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A heterogeneidAde do mercAdo de trAbAlho e  

A desiguAldAde nA representAção sindicAl 

Resumo
Este artigo tem por objetivo examinar a situação recente 
da filiação sindical dos trabalhadores no Brasil a partir 
da constatação de que o quadro da sindicalização pouco 
se alterou nos anos 2000, apesar dos movimentos de que-
da do desemprego e aumento do emprego formal no mer-
cado de trabalho. Ao procurar explicar as causas da es-
tabilidade das taxas de sindicalização durante a última 
década, a análise tem como principais eixos analíticos a 
forte segmentação do mercado de trabalho e a desigual-
dade socioeconômica, notadamente no que tange ao pro-
cesso incompleto de assalariamento, à heterogeneidade 
da condição de inserção ocupacional e à regulamentação 
parcial das relações de trabalho. Baseado em levantamen-
to de dados nacional, este trabalho discute as perspecti-
vas para a representação sindical no futuro próximo. 
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Abstract
This article aims to examine the recent situation of labor 

union affiliation in Brazil in order to explain the lack of 

dynamism of unionization in the 2000’s, despite the ten-

dency of declining unemployment and increasing occu-

pation in the formal labor market. Regarding the causes 

of stability in the rates of unionization over the past de-

cade, the article’s main analytical foci are the strong seg-

mentation of the labor market and socioeconomic ine-

quality, especially concerning the incomplete process of 

employment, the heterogeneity of the condition of job 

placement and the partial regulation of labor relations. 

Based on a national data survey, this paper discusses the 

perspectives for union representation in the near future.
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