociação centralizada, parcialmente centralizada e descentralizada, há uma 
distribuição razoavelmente idêntica de países em diferentes níveis de desenvolvimento. Isto dá-nos 
alguma confiança de que realmente identificamos os efeitos das instituições no nível de sindicalização.

A centralização reduz os custos de organização dos sindicatos. A negociação à escala da indústria 
permite que os sindicatos estabeleçam salários para todo o setor e limita o risco de que os “maus” 
empregadores afastem os “bons” empregadores. Reduz igualmente a necessidade de os sindicatos 
procurarem e obterem reconhecimento em cada empresa e torna a sindicalização dos trabalhadores 
em pequenas empresas mais viável e menos necessária. Em condições de negociação centralizada, 
os sindicatos precisam apenas de organizar e mobilizar os trabalhadores em grandes empresas ou 
empresas estratégicas para estabelecer o padrão para toda a indústria. Assim, os sindicatos podem 
preocupar-se menos com a sindicalização dos trabalhadores em pequenas empresas, desde que 
essas empresas permaneçam membros da federação de empregadores que assina a convenção 
coletiva nacional ou setorial, ou desde que estejam legalmente sujeitos a essas convenções (Hayter e 
Visser, 2018). Esta é uma das razões pelas quais as taxas de centralização da negociação e de cobertura 
de negociação apresentam uma correlação muito mais forte (rcent/cob=0,78) do que a centralização e a 
densidade sindical (rcent/dens=0,51) e também pelas quais a disparidade entre a sindicalização em grandes 
e pequenas empresas pode ser significativa em condições de negociação centralizada, uma questão que 
retomarei na parte final do presente estudo. 

A segunda instituição importante é o reconhecimento dos sindicatos e o seu acesso à representação no 
local de trabalho. Este é frequentemente considerado o fator decisivo, juntamente com o envolvimento 
dos sindicatos no acesso ao seguro de desemprego ou ao seguro de saúde. A representação incontestada 
no local de trabalho permite que os sindicatos se dediquem a questões de produtividade, a apaziguar 
os empregadores e a fiscalizar o “uso social” associado à filiação através de benefícios diretos e 
contactos no local de trabalho. Estas instituições podem ser regulamentadas de diferentes formas. 
Em alguns países, como os Estados Unidos da América ou o Reino Unido, os sindicatos têm de lutar 
pelo reconhecimento em cada empresa, demonstrando que representam a maioria dos trabalhadores 
que alegam representar. Em outros países, como a Alemanha ou a Áustria, a representação no local 
de trabalho é indiretamente garantida como um direito atribuído por lei através da constituição de 
comissões de trabalhadores. O reconhecimento também pode ser garantido por um acordo nacional 
assinado entre o maior sindicato e a organização de empregadores, como acontece na Escandinávia. 
Em comparação com uma obrigação imposta por lei aos empregadores, um acordo central assinado 
pelos empregadores suscita menos problemas em termos de cumprimento e pode, portanto, ser 
considerado uma garantia mais forte de reconhecimento dos sindicatos e dos direitos de acesso. 
Recorrendo a uma codificação simples de “0” (ao nível da empresa), “1” (lei) e “2” (acordo), verifica-se 
que o reconhecimento dos direitos de representação dos sindicatos está fortemente correlacionado 
com a taxa de densidade sindical, racesso=0,69. 

A negociação centralizada e o reconhecimento e acesso garantidos reduzem os custos de organização 
e a pressão dos trabalhadores “não sócios” nas negociações. No entanto, quando salários, os direitos e 
as condições são garantidos igualmente a sócios e não sócios, os sindicatos deparam-se com situações 
de oportunismo. Neste caso, é importante que os sindicatos consigam pressionar os trabalhadores para 
que contribuam para a causa comum, através de acordos “closed shop” (convenções celebradas entre 
um ou mais empregadores ou associações de empregadores e um ou mais sindicatos através dos 
quais os primeiros se comprometem a apenas contratar trabalhadores filiados ou que se venham a 
filiar num determinado sindicato) ou outras formas de filiação obrigatória ou com a ajuda de benefícios 
destinados exclusivamente aos sócios. Como a maioria das formas de filiação obrigatória – como na 
Nova Zelândia ou na Austrália, por exemplo – foram suspensas ou declaradas ilegais, outras políticas 
que vinculam os sócios ao sindicato poderão assumir agora mais importância, por exemplo, sindicatos 
que oferecem seguro de desemprego, seguro de saúde ou aconselhamento profissional aos seus sócios. 
Como foi discutido anteriormente, encontramos exemplos de fundos de seguro de desemprego geridos 
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por sindicatos e apoiados pelos governos na Suécia, Finlândia, Dinamarca e Islândia, com algumas 
alterações na Bélgica, na agricultura italiana ou na indústria de construção dos Países Baixos; ou, no 
que respeita à cobertura de seguro de saúde, na Argentina, Israel ou Taiwan até 1995; e, relativamente 
a alguns elementos da segurança social, pensões e prestações associadas às empresas, na Tanzânia, 
Egito e Norte de África; e, antes de 1989, em sindicatos sob o regime comunista. O facto de os níveis de 
filiação diminuírem rapidamente quando o Estado retira o seu apoio a tais sistemas de prestações, como 
aconteceu em Israel em 1995, prova que estes funcionam como um poderoso incentivo à filiação num 
sindicato e à manutenção do estatuto de sócio. Nos vários países, existe uma relação positiva muito 
clara entre a existência de seguros de desemprego ou de saúde associados a sindicatos e a densidade 
sindical (rseg=0,67). 

Por último, examinei os efeitos do tripartismo, definido como a existência de conselhos sociais e 
económicos tripartidos e consultas regulares entre sindicatos, empregadores e governo sobre salários 
(mínimos) e políticas sociais, além da coordenação ao nível central das políticas salariais e do diálogo 
social bipartidos entre centrais sindicais e federações de empregadores. Verifica-se que o tripartismo 
não está (rtri=0,09) e a coordenação bipartida está (rbi=0,51) correlacionada com a densidade sindical.  
A coordenação bipartida está fortemente relacionada com o reconhecimento pelo empregador dos 
direitos de acesso ao local de trabalho dos sindicatos e com a centralização da negociação, ao contrário 
do que acontece com o tripartismo. É certo que o tripartismo é muito difícil de medir e as características 
formais (se existe um conselho, a sua composição, número de consultas) podem esconder práticas 
diferentes.

Uma vez que as instituições acima mencionadas funcionam em conjunto como um pacote, é 
problemático incluí-las numa análise multivariada. Em vez disso, optei por construir uma escala aditiva 
simples ou índice de segurança sindical institucional com base em quatro características (centralização, 
reconhecimento, seguro e coordenação bipartida), cada uma com uma pontuação possível entre “0” e 
“2”, e partindo de um valor base de “1”. A pontuação total poderá variar entre 1 e 9. A figura 16 mostra a 
relação entre este índice e a densidade sindical para 96 países (R2

índice=0,62). Se tudo o resto permanecer 
igual, cada aumento de um ponto no índice resulta num aumento da taxa média de densidade de quase 
quatro pontos percentuais.

Figura 16: Segurança sindical institucional e densidade sindical, 2016/17
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Uma explicação institucional tão boa como esta ainda deixa muitas questões sem resposta. Em qualquer 
nível de segurança sindical institucional, são muito diversos os resultados possíveis, conforme ilustrado 
pela figura 16. Por exemplo, sem segurança institucional para os sindicatos, o nível de densidade sindical 
dos Estados Unidos da América é de 10,4 por cento e o do Canadá de 28,4 por cento. Existem outras 
características institucionais não medidas que sejam importantes para os sindicatos, por exemplo, o 
grau de hostilidade do empregador em relação aos sindicatos, o apoio político ou a cultura jurídica? 
Pensa-se que todas elas sejam diferentes entre o Canadá e os Estados Unidos da América, mas não 
são captadas pelo indicador. No outro extremo, com níveis muito mais altos, embora diferentes, de 
segurança institucional, por que motivo as taxas de densidade sindical na França, Alemanha e Países 
Baixos são muito mais baixas do que a taxa “prevista” pelo grau de segurança institucional? Por último, 
é importante sublinhar que as instituições não são exógenas, mas também o resultado das escolhas e 
políticas, passadas e presentes, dos sindicatos. 

5 /  Insegurança institucional, concorrência  
e fragmentação sindical 

A segurança institucional teve sempre alguns aspetos negativos. Quando as instituições – como 
conselhos de negociação setoriais ou comissões de trabalhadores baseadas em fábricas – 
estabelecem um monopólio de representação sindical, podem diminuir a necessidade de os sindicatos 
provarem a sua influência através da mobilização e reduzir os incentivos políticos e organizacionais 
ao recrutamento sindical (Ebbinghaus e Visser, 1999). Na maioria dos países, os sindicatos precisam 
de defender a sua presença nas comissões de trabalhadores através de eleições, nas quais podem 
também participar outros sindicatos e associações não sindicais. Em muitos países, o direito de 
representação de trabalhadores na negociação coletiva só é atribuído aos sindicatos cujo número 
de sócios ultrapassa um certo limiar, por exemplo 10 por cento, 33 por cento ou 50 por cento do 
emprego na empresa ou no setor. No entanto, também existem países onde esses critérios não são 
aplicáveis e o reconhecimento dos sindicatos na negociação não está realmente associado ao número 
de sócios. Nesses casos, as baixas taxas de sindicalização poderão incentivar novos sindicatos ou 
sindicatos concorrentes a tentar a sua sorte ou a convencer os empregadores que devem ignorar os 
sindicatos existentes. Encontramos alguns exemplos desta situação nos Países Baixos, que mostram 
que, mesmo quando os direitos de negociação não dependem do número de sócios ou de critérios 
eleitorais, os sindicatos poderão, ainda assim, ter razões políticas ou ideológicas para recrutar novos 
grupos, como os trabalhadores a tempo parcial ou os trabalhadores migrantes, e evitar, deste modo, 
um maior declínio. Na Alemanha, a inclusão de cláusulas de abertura ao nível da empresa em acordos 
setoriais levou os sindicatos a consolidarem o seu apoio no local de trabalho e a neutralizarem a 
concorrência dos trabalhadores temporários enviados por agências de trabalho através de esforços 
de organização. 

Os primeiros estudos sobre a revitalização e as estratégias de organização dos sindicatos – realizados 
inicialmente nos Estados Unidos da América, Reino Unido e Austrália – consideraram que a motivação 
subjacente a tais estratégias tem sido mais forte em ambientes institucionalmente inseguros, ou seja, 
em países onde o reconhecimento dos sindicatos para efeitos de representação e negociação coletiva 
depende da mobilização dos trabalhadores nas eleições de certificação. Acresce que, nesses países, o 
sindicato não pode contar com uma representação legalmente garantida no local de trabalho, como as 
comissões de trabalhadores (Heery e Adler, 2004). Uma década ou mais após as primeiras experiências, 
novas campanhas de “organização sindical” atravessaram o Atlântico e o Canal da Mancha e foram 
testadas em países “institucionalmente inseguros” como a Polónia (Czarzasty, Gajewska e Mrozowicki, 
2014) e a Irlanda (Murphy e Turner, 2016), bem como em países “institucionalmente seguros” como 
a Dinamarca (Arnholtz, Ibsen e Ibsen, 2016), Suécia (Bengtsson, 2013), França (Tapia e Turner, 2013), 
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Alemanha (Schmalz e Thiel, 2017) e Países Baixos (Connolly, Marino e Martinez Lucio, 2017). O que 
explica o atraso? Hassel (2007) desenvolveu o interessante argumento de que a segurança sindical 
institucional se pode tornar uma “maldição”. A mesma segurança institucional que “ajuda os sindicatos 
a manter uma posição de poder no seu segmento de mercado tradicional (...) impede-os de se ajustarem 
à evolução da composição do mercado de trabalho”. [tradução nossa] Esta autora utiliza esse argumento 
para explicar a lentidão do processo de organização sindical das mulheres, dos trabalhadores a tempo 
parcial e dos trabalhadores destacados por agências de trabalho temporário. Marshall e Perelman 
(2008) avançaram um argumento semelhante sobre o efeito adverso da segurança institucional e de 
rotinas enraizadas para explicar a relutância dos sindicatos argentinos em se dedicarem à organização 
de novos grupos como as mulheres, os trabalhadores a tempo parcial, os migrantes e trabalhadores na 
economia informal.

“Enquanto o movimento sindical ainda tiver uma posição institucional onde se apoiar, a perda de 
sócios, por si só, poderá não ser suficiente para criar um sentimento de urgência. Só quando esse 
apoio deixar de existir é que provavelmente ocorrerá uma mudança real” (Kloosterboer, 2007). 
[tradução nossa] Os Estados Unidos da América, o Reino Unido e a Austrália apresentam exemplos 
dramáticos de seguranças institucionais abolidas pelos governos de Reagan, Thatcher ou Howard. 
Seria problemático se os sindicatos em países institucionalmente seguros permitissem que a 
situação atingisse proporções tão dramáticas, especialmente quando nos apercebemos de que 
os progressos efetivamente alcançados pela revitalização e organização sindicais em termos de 
aumento do número de trabalhadores sindicalizados e do poder de negociação têm sido frágeis, às 
vezes de curta duração e muitas vezes abaixo das expectativas. Na sua descrição dos esforços de 
revitalização dos sindicatos, Ibsen e Tapia (2017) chamam a atenção para a importância contínua 
das estruturas institucionais de apoio como uma condição para colher os benefícios de campanhas 
de organização sindical, por exemplo, criando as condições necessárias para negociações como 
vários empregadores. Há uma certa semelhança com o modelo de “surto” do crescimento sindical 
de Freeman (Freeman, 1998). Nesse modelo, os esforços de organização sindical são não lineares, 
ou seja, são mais fracos quando a taxa de densidade sindical é muito baixa ou muito alta. Tal deve-
se ao facto de, quando os níveis de densidade são muito baixos, os sindicatos não terem recursos 
para mobilizar (precisam de ajuda externa, como demonstrámos no caso dos sindicatos africanos). 
Quando os níveis de densidade sindical são muito altos, os sindicatos poderão pensar que o mercado 
para novos sócios está “saturado” e que serão necessários esforços extraordinários para convencer 
os poucos trabalhadores ainda não sindicalizados, que poderão ser difíceis de alcançar, ter fortes 
convicções ideológicas ou religiosas contra a filiação sindical, ou usufruir já indiretamente de 
benefícios sindicais (garantia de salários mais elevados e melhores condições de trabalho do que 
as que existiriam sem o sindicato). Com base nos dados transnacionais, observamos que se tem 
verificado uma ligeira tendência (r = 0,31) no sentido de um maior crescimento sindical desde 2000 
(expresso como o aumento percentual nas taxas de densidade sindical) nos países que apresentavam 
a taxa de densidade mais baixa em 2000. Esta tendência resulta principalmente da mudança da 
posição dos sindicatos em relação à organização dos trabalhadores do setor informal em muitos 
países em desenvolvimento. Nas economias desenvolvidas, não há qualquer relação entre o nível de 
sindicalização em 2000 e a extensão do crescimento ou declínio sindical nos anos seguintes. 

A fragmentação e a rivalidade intensa entre as centrais sindicais, que competem entre si por sócios, 
influência e atenção, estão frequentemente associadas a níveis muito baixos de sindicalização. 
Encontramos exemplos nas Filipinas, Bangladeche, Índia, Indonésia, Peru, México, Chile, Polónia, 
Hungria e França. No extremo oposto, há exemplos de surtos impressionantes de crescimento sindical 
após a (re)unificação ou estreita cooperação entre as diferentes centrais sindicais, por exemplo, nos 
últimos anos, na Tunísia e no Uruguai ou, há meio século, na Finlândia e na Itália. A concorrência 
excessiva – seja de empregadores inflexíveis ou de sindicatos ou confederações sindicais rivais 
que defendem as respetivas ideologias num quadro sindical fragmentado – tem efeitos debilitantes 
não apenas no poder dos sindicatos, mas também no recrutamento. Nessa situação, os sindicatos 
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normalmente concentram-se em disputas pelo apoio político em vez de construírem soluções juntos, 
e isso desencoraja a filiação porque os sindicatos têm pouco para oferecer. Mas os monopólios 
sindicais (do antigo tipo comunista, mas que também estão presentes noutros locais) podem ser 
fatais para a renovação e ficar associados ao declínio de longo prazo. 

Os movimentos sociais, as cooperativas, os centros de trabalhadores, os sindicatos de minorias e 
as organizações de tipo sindical podem ser o motor da organização dos trabalhadores da economia 
informal, dos trabalhadores das plataformas, das mulheres, dos jovens e dos trabalhadores precários. 
Os progressos alcançados pelas mulheres nos sindicatos, por exemplo, deveram-se em grande parte ao 
movimento feminino nas décadas de 1960 e 1970 (Cook et al., 1984). Por vezes, os sindicatos convencionais 
precisam de alguém que os “pique” – organizações ou movimentos pequenos, independentes ou 
alternativos, que levantem novos problemas e lancem novas abordagens. A criação de diferentes 
sindicatos especializados na organização e representação de diferentes segmentos e interesses pode 
fazer aumentar o nível geral de sindicalização, como parece ter sido o caso na Escandinávia, onde 
sindicatos e confederações sindicais de trabalhadores de colarinho azul, trabalhadores de colarinho 
branco, especialistas das profissões intelectuais e científicas, e pessoal do meio académico coexistem e 
cooperam entre si há muito tempo. 
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Até agora, este estudo debruçou-se sobre o passado e o presente: a situação atual dos sindicatos; o 
impacto da evolução do declínio industrial, da tecnologia, da digitalização e da globalização sobre as 
relações de emprego e a sindicalização; e possíveis explicações para as atuais diferenças na densidade 
sindical e na organização sindical. Chegou a altura de olhar para o futuro. Que rumo estão a tomar os 
sindicatos? Assistiremos à continuação, ao agravamento ou à inversão das tendências do passado? 
Conforme referido na introdução, explorarei quatro cenários ou futuros possíveis para os sindicatos: 
marginalização, dualização, substituição e revitalização. Cada um desses futuros baseia-se numa visão 
seletiva e inevitavelmente tendenciosa dos desenvolvimentos presentes e passados. Apresentarei os 
argumentos a favor de um determinado desenvolvimento ou futuro, seguidos dos contra-argumentos. 
No parágrafo final, procurarei avaliar a probabilidade de cada um desses quatro cenários.

1 / Marginalização
A ideia de que os sindicatos irão desaparecer gradualmente e perder sua relevância para a regulamentação 
dos mercados de trabalho baseia-se na extrapolação das tendências atuais. Se o declínio dos últimos 
vinte a trinta anos continuar, a sobrevivência dos sindicatos estará em risco em meados deste século em 
muitos países. Os sindicatos poderão cair abaixo de um determinado limiar – 10 por cento, 5 por cento, 
2 por cento – após o qual a sustentabilidade tornar-se-á problemática.

Depois de demonstrarem que, na verdade, o ritmo do declínio na Austrália acelerou na última década, 
Gahan et al. (2018) concluem que, se esse ritmo se mantiver, no final da próxima década os sindicatos 
representarão apenas uma pequena percentagem da mão-de-obra australiana, e a maior parte dos 
sócios estarão concentrados em menos indústrias. Segue-se uma menor cobertura da negociação 
e um crescimento salarial a níveis historicamente baixos. De acordo com Pernot (2010), sem um 
renascimento dos sindicatos entre os trabalhadores do setor privado, o sindicalismo em França está 
condenado a desempenhar um papel marginal ou a gerir margens cada vez menores do setor público 
e administrativo, adornado com alguns dias de manifestações grandiosas sem seguimento. Milkman 
(2013) sustenta que os sindicatos nos Estados Unidos da América voltaram ao ponto em que estavam 
antes da década de 1930 e das políticas do New Deal de Roosevelt e da expansão do sindicalismo 
industrial. Com um nível de densidade sindical no setor privado (6,4 por cento) tão baixo quanto a taxa 
de densidade sindical em 1901, quando não havia trabalhadores sindicalizados no setor público, não 
existem praticamente sindicatos no setor privado nos Estados Unidos da América, uma situação que 
não se via há um século (Rosenfeld, 2014). Com base nestes dados, constatamos que os sindicatos dos 
Estados Unidos da América são tão débeis quanto muitos sindicatos nos países em desenvolvimento, 
se considerarmos (como deveríamos) o setor informal como (a maior) parte do setor privado nesses 
países. Mas também em muitos países desenvolvidos, por exemplo na Europa Central e Oriental, o 
facto de as taxas de densidade sindical do setor privado serem atualmente tão baixas significa que os 
sindicatos desapareceram de grandes segmentos da economia.

Donado e Wälde (2002) alegam que as tendências de longo prazo na sindicalização, conforme mostra 
a figura 17, seguem uma curva em forma de “U” invertida por todo o mundo, embora em alguns países 
as taxas de densidade sindical atinjam o seu ponto mais alto mais tarde (Europa versus Estados Unidos 
da América e Japão) e a níveis mais elevados (Norte da Europa versus o resto). A expressão “por todo 
o mundo” talvez seja discutível, mas o quadro geral apresentado nos oito gráficos da figura 17 indica 

III. Quatro futuros possíveis



I I I . QUATRO FUTUROS POSSÍVEIS 67

um declínio. Donado e Wälde interpretam estes dados como prova de que os sindicatos perderam a 
sua utilidade como instituição de correção do mercado e que as funções por eles anteriormente 
desempenhadas estão agora nas mãos do estado providência, dos organismos internacionais de 
normalização, do setor da educação e da ciência moderna. Tal como demonstrei nas páginas anteriores, 
é provável que o declínio do tipo de voz coletiva e ação coletiva personificado pelos sindicatos se deva 
sobretudo a mudanças globais e tecnológicas nos mercados de trabalho e nas instituições sociais e 
políticas. Em alguns casos, esse declínio foi exacerbado pela resposta tardia dos sindicatos às mudanças 
que enfrentavam.

A teoria do ciclo de vida do produto oferece outra explicação para a ascensão e o declínio do sindicalismo 
(ver Bryson, Gomez e Wilman, 2018). Estes autores partem da observação (no Reino Unido) de que, ao 
longo do tempo, a proporção de trabalhadores que exigem ser representados permaneceu mais ou 
menos constante, mas a representação pelos sindicatos foi substituída por mecanismos de representação 
disponibilizados pelo empregador, o que representa uma mudança enorme. Consideram que a “voz”, ou 
algum mecanismo para comentar e corrigir a decisão dos empregadores, é uma necessidade genérica 
ou “bem” que é exigido pelos trabalhadores em qualquer época e em qualquer lugar. Os sindicatos 
oferecem uma solução específica para satisfazer essa necessidade. Como tal, estiveram sempre em 
concorrência com outras soluções ou métodos para dar voz aos trabalhadores. É possível que sejam 
desenvolvidas outras soluções que os substituam. Voltarei a abordar essa possibilidade de substituição 
no meu terceiro cenário.

Uma das especificidades dos sindicatos é o facto de poderem organizar e sustentar greves de longa 
duração, que vão além dos meros protestos com afastamento do local de trabalho (walkouts), 
paralisação do trabalho sem afastamento do local de trabalho (sit-ins), comícios e manifestações. No 
entanto, como Milkman (2013) salientou, com o declínio dos sindicatos do setor privado, as grandes 
greves industriais tornaram-se raras. Esta tendência começou na década de 1980 (Shalev, 1992) e foi 
observada em quase todos os países desenvolvidos. As greves passaram a ter lugar sobretudo no 
âmbito do setor público, mas mesmo nos casos em que estas greves contaram com uma participação 
em grande escala e expressaram também as frustrações dos trabalhadores do setor privado, como 
em França, não se traduziram num aumento da sindicalização como aconteceu com as grandes greves 
industriais no passado (Pernot, 2010). O caso de França não é único; foram organizados grandes 
protestos semelhantes nos Países Baixos em 2004, na Grécia em 2010 e nos anos seguintes, em 
Portugal em 2011 e 2012 e na Polónia em 2013. Isso não significa que todas as greves recentes tenham 
falhado. Existem também muitos exemplos de greves bem direcionadas que motivaram campanhas de 
organização bem-sucedidas; é difícil dar uma receita geral.

Provavelmente, o sinal mais alarmante que aponta para um maior declínio da sindicalização é o 
envelhecimento da população sindicalizada. O envelhecimento dos sindicatos foi observado em quase 
todos os países desenvolvidos. Este fenómeno resulta de taxas de sindicalização mais baixas entre os 
jovens, agravadas, na Europa ou no Japão, por mudanças demográficas, sendo cada vez mais pequenos 
os grupos de pessoas que entram no mercado de trabalho. Anteriormente, expliquei que a proporção da 
taxa de sindicalização dos recém-chegados ao mercado de trabalho em comparação com aqueles que 
estão quase a sair do mercado de trabalho mudou de 1:2 nas décadas de 1970 e 1980 para 1:4 na década 
de 2010, o que significa que, hoje, os trabalhadores que deixam o mercado de trabalho têm quatro vezes 
mais probabilidades de serem sindicalizados do que aqueles que entram, se encontrarem emprego. 
Em média, nos países desenvolvidos, de todos os trabalhadores sindicalizados, um em cada cinco tem 
mais de 55 anos, enquanto apenas um em cada vinte tem menos de 25 anos. Em alguns países, por 
exemplo, na Dinamarca, Irlanda ou Bélgica, a distribuição é menos radical, mas o quadro geral é claro. 
Para manter os níveis atuais de sindicalização, os sindicatos nos países desenvolvidos têm de substituir 
cerca de 3 por cento a 4 por cento dos seus sócios todos os anos – o que, ainda assim, significaria 
uma diminuição das taxas de sindicalização, comparadas com uma população ativa em crescimento.  
O aumento do número de sócios exigiria que os sindicatos de alguma forma reproduzissem as taxas de 
sindicalização entre os jovens verificadas na década de 1970.
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Figura 17: Tendências de longo prazo na sindicalização
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Isso não é provável, porque os novos trabalhadores estão cada vez menos expostos aos sindicatos 
através das redes sociais numa fase suficientemente precoce das suas vidas e carreiras. É crucial 
assegurar uma exposição precoce porque muitos dos benefícios que os sindicatos oferecem funcionam 
como um seguro e concretizam-se mais tarde, muito depois da filiação. Neste sentido, os sindicatos 
são semelhantes ao que é conhecido na teoria do consumidor como um “bem de experiência” 
(experience good) (Gomez e Gunderson, 2004). Por este motivo, o contacto com colegas, amigos e pais 
que também sejam sindicalizados é muito importante. Estudos britânicos e neerlandeses revelaram 
que o facto de os pais serem sindicalizados aumenta a probabilidade de os seus filhos também se 
filiarem num sindicato (Bryson e Davies, 2018; Visser, 2002). Há também amplas evidências de que 
“sócios atraem sócios” (Waddington e Kerr, 2002). Para encorajar e apoiar a filiação sindical e manter 
uma “boa” reputação de participar e contribuir para o esforço coletivo, o contacto com colegas que 
são sócios (visíveis) do sindicato é crucial (Ibsen, Toubøl e Jensen, 2017; Visser, 2002). No entanto, a 
probabilidade de os jovens encontrarem emprego em empresas e locais de trabalho onde há muitos 
sindicalizados, ou onde o sindicato tem grande visibilidade, diminuiu drasticamente. Com o declínio 
das taxas de sindicalização, há menos pais em cada geração que podem transmitir os benefícios e os 
valores de pertencer a um sindicato aos seus filhos. A diminuição das taxas de sindicalização entre 
os jovens significa que, em cada grupo, aumenta a proporção de trabalhadores que nunca terão uma 
experiência direta com um sindicato. Booth, Budd e Munday (2010) constataram que, nos Estados 
Unidos da América, em meados da década de 1980, 58 por cento dos jovens de 23 anos nunca tinham 
sido sindicalizados. Aproximadamente 20 anos depois, este número tinha aumentado para 71 por 
cento. Os dados para o Reino Unido mostram que o número de pessoas que nunca se filiaram num 
sindicato aumentou de 23 por cento em meados da década de 1980 para mais de 50 por cento em 
2005-6 (Bryson et al., 2017). Bryson e Gomez (2005) demonstraram que é essa probabilidade reduzida 
de recrutamento de novos sócios, e não a perda dos sócios existentes, que explica o declínio na 
sindicalização global no Reino Unido desde a década de 1980.

A emigração não ajuda. Na Europa Central e Oriental, o desemprego, os baixos salários e a emigração 
deixaram os sindicatos sem jovens. Em alguns países como a Estónia, a Letónia ou a Hungria, são 
poucos os jovens sindicalizados. Korkut et al. (2017) sublinham que, em vez de aumentar o poder de 
negociação dos sindicatos devido à redução da oferta, a saída dos jovens mais empreendedores do 
seu país paralisou a renovação sindical e ameaça a continuidade intergeracional da atividade sindical 
em muitos setores. Um estudo conjunto da Friedrich Ebert Stiftung (FES) e da OIT apresenta o mesmo 
argumento em relação às consequências negativas da emigração para os sindicatos no Líbano.26 A saída 
dos jovens pode tornar-se uma ameaça para os sindicatos também em alguns países africanos. 

2 / Dualização
Assim como no cenário de marginalização, a dualização prevê a manutenção, ou mesmo a aceleração, 
da tendência no sentido de um trabalho mais instável e precário na antiga e na nova economia das 
plataformas. O principal argumento é que, ao cederem às exigências dos empregadores, os sindicatos 
acabam por promover a segurança no emprego dos seus sócios com empregos permanentes a 
tempo completo (insiders) – especialistas das profissões intelectuais e científicas e trabalhadores de 
grandes empresas com contratos permanentes – potencialmente às custas daqueles com empregos 
temporários, ocasionais ou sem emprego (outsiders). 

Embora os movimentos laborais defendam normalmente uma ideologia de “direitos iguais”, por 
vezes são obrigados a aceitar políticas, reformas, compromissos, acordos de produtividade ou de 
preservação do emprego em defesa dos seus sócios principais, o que poderá enfraquecer a posição 
dos outsiders (Emmenegger, 2014). A título exemplificativo, sem ser muito explícito, os sindicatos às 
vezes concordam com a desregulamentação de setores de serviços pouco especializados como forma 



SINDICATOS. UM EQUILÍBRIO EM TEMPOS DE MUDANÇA70

de reduzir os custos e defender a posição competitiva da empresa (Hassel, 2014). Implicitamente, os 
sindicatos são acusados de negligenciar os problemas dos trabalhadores vulneráveis (Standing, 2011). 
Estes argumentos foram desenvolvidos, em particular, para analisar a estratégia e as dificuldades dos 
sindicatos na Alemanha e em França (Palier e Thelen, 2010), no Japão (Song, 2014) e na República da 
Coreia (Shin, 2010). 

Uma dimensão importante quando surge uma clivagem dualista é a divisão entre pequenas e grandes 
empresas, tanto como condição prévia quanto como resultado de políticas sindicais dualistas. Outra 
dimensão, obviamente, prende-se com a divisão entre trabalhadores “permanentes” e “temporários”, 
entre nacionais e estrangeiros, trabalhadores mais idosos e jovens e, nos países em desenvolvimento, 
entre o setor formal e informal. Essas dimensões estão intimamente relacionadas, uma vez que as 
pequenas empresas beneficiam frequentemente de derrogações às leis de proteção no emprego e os 
estrangeiros acabam em empregos temporários. Lee (2010) descreve o “duplo dualismo” dos sindicatos 
de empresa japoneses e coreanos que, ao excluírem as pequenas empresas, também excluem os 
trabalhadores temporários e os estrangeiros. Por conseguinte, o grau em que os sindicatos negligenciam 
as pequenas empresas e organizam apenas ou maioritariamente o trabalhador de grandes empresas 
pode ser usado como prova circunstancial de políticas sindicais dualistas.

O relatório da OCDE de 1990 cita inquéritos e estudos do Japão, Alemanha, Suíça, Países Baixos, 
Noruega, França, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos da América que mostram que as taxas de 
densidade sindical aumentam com a dimensão da empresa (exceto para as maiores). Esse relatório 
refere também que os sindicatos na Bélgica, Dinamarca e Itália foram excecionalmente bem-sucedidos 
na organização dos trabalhadores de pequenas e médias empresas (Visser, 1991). No debate público 
sobre as medidas para estimular a criação de emprego, as PME têm vindo a ganhar cada vez mais 
influência e são consideradas motores do emprego. Embora as definições variem, as estimativas indicam 
que as PME contribuem para 53 por cento da totalidade do emprego no Reino Unido e 86 por cento na 
Grécia (OCDE, 2017b). Nas economias de mercado emergentes, essas percentagens são mais baixas, 
pelo menos no setor formal. De acordo com a OIT, por exemplo, a proporção das PME no emprego 
ascendia a 34,8 por cento em 2016, em comparação com 31,2 por cento em 2003 (OIT, 2017). Com 
o setor informal, as pequenas e microempresas que empregam entre uma e cinco pessoas ganham 
importância e representam até 90 por cento do emprego total.

Dados recentes, infelizmente apenas para as economias desenvolvidas, mostram que, em média, 62 
por cento de todos os sindicalizados trabalham em grandes empresas com mais de 100 trabalhadores, 
27 por cento em pequenas e médias empresas (10-100 trabalhadores) e 11 por cento em pequenas 
ou microempresas (menos de dez trabalhadores). No Japão e na República da Coreia, quase todos os 
sindicalizados trabalham em grandes empresas; na Alemanha, França e Países Baixos, esse número 
é muito superior a 70 por cento. Não tenho dados para os Estados Unidos da América; no Canadá, 
a proporção das grandes empresas é superior a 50 por cento. Na Bélgica, Dinamarca, Suíça, Grécia, 
Portugal e Espanha, a presença de grandes empresas é menos visível e há uma maior proporção de 
trabalhadores de PME nos sindicatos. Obviamente, tais variações refletem diferenças na estrutura 
da economia dos vários países e a presença ou ausência de grandes empresas multinacionais. 
Para saber se a atenção que os sindicatos dedicam à representação dos trabalhadores de grandes 
empresas os leva a negligenciar ou marginalizar os trabalhadores de pequenas empresas, devemos 
olhar para a disparidade nas taxas de densidade sindical dos trabalhadores de grandes e pequenas 
empresas (figura 18).

Em muitos países, do Japão, República da Coreia e Austrália à França, Polónia, Alemanha e Espanha, 
a presença dos sindicatos em pequenas empresas com menos de dez trabalhadores é extremamente 
reduzida. Não sei se o mesmo é válido para os países em desenvolvimento, mas suspeito que sim, 
a menos que os sindicatos tenham começado a organizar os trabalhadores por conta própria no 
setor informal. Existem muitas razões para esta ausência dos sindicatos nas pequenas empresas.  
A proximidade com o proprietário da empresa poderá impedir os trabalhadores de se sindicalizarem. 
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Do ponto de vista do sindicato, os custos da constituição e manutenção de um sindicato em pequenas 
empresas são elevados. Muitos países impõem números mínimos e obstáculos legais. Na Polónia, 
por exemplo, qualquer sindicato precisa de dez sócios para se poder constituir. Embora o objetivo seja 
evitar a fragmentação sindical, isto exclui muitos trabalhadores da representação sindical. Na Tailândia, 
o número mínimo é de 10 trabalhadores, na Roménia é de 15, nas Honduras ou no Peru de 20, só 
para citar alguns exemplos. Esses requisitos promovem a exclusão e podem ter um efeito enorme. 
Na Polónia, 30 por cento a 40 por cento da totalidade dos trabalhadores por conta de outrem, incluindo 
algumas categorias da função pública, estão proibidos, por lei, de constituírem ou de se filiarem num 
sindicato. Na Tailândia, cerca de 15 por cento de todos os trabalhadores, empregados em mais de 
250 000 empresas industriais, ou seja, quase três quartos do número total de empresas registadas, 
não podem ter acesso a representação sindical (Brown, 2016). Milkman (2013) cita dados para os 
Estados Unidos da América que revelam que, na década de 1990, 22 por cento dos trabalhadores do 
setor privado estavam excluídos dos mecanismos de proteção previstos na Lei Nacional da Relações 
Laborais (National Labor Relations Act) (“New Deal”). Entre eles encontram-se dirigentes, trabalhadores 
independentes, microempresas, trabalhadores agrícolas e domésticos e trabalhadores destacados por 
agências de trabalho temporário. Os requisitos aplicáveis à representação de trabalhadores imposta 
por lei, como as comissões de trabalhadores, também são relevantes, pois há muitos dados de estudos 
que indicam que as instituições presentes nos locais de trabalho, como as comissões de trabalhadores, 
ajudam os sindicatos a recrutar e reter sócios (para dados relativos à Alemanha: Behrens, 2009; Goerke 
e Pannenberg, 2007). As pequenas empresas com menos de 10, 20 ou mesmo 50 trabalhadores são 
geralmente excluídas.

Comparando as taxas de densidade sindical de médias (10-99 trabalhadores) e grandes (100 ou mais 
trabalhadores) empresas, encontramos as maiores diferenças no Japão, República da Coreia, Alemanha, 
França, Polónia e México (figura 18). Há pouca ou nenhuma diferença na Suíça, Grécia, Dinamarca, 
Finlândia, Suécia e Noruega, enquanto o Reino Unido, Países Baixos, Itália, Espanha, Irlanda e Israel 
estão no meio. Os dados belgas sugerem mesmo que os sindicatos são mais bem organizados nas 
pequenas empresas do que nas grandes.

Uma grande divisão nas taxas de sindicalização dos trabalhadores em pequenas e grandes empresas é 
prova circunstancial, e não prova direta, da presença de políticas sindicais dualistas. As grandes empresas 
têm valor estratégico para o sindicato, pois podem ser usadas para pressionar outros empregadores ou 
políticos. Ao organizarem os trabalhadores de grandes empresas, os sindicatos setoriais podem criar 
uma tendência de melhoria dos salários e das condições de trabalho em toda a indústria, incluindo nas 
pequenas empresas. Este é o modelo tradicionalmente utilizado para os sindicatos e a negociação coletiva 
na Alemanha, Suécia e em muitos outros países. Se o resultado for uma melhoria da produtividade média, 
das condições de trabalho e da remuneração e os trabalhadores despedidos de pequenas empresas 
improdutivas beneficiarem de ajuda para encontrar um novo emprego, está tudo bem e temos o oposto 
do dualismo. No entanto, a extensão dos acordos de grandes empresas (mais dispendiosos) a pequenas 
empresas, sem ter em devida consideração a sua capacidade para suportar esses custos, comporta 
riscos e poderá fazer aumentar o desemprego. A descentralização da negociação coletiva para o nível 
da empresa poderá trazer menos riscos desse tipo, mas à custa de maiores discrepâncias nos níveis de 
remuneração, do aumento da desigualdade entre as empresas e de níveis mais baixos de sindicalização 
e cobertura da negociação. O dualismo tem muitas facetas e poderá acabar por se institucionalizar 
tanto através de uma negociação excessivamente centralizada como excessivamente descentralizada, 
ilustrada por uma grande diferença no risco de perda de emprego ou por uma grande diferença em 
termos de remuneração, condições de trabalho e oportunidades de carreira. O sindicalismo de empresa 
de estilo japonês é provavelmente a maneira mais segura de institucionalizar o dualismo entre insiders 
e outsiders. As comissões de trabalhadores, se puderem conduzir as negociações salariais, como em 
Espanha, têm muitas características semelhantes.
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Figura 18: Taxas de densidade sindical por dimensão da empresa
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Dois exemplos poderão ajudar a esclarecer os dilemas na política de negociação sindical. Doerflinger 
e Pulignano (2018) comparam a negociação de concessões durante a recessão de 2008 em duas 
empresas multinacionais na Bélgica e na Alemanha. Na Bélgica, a negociação sobre salários, tempo de 
trabalho e empregos está distribuída entre o nível nacional (setorial) e local (empresa), e as prioridades 
dos sindicatos decididas de forma centralizada têm um forte peso nas negociações. Na Alemanha, os 
representantes sindicais das empresas tinham o poder de definir as suas prioridades através da inclusão 
de cláusulas de abertura num acordo setorial. Os autores concluem que os sindicatos em ambos os 
países lutavam pela preservação dos empregos, mas que os belgas tinham mais sucesso na promoção 
de uma estratégia inclusiva e na retenção de trabalhadores temporários e destacados por agências 
de trabalho temporário. Porém, ressalvam que não podem prever os efeitos de longo prazo dessas 
diferentes estratégias sobre o investimento e o emprego.

Num estudo que compara os sindicatos italianos e coreanos, Durazzi, Fleckenstein e Lee (2018) destacam 
a importância da dinâmica da opinião pública. Com o aumento do emprego atípico após a crise asiática 
de 1997-8, os sindicatos coreanos enfrentaram crescentes críticas da opinião pública, que os acusava de 
darem prioridade aos interesses dos seus sócios e ignorar os trabalhadores e aqueles que procuravam 
emprego à margem do mercado de trabalho. Combinada com a queda no número de sócios verificada 
por volta da mesma altura, essa situação foi vista pelos líderes sindicais como uma crise potencialmente 
existencial. Os líderes das federações sindicais fracas (o poder efetivo na República da Coreia reside 
nos sindicatos de empresa) temiam uma maior deslegitimação dos sindicatos, a menos que estes 
começassem a reconhecer e organizar os outsiders. O surgimento da Aliança para os Trabalhadores 
Atípicos, que combinava forças sindicais e da sociedade civil, foi outro fator impulsionador. A reviravolta 
política revelou profundas divisões, e o sindicato da empresa Hyundai foi expulso da federação dos 
trabalhadores metalúrgicos devido à sua postura discriminatória em relação aos trabalhadores 
atípicos. Mais tarde, quando a indústria da construção naval enfrentou uma profunda reestruturação 
corporativa devido ao aumento da concorrência da China, os sindicatos das empresas de construção 
naval e de outras indústrias metalúrgicas começaram a representar os interesses dos outsiders, pois 
reconheceram que o emprego irregular barato e o fosso cada vez maior entre insiders e outsiders, em 
última análise, constituía, como afirmou um líder sindical, “um obstáculo à satisfação das exigências 
de melhores salários e melhores condições de trabalho dos trabalhadores típicos”. Os sindicatos de 
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empresa não deixaram de dar prioridade aos insiders; no entanto, começaram a aperceber-se de que 
existia uma sobreposição entre os interesses dos insiders e dos outsiders.

O que estes dois exemplos pretendem demonstrar não é que o dualismo não tem futuro nos sindicatos. 
Esse cenário continua a ser uma forte probabilidade, especialmente devido à atual tendência de 
descentralização (negociação empresarial, “cláusulas de abertura”, parcerias locais) na negociação 
coletiva, que privilegia claramente os interesses de preservação do emprego local e, potencialmente, 
ignora os interesses dos outros. Mas existem contratendências, mesmo em países onde o dualismo 
é mais acentuado. Marx e Starke (2017) recorrem ao exemplo da criação do salário mínimo nacional 
na Alemanha em 2014, onde os sindicatos, após anos de disputas internas e oposição dos sindicatos 
nas indústrias de exportação, se uniram numa coligação a favor do salário mínimo. Figuras como a 
extensão obrigatória das convenções coletivas setoriais e o salário mínimo nacional obrigatório 
beneficiam os trabalhadores em empregos precários com pouco poder ou cobertura de negociação 
e suavizam algumas das características mais negativas do dualismo (Hayter e Visser, 2018; Trygstad, 
Larsen e Nergaard, 2018). Muitos sindicatos na África, Ásia e América Latina, motivados por genuínos 
sentimentos de solidariedade ou por um interesse na autopreservação, começaram a dar resposta às 
preocupações dos trabalhadores informais e precários. Muitos sindicatos em países desenvolvidos 
mudaram as suas políticas em relação aos trabalhadores temporários e migrantes.

De acordo com Doellgast, Lillie e Pulignano (2018), os sindicatos na Europa estão cada vez mais 
interessados em regulamentar o trabalho precário e representar os trabalhadores precários. Fazem-no, 
nas suas próprias palavras, “tanto para proteger os seus sócios da concorrência de baixo custo como 
para respeitar compromissos mais amplos de equidade e justiça social”. Apresentando nove estudos de 
caso comparativos em indústrias e profissões como metalurgia, produtos químicos, comércio retalhista, 
limpeza, administração local, música freelance, logística e matadouros em 14 países (Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Itália, Polónia, Eslovénia, Suécia e 
Reino Unido), os autores observam estratégias de inclusão e de exclusão (dualistas). Nos seus estudos, 
o dualismo não é a resposta dominante dos sindicatos ao aumento da instabilidade e precariedade 
do emprego. Para a resposta alternativa, no entanto, os sindicatos precisam do apoio de instituições 
inclusivas resultantes da combinação de poder estatal e sindical para alargar a proteção institucional dos 
grupos mais fortes aos grupos mais fracos (Doellgast, Lillie e Pulignano, 2018). 

Os seus estudos de caso dão alguns exemplos inspiradores de sindicatos na Bélgica, Dinamarca, Finlândia, 
Itália e Suécia que se mobilizaram, com sucesso, para promover políticas inclusivas graças à combinação 
de poder institucional e associativo. Isso suscita a questão de saber se, para os sindicatos fracos ou 
enfraquecidos sem apoio institucional e político, a única alternativa ao dualismo é a marginalização, e a 
única resposta à marginalização é o dualismo, por muito fútil que seja a longo prazo. 

3 / Substituição
O meu terceiro cenário para o futuro explora a possibilidade de substituição dos sindicatos por outras 
formas de ação e representação social. O declínio de muitos sindicatos tradicionais e a ascensão de novas 
formas de emprego instável e atípico (trabalho em plataformas, trabalho independente dependente, 
trabalho doméstico e por conta própria nos setores formal e informal) abriram as portas a experiências 
com novas formas de participação e representação dos trabalhadores. Estas, por sua vez, originaram 
um debate sobre se algumas dessas novas formas serão suficientemente amplas para preencher o 
vazio deixado pelos sindicatos e se terão poder suficiente para serem eficazes.

Tapia, Ibsen e Kochan (2015) discutem quatro dessas novas formas: participação direta dos trabalhadores 
e representação através de mecanismos disponibilizados pelo empregador, como círculos de qualidade; 
compromissos voluntários do empregador para com as normas do trabalho, como acontece com a 
Responsabilidade Social das Empresas (RSE); Acordos-Quadro Internacionais (IFA) negociados com 
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sindicatos internacionais, e Organizações da Sociedade Civil (OSC). Concluem que a eficácia desses 
novos mecanismos não pode ser medida independentemente dos sindicatos. A conceção e a inclusão 
de disposições em matéria de trabalho em acordos comerciais preferenciais, por exemplo, tendem a 
estar diretamente relacionadas com o poder dos sindicatos (Raess, Dürr e Sari, 2018).

Esta conclusão está de acordo com os resultados de um estudo realizado para o National Bureau of 
Economic Research (NBER) sobre “instituições do trabalho emergentes para o século XXI” (Freeman, 
Hersch e Mishel, 2005). Os autores perguntam se o que eles chamam instituições não filiadas – grupos 
de defesa dos direitos dos trabalhadores e dos direitos humanos, vigilantes, campanhas por salários 
dignos lideradas por ONG, inspeções do trabalho, associações profissionais, intermediários de formação 
e parcerias entre os trabalhadores e a direção – substituirão os sindicatos em declínio. A pergunta pode 
ser dividida em duas: (1) Essas instituições não filiadas podem assegurar a prestação de serviços e a 
representação dos trabalhadores em termos comparáveis aos dos sindicatos? (2) Em caso afirmativo, 
irão expandir o seu domínio de intervenção e servir uma proporção tão vasta da mão-de-obra como 
aquela que tradicionalmente dependia dos sindicatos? Os estudos de caso detalhados no estudo do 
NBER, que visavam a situação dos Estados Unidos da América, respondem a ambas as perguntas com 
um firme “não”. “As novas instituições têm um longo caminho a percorrer antes de terem a capacidade 
para oferecer benefícios económicos remotamente comparáveis aos sindicatos” (Freeman, Hersch e 
Mishel, 2005). [tradução nossa] Mesmo quando os sindicatos estão tão enfraquecidos quanto nos Estados 
Unidos da América, obtêm ainda assim melhores resultados do que as instituições não filiadas, que têm 
sido incapazes de expandir a sua atuação para além de pequenos nichos no mercado de trabalho e 
tendem a depender da pressão dos sindicatos para serem eficazes.

Com base num inquérito sobre as relações de emprego no local de trabalho realizado ao longo de três 
décadas, que incidia sobre os mecanismos de representação em locais de trabalho britânicos, Bryson, 
Gomez e Willman (2018) chegam a uma conclusão diferente. Estes autores documentam uma mudança 
extraordinária de representação sindical para representação não sindical. A proporção de locais de 
trabalho sem representação permaneceu praticamente a mesma em cerca de um quarto. Porém, tanto 
o sistema dualista em que a representação sindical coexiste com a representação não sindical (como 
em muitos países da Europa continental) quanto os sistemas de sindicato único ou de representação 
exclusivamente sindical (o modelo tradicional britânico, americano ou escandinavo) diminuíram 
drasticamente: de 30 por cento para 14 por cento no caso da representação dualista (sindicato e comissão 
de trabalhadores), e de 18 por cento para 3 por cento no caso da representação por um único sindicato. 
No mesmo período, porém, a representação através de mecanismos disponibilizados pelo empregador, 
baseada em consultas e participação sem mediação do sindicato, aumentou mais do dobro, passando de 
25 por cento para 58 por cento de todos os locais de trabalho. Assim, os mecanismos de representação 
disponibilizados pelo empregador já não são um nicho, mas sim a maioria. Os autores mostram que 
a representação sindical está mais presente em locais de trabalho mais antigos e que os locais de 
trabalho mais recentes adotam modelos de representação não sindical. Os estudos realizados indicam 
claramente que os mecanismos de representação apoiados pelos sindicatos são mais eficazes do que 
as alternativas, especialmente em circunstâncias económicas adversas, quando são mais necessários. 
Além disso, quando não há representação sindical no local de trabalho, os trabalhadores geralmente são 
forçados a aceitar o que está ao seu alcance. Frequentemente, é o empregador quem escolhe por eles, 
e a única alternativa é abandonar a empresa ou o emprego.

Os mecanismos de representação disponibilizados pelo empregador e o desempenho do papel de 
sindicatos ausentes, enfraquecidos ou não reconhecidos visam os trabalhadores com empregos mais ou 
menos permanentes em locais de trabalho “regulares”. Os centros de trabalhadores e as organizações 
baseadas na comunidade visam os trabalhadores sem locais de trabalho regulares. O seu apoio vem, 
quando não dos sindicatos, de grupos de defesa dos direitos humanos e dos direitos dos trabalhadores. 
Os centros de trabalhadores nos Estados Unidos da América geralmente representam trabalhadores 
com baixos rendimentos e imigrantes em indústrias ou profissões onde os sindicatos estão ausentes e, 
segundo a lei dos Estados Unidos da América, não têm poder de negociação coletiva (Fine, 2006; Rosenfeld, 
2014). Fine questionou a sustentabilidade dos centros de trabalhadores devido ao seu alcance geográfico 
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limitado, fragmentação e reduzido número de membros. Apesar de inicialmente ter adotado uma postura 
bastante cética em relação à sua longevidade e ao seu alcance, mais recentemente esta autora observou 
uma evolução em perspetiva, tendo chamado a atenção para uma maior colaboração entre os centros 
de trabalhadores e os sindicatos (Fine, 2011). Na República da Coreia e no Japão, foram também criadas 
alianças de trabalhadores temporários e sindicatos baseados na comunidade para ajudar os trabalhadores, 
especialmente as mulheres, empregados em indústrias onde a organização sindical está ausente ou é 
fraca ou onde as mulheres são ou se sentem excluídas dos sindicatos de empresa tradicionais. Estudos 
demonstram o importante papel que as ONG desempenham na organização das mulheres em trabalhos 
poucos especializados e com salários baixos e a importante função das organizações exclusivamente 
femininas como uma alternativa aos sindicatos na defesa dos direitos das trabalhadoras (Broadbent e Ford, 
2008). Crinis (2008) refere que, devido à inexistência de atividade sindical para proteger as trabalhadoras na 
Malásia, as sindicalistas uniram forças com ONG para sensibilizar a comunidade para os direitos laborais 
das mulheres, a violência doméstica e o assédio sexual.

A limpeza industrial é um dos setores que ganhou visibilidade em recentes campanhas de promoção 
de um salário digno. Lançada na década de 2000, a campanha britânica Living Wage procurou mudar o 
comportamento dos clientes, introduziu práticas de trabalho sustentáveis e apoiou a integração da RSE 
nas cadeias de abastecimento. Reunindo grupos comunitários e sindicatos, a campanha inicialmente 
concentrou-se em trabalhadores de limpeza contratados para trabalharem em grandes empresas 
sediadas no distrito financeiro de Londres. Após uma série de sucessos, em que os empregadores 
visados se comprometeram a pagar aos trabalhadores de limpezas contratados um salário digno acima 
do salário mínimo obrigatório nacional, a campanha alastrou-se por Londres e a outras cidades. Existem 
exemplos semelhantes de campanhas por salários dignos em várias cidades dos Estados Unidos da 
América.27

Essas iniciativas comunitárias poderão substituir os sindicatos. São particularmente importantes para a 
organização dos trabalhadores informais, como os vendedores ambulantes e os apanhadores de lixo no 
Gana, Índia, Peru e Tailândia, conforme discutido no estudo comparativo de Chen, Madhaw e Sankaran 
(2014). A questão crucial é a capacidade de tais iniciativas para se transformarem em organizações 
permanentes com o poder de negociar e exigir o cumprimento de acordos com autoridades locais ou 
nacionais e, possivelmente, empregadores. Aqui, a experiência, as competências e o profissionalismo 
dos sindicatos poderão ainda ser necessários. O trabalho de Holgate (2015) sobre o sindicalismo 
comunitário é particularmente significativo nesta matéria, pois mostra como os sindicatos em algumas 
das grandes cidades tentaram mudar o centro da sua atividade do local de trabalho para a comunidade 
local e começaram a participar em coligações à escala citadina em Londres, Sydney e Toronto, ajudando 
também a manter essas coligações. Ao longo deste processo, verificou-se uma expansão dos sindicatos 
em duas vertentes: do local de trabalho para a comunidade em termos de organização e dos direitos dos 
trabalhadores para os direitos dos cidadãos em termos de foco da atividade sindical.

O recente trabalho de Heckscher e McCarthy (2014) centra-se na identificação das diferentes 
capacidades dos movimentos sociais e dos sindicatos. Estes autores consideram que as formas 
tradicionais de solidariedade laboral estão em declínio e estão a ser substituídas por protestos e 
movimentos com um único objetivo, como o Occupy, o movimento Mozilla por uma Internet gratuita 
ou campanhas estudantis em defesa das normas do trabalho. A “solidariedade colaborativa” que 
está no cerne desses movimentos assenta em “laços frágeis”, muitas vezes estabelecidos através 
de plataformas da Internet, e baseia-se na partilha de valores e na empatia, e não na experiência 
comum de trabalho e filiação que caracterizava o sindicato. Embora frágeis, laços deste tipo podem 
apoiar a ação coletiva, utilizando uma estratégia de “enxame”: várias ações organizadas de forma 
independente por grupos de apoiantes dos movimentos em busca de um objetivo comum e que talvez 
utilizem recursos comuns disponibilizados através de uma plataforma na Internet. Este tipo de ação 
coletiva é, de acordo com Heckscher e McCarthy, a promessa do futuro, em sintonia com a era da 
Internet, e estes autores sugerem que o futuro do movimento sindical depende da sua capacidade 
de aprender com esses exemplos e de incorporar a solidariedade colaborativa, aparentemente frágil, 
sobre a qual foram construídos. Certamente, as redes sociais e as tecnologias da informação e 
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comunicação poderão ser uma ferramenta para partilhar experiências e manifestar os pontos de vista 
na ausência de sindicatos e construírem “comunidades em linha”, mesmo dentro do local de trabalho. 
Estes métodos podem preencher uma lacuna nos casos em que não existam sindicatos reconhecidos 
ou visíveis ou em que os trabalhadores estejam dispersos por diferentes áreas geográficas, profissões 
e plataformas. Bryson et al. (2017) dão o exemplo da campanha OUR. Wallmart, em que um pequeno 
grupo criou uma estratégia baseada no Facebook e uma aplicação para defender os seus interesses 
dentro desta empresa abertamente antissindical com 1,5 milhão de trabalhadores. 

Os sindicatos, em vez de serem substituídos por organizações de não sindicalizados, poderão 
transformar-se, eles mesmos, em algo semelhante a grupos ativistas ou de pressão ou organizações 
comunitárias, organizando protestos públicos, campanhas políticas e legais e outras formas de 
pressão que não dependem de negociação coletiva ou da capacidade de organizar e manter uma greve. 
Encontramos exemplos deste tipo de mudança ou inovação na Eslováquia e em outros países da Europa 
Central e Oriental, onde as taxas de densidade sindical têm diminuído continuamente e a influência dos 
sindicatos reside agora unicamente num setor público em declínio. Ao invés de serem substituídos por 
organizações de defesa dos direitos civis, os sindicatos participam em algo que não podem parar ou 
assumem eles mesmos o controlo dessa mudança. Curiosamente, esta “inovação”, que se baseia na 
ideia de que os “sócios” já não são um recurso fulcral, colocou em maior destaque – em campanhas 
políticas e sociais, mas não na negociação coletiva – os problemas expressos pelos trabalhadores 
vulneráveis e precários ou atribuídos a estes (Bernaciak e Kahancová, 2017). Outra característica é que 
as atividades sindicais assumem mais a forma de campanhas ou projetos, semelhantes à “organização 
sindical”, mas sem o objetivo explícito de recrutar sócios. À semelhança do que acontece com muitos 
sindicatos em países em desenvolvimento, que se concentram nos problemas dos trabalhadores 
informais, essa característica torna os sindicatos mais dependentes de financiamento externo de ONG, 
de organizações internacionais, de programas de ajuda ao desenvolvimento de países mais ricos e de 
sindicatos e federações sindicais internacionais.

4 / Revitalização
No último e quarto cenário para o futuro, os sindicatos recuperam a sua vitalidade e juventude, encontram 
formas de atrair novos sócios e conseguem organizar eficazmente partes da “nova mão-de-obra instável” 
na economia digital. Apresentei alguns indícios que apontam neste sentido: sindicatos ou organizações 
de tipo sindical que começaram a fazer incursões nas economias informais da África, Ásia e América 
Latina, bem como sindicatos em países desenvolvidos que estão a criar formas inteligentes de usar a 
internet como ferramenta para organizar os trabalhadores das plataformas e comunicar com eles, e 
recrutar trabalhadores por conta própria na economia tradicional e digital.

O otimismo sobre o futuro dos sindicatos também pode ser justificado pela maior diversidade da 
população sindicalizada, pelos tremendos progressos alcançados pelas mulheres nos sindicatos, 
pelo aumento do nível de escolaridade dos sócios e, igualmente importante, pela nova energia que foi 
injetada nos sindicatos por muitas campanhas de organização e iniciativas de renovação sindical desde 
2000. Hoje, mais líderes sindicais compreendem que é urgente renovar. A inovação também passa pelo 
cruzamento de recursos dentro do movimento sindical. A sindicalização entre os trabalhadores por 
conta de outrem e especialistas das profissões intelectuais e científicas nos serviços da administração 
pública, segurança social, educação e saúde ainda é alta em muitos dos países onde a sindicalização 
do setor privado atingiu o seu nível histórico mais baixo. Importa assim determinar a melhor forma de 
utilizar e partilhar esses recursos.

O recrutamento de mais jovens para os sindicatos é um elemento chave de qualquer estratégia de 
renovação sindical. A revitalização exige que, no mínimo, os sindicatos procurem duplicar a atual taxa 
de densidade sindical dos jovens até aos 30 anos, elevando a taxa média dos atuais 11 por cento para 
22 por cento. Este objetivo poderá ser alcançado de várias formas. O recrutamento sindical numa fase 
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precoce, em escolas profissionais e universidades, e durante a transição da escola para o trabalho, exige 
que os sindicatos criem programas especiais de filiação, com quotas reduzidas e benefícios específicos 
que ajudem os jovens nesta fase da sua vida. Os sindicatos terão inevitavelmente de transferir alguns 
dos seus recursos, benefícios e políticas dos trabalhadores mais velhos para os mais jovens. A mudança 
ao nível da liderança é um aspeto deste processo, mas certamente seria benéfico ver mais jovens entre 
os dirigentes de topo dos sindicatos e confederações. A Confederação Geral Italiana de Sindicatos (CGIL) 
deu um primeiro passo neste sentido, tendo estabelecido que pelo menos 20 por cento dos dirigentes 
sindicais eleitos deverão ser trabalhadores com menos de 30 anos. A fixação de quotas semelhantes, 
mas muito mais altas, no caso das mulheres resultou num aumento do número de mulheres em cargos 
de liderança sindical e é plausível que, juntamente com uma mudança nas políticas, isto tenha tornado 
os sindicatos mais atrativos para as mulheres.

Os sindicatos contam frequentemente com o apoio da sociedade em geral, não apenas dos seus sócios em 
número cada vez menor. A importância da imagem dos sindicatos na sociedade não deve ser subestimada. 
Dois exemplos opostos, um do setor de TI da Índia e outro da indústria automóvel da Alemanha, ilustram 
essa importância. Noronha e D’Cruz (2017) afirmam que, ao longo dos anos, os sindicatos indianos 
adquiriram uma reputação desfavorável de adoção de comportamentos irresponsáveis, satisfação de 
interesses particulares, utilização de táticas agitadoras, desvalorização das preocupações dos sócios e 
menosprezo do bem-estar da sociedade em geral. Os referidos autores demonstram que essa imagem 
negativa é usada pelos empregadores no setor de TI para impedir ou frustrar os esforços de organização, 
retratando os sindicatos como retrógrados, inúteis, irrelevantes ou perigosos. Consequentemente, as 
tentativas de organização entre os profissionais de TI têm de evitar qualquer associação e contacto com os 
sindicatos para terem algum sucesso. Uma organização bem-sucedida deve salientar o profissionalismo 
e as competências dos sindicatos como negociadores especializados. O exemplo alemão refere-se ao 
aproveitamento pelo IG Metall de oportunidades criadas pela crise financeira de 2008. Nessa altura, o 
sindicato propôs e negociou com sucesso um programa de destruição de veículos em fim de vida e de 
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redução do tempo de trabalho, que manteve a indústria automóvel à tona e trabalhadores especializados 
nos seus empregos. Essa façanha, que foi amplamente divulgada na comunicação social, acrescentou 
influência e prestígio ao poder inegável do sindicato e ajudou a melhorar não só a reputação do sindicato 
na sociedade, mas também as estatísticas relativas aos seus sócios (Schmalz e Thiel, 2017). 

Frangi, Koos e Hadziabdic (2016) demonstram que uma parte considerável da opinião pública europeia 
considera que os sindicatos são uma instituição social relevante e que essa perceção não mudou 
ao longo do tempo, apesar da diminuição dos níveis de densidade sindical. Além disso, um grau 
bastante alto de “confiança nos sindicatos” é expresso por grupos sociais que são particularmente 
vulneráveis: pessoas com baixos rendimentos, jovens e migrantes – grupos que estão, eles mesmos, 
sub-representados nos sindicatos, bem como na política e na maioria das restantes organizações 
e instituições sociais. Em outubro de 2015, quando o Instituto Australiano de Estatística anunciou 
que a taxa de sindicalização tinha caído para apenas 14,4 por cento da totalidade dos trabalhadores 
por conta de outrem, o seu nível mais baixo em 25 anos, a principal empresa de sondagens do país 
divulgou números que revelam que 62 por cento dos australianos acreditam que os sindicatos são 
importantes e que, na verdade, essa convicção se intensificou desde 2012. Apenas 21 por cento das 
pessoas inquiridas consideravam que os sindicatos não eram muito importantes, em comparação 
com 27 por cento em 2012. Ainda mais incongruente com a baixa taxa de densidade sindical é o facto 
de 45 por cento dos australianos acreditarem que os trabalhadores estariam em melhor situação se 
os sindicatos fossem mais fortes.28 Em suma, aparentemente ainda existe um grande espaço para os 
sindicatos a nível ideacional e social.

A revitalização dos sindicatos não significa um retorno ao passado, seja em termos de formas ou de 
números. Revitalização significa fazer as coisas de maneira diferente com menos. O que precisa ser 
feito de maneira diferente, muito provavelmente, é a própria filiação e o que ela implica em termos 
de compromissos, direitos e obrigações. A filiação provavelmente será mais frágil e temporária e 
menos baseada num compromisso permanente e “aberto”, assemelhando-se às mudanças nas 
atuais relações de emprego. Especialmente para a geração atual e a próxima geração de jovens que 
entram no mercado de trabalho, o envolvimento nos sindicatos poderá passar por novas formas de 
envolvimento baseadas na Internet, incluindo financiamento colaborativo e tarifas reduzidas para 
projetos específicos, direitos de voto em eleições sindicais, votação sobre convenções coletivas, pactos 
sociais e realização de greves. Tudo isso exige uma nova forma de pensar e a condução de experiências, 
especialmente em relação ao que deve continuar a ser a atividade principal dos sindicatos: organizar 
e manifestar solidariedade entre os trabalhadores na busca de acordos de negociação que vinculem 
empregadores e governos. A negociação coletiva pressupõe a capacidade de convocar greves e de 
vincular os seus constituintes aos resultados – se a satisfação destes dois requisitos é possível com 
formas de filiação mais flexíveis e menos vinculativas é uma grande questão em aberto que também 
tem ramificações jurídicas.

Por último, a revitalização envolve cooperação e alianças com outras organizações sociais e forças sociais. 
As histórias de sucesso incluídas numa coletânea recente da FES da Alemanha – de trabalhadores dos 
transportes do Uganda, seguranças do Quénia, trabalhadores têxteis da Nigéria, vendedores ambulantes 
da Índia e empregados de limpeza da Coreia do Sul – mostram como os trabalhadores em formas atípicas 
de emprego evitaram as formas tradicionais de sindicalismo e criaram novas coligações ou organizações 
híbridas nas quais era possível uma transição do setor informal para o formal, e vice-versa. A flexibilidade 
organizacional combinada com um entendimento mais inclusivo da solidariedade e do conceito de 
trabalhador permitiu que os sindicatos abordassem os trabalhadores sujeitos a acordos informais e 
concebessem formas inovadoras de colaboração e representação de interesses (Herberg, 2018). 
Existem outros exemplos encorajadores de revitalização provenientes de países em desenvolvimento: 
o modo como os sindicatos enfrentam empresas multinacionais recorrendo a IFA, acordos comerciais 
preferenciais ou mecanismos de controlo estabelecidos por instituições internacionais como a OIT ou a 
OCDE; como têm vindo a construir alianças políticas e sociais para a defesa da democracia, dos direitos 
civis e do acesso a cuidados de saúde (Karreth, 2018), e como aumentaram a diversidade e a visibilidade 
dos direitos das minorias nas suas políticas e entre os seus sócios.



Conclusão

Cada um dos quatro futuros descritos nas páginas anteriores é possível, mas qual é o mais provável? 
Talvez a resposta dependa de fatores geográficos e não haja uma resposta universal, muito menos 
exata. A marginalização é mais provável onde o declínio e o envelhecimento atingiram níveis extremos 
e onde os sindicatos não contam com o apoio de instituições jurídicas e sociais e são confrontados com 
um clima político e social de hostilidade ou indiferença (partes da Europa Central e Oriental e os Estados 
Unidos da América). O dualismo é uma possibilidade tanto nos países em desenvolvimento, a menos 
que seja construída uma ponte para incentivar a auto-organização entre os trabalhadores informais, 
quanto nas economias desenvolvidas, se os sindicatos continuarem entrincheirados no seu atual 
baluarte nos serviços públicos, nas grandes empresas e num punhado de setores de transformação. A 
substituição ganhará terreno nos casos em que existam necessidades latentes de representação e voz, 
mas não sindicatos para as satisfazer (locais de trabalho britânicos ou americanos, a nova economia das 
plataformas, trabalhadores por conta própria no setor informal no Sul da Ásia e na América Central). A 
revitalização está a acontecer por todo o mundo, mas o seu sucesso dependerá de os sindicatos terem 
ou não recursos suficientes para garantir a sua continuidade, estabelecer uma ligação com os jovens e 
encontrar formas eficazes de construir coligações com outras organizações e movimentos.

Acima de tudo, o que pretendo salientar é que os quatro futuros dos sindicatos estão a acontecer ao 
mesmo tempo, às vezes nos mesmos países, mas em setores diferentes (público/privado; indústria/
serviços; trabalhadores por conta de outrem/trabalhadores por conta própria; economia alternativa/
trabalho em plataformas), com combinações particulares: o dualismo como forma de resistência 
à marginalização; a substituição como fonte e inspiração da revitalização; a revitalização como a 
“abertura” de práticas dualistas. A questão mais importante para os sindicatos e os líderes sindicais 
é que o recrutamento de novos sócios, tanto na antiga como na nova economia, tornou-se mais difícil 
do que a manutenção dos laços existentes e que o recrutamento de novos sócios ou a criação de outra 
forma de envolvimento implica fazer as coisas de modo diferente, embora com a mesma finalidade de 
sempre: organizar e expressar a solidariedade entre os trabalhadores. São os meios que têm de mudar, 
não os objetivos.
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das funções de seguro e administrativas do Estado. 

14 Israel parece ser a exceção, com taxas de densidade sindical mais altas nos serviços comerciais.

15 Infelizmente, não tenho dados posteriores.

16 Trata-se de uma aproximação, e a idade média de entrada e saída é provavelmente mais tardia para os 
especialistas das profissões intelectuais e científicas e para aqueles com formação académica do que 
para os restantes trabalhadores.

17 Ao calcular esta média e para facilitar a comparação com os anos anteriores, omiti os valores extremos para 
os Estados Bálticos (onde praticamente não há sindicalizados com menos de 25 anos). 

18 Em 2006, 130 países tinham estabelecido mais de 3 500 ZFIE dentro das suas fronteiras, com cerca de 66 
milhões de trabalhadores (Murray, 2018). As maiores situavam-se na China, Indonésia e Bangladeche.

19 Na maioria dos países onde é possível fazer uma comparação com um inquérito às famílias com base em 
amostras muito maiores, o ISE estima taxas de densidade muito mais baixas. Ajustei os dados do ISE 
às taxas de densidade média conhecidas (ver também OCDE 2017 para este procedimento seguido para 
outros dados sobre a composição dos sócios dos sindicatos). 

20 A organização sindical de trabalhadores atípicos não é exógena ao desenvolvimento do emprego atípico. 
Já tive a oportunidade de demonstrá-lo noutra ocasião. Por exemplo, nos Países Baixos, as mulheres 
neerlandesas que trabalham a tempo parcial organizaram-se para tornar o trabalho a tempo parcial mais 
atrativo em termos de direitos dos trabalhadores e de equilíbrio entre trabalho e família, tornando assim o 
trabalho a tempo parcial a modalidade de trabalho “normal” ou “típica” para muitas, senão a maioria, das 
mulheres com filhos (Visser, 2001). Isso não equivale a negar que o trabalho a tempo parcial continua a 
apresentar desvantagens em termos de carreira e independência financeira. 

21 “Ryanair turns Polish pilots into precarious workers”, Financial Times, 1-11-2018.

22 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R204.

23 https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/crowd-work/lang--en/index.htm

24 Sarah O’Connor, “How to manage the gig economy’s growing jobs market”, Financial Times, 30-10-2018.

25 Para a resolução mais recente da OIT sobre o indicador, de outubro de 2018: https://www.ilo.org/global/
statistics-and-databases/meetings-and-events/international-conference-of-labour-statisticians/20/
WCMS_648636/lang--en/index.htm

26 https://www.ilo.org/beirut/events/WCMS_535008/lang--en/index.htm   

27 Ver https://www.ituc-csi.org/wagescampaign para a campanha da CSI em curso a favor de salários dignos.

28 The Guardian, 27-10-2015.
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