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Resumo:
Neste artigo, apresentamos o argumento de que traços específicos do sindicato norte
americano têm facilitado o surgimento de movimentos de resistência aos padrões de
desregulamentação do trabalho atualmente vigentes. Reportamos evidências empíricas de
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inflexões na recente trajetória do sindicato norte americano, em especial motivadas pelo
retorno ao associativismo. Para tanto registramos casos de lutas contra o regime de trabalho
informal e part time, greves dos trabalhadores em delivery e dos trabalhadores em
transporte urbano.
Palavras chaves:
Sindicato norte-americano, direitos sociais, greves, rank and file, trabalhadores em
serviços.

Abstract:
On this article, we present the concept that specific traits of the North American Union
have eased the uprisal of resistance movements to the ruling Labor deregulation standards.
We report empirical evidences of inflexions on the current route of the North American
Union movement, motivated especially by the return to the associativism. To achieve our
goals, we make note of cases of Figths against the informal and part-time Labor regimen
and strikes of workers from delivery and urban transportation.
Keywords:
North American Unions, Social Rights, Strikes, rank and file, Service workers.
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Apresentação
O corporativismo sindical norte americano apresenta diferenças significativas frente
aos padrões organizativos dos sindicatos europeus e, também, frente ao modo como se
relaciona ao sistema de poder. A participação do sindicato na construção e na sustentação
do New Deal – 1932-1945 – pode ser simbolizada pela aliança política que uniu o Partido
Democrata ao primeiro presidente do complexo sindical American Federation of LabourCongress for Industrial Organization – AFL-CIO, John Lewis, lendário sindicalista e
trabalhador das minas de Little Steel. Fruto desta aliança a Lei Wagner1 consagraria o
direito à livre representação sindical do trabalho e tornaria obrigatório o cumprimento pelo
empresariado da prerrogativa exclusiva do sindicato na negociação das condições gerais de
contrato de trabalho. Assim, John Lewis lideraria a articulação e criação do Congresso para
Organização Industrial - CIO – núcleo político que acabaria por implodir os tímidos
padrões sindicais então vigentes que organizava apenas trabalhadores qualificados.
Afirmava-se, nesta nova via, o sindicato dentro da grande empresa representando o
conjunto de seus trabalhadores ao que se seguiria período de forte combatividade na defesa
de contratos coletivos de trabalho. Período de greves prolongadas, de ocupações de fábricas
e de revoltas.
Estas características passam a compor a cultura e a tradição do sindicato norte
americano. O direito à livre representação e à negociação do contrato de trabalho é a outra
face de um sindicato que tem sua principal força e depende da adesão e da filiação de seus
trabalhadores. Que necessita de uma vida associativa que sustente e legitime junto às
autoridades públicas e privadas condições negociadas de contratos de trabalho 2. Consolida1

A Lei Wagner, de 1935, peça máxima do corporativismo norte americano vigora parcialmente até hoje. Esta
lei se pauta pela ênfase na defesa intransigente do associativismo do trabalhador – direito inalienável de
organização sindical autônoma e independente do empregador. Sua clausula de proibição de práticas desleais
por parte do empregador significava o impedimento à formação de falsas representações via patronato – os
sindicatos amarelos ou yellows dogs. O sindicato teria por função negociar coletivamente com o empregador
os contratos de trabalho, estabelecendo: valor por hora, salários e outras condições relativas ao processo de
trabalho. Formalizados em contratos escritos, tais acordos deveriam ser, necessariamente, cumpridos desde
que assumiam características de lei. Depois de realizado o acordo, sindicatos de trabalhadores e empregadores
deveriam se submeter à cláusula do cease and desist, ou seja, cessar fogo e desistir. Para dirimir conflitos
eventuais no cumprimento dos contratos, formava-se a National Labor Relation Board – NLBR- Junta
Nacional de Relações de Trabalho.
2
O modelo do sindicato industrial seria construído a partir de grandes campanhas de sindicalização e de
fundação de sindicatos. Pressionava-se pelo fomento de contratos coletivos e pela implantação de condições
justas de trabalho e, mais importante, estendia-se campanhas de sindicalização para o interior da grande
indústria, rompendo-se com o modelo de sindicato de negócios –union business. O sindicato de negócios
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se um padrão de democracia nas relações de trabalho em que o poder público - identificado
ao governo federal - passaria a ser uma espécie de fiel da balança do conflito de trabalho.
Neste sentido as leis de trabalho promulgadas proibiriam explicitamente o que se chama de
“práticas desleais de trabalho”, ou seja, as ações empresariais visando intimidar, fraudar ou
impedir a prática da representação sindical 3 . Assim, de modo muito diverso dos extensos
códigos de trabalho de países como França, Itália e Brasil, poucas são as leis de trabalho,
mas suficientemente abrangentes na conceituação do que é direito e do que não o é.
Quais seriam, afinal, tais particularidades e em que inovam no repertório de
experiências históricas que foram replicadas na historia do trabalho no século XX? Em
primeiro lugar, sem dúvida, a principal inovação organizativa reside no modelo do
sindicato industrial e do forte associativismo. Contrariamente à organização dos
trabalhadores por profissão – conforme àquele sindicato da Federação Americana do
Trabalho - AFL – os trabalhadores passariam a se organizar por empresa ou por grandes
setores de atividades. Emblemático deste modelo seria a fundação da União dos
Trabalhadores na Indústria Automotiva – UAW – e do Sindicato da General Motors –
UGMW. A estratégia da CIO estava em organizar os trabalhadores dos setores industriais
de mais elevada produtividade – aço/borracha/ferro – apostando nos seus efeitos
demonstrativos para o conjunto dos trabalhadores e para o empresariado (Dolléans: 1967).
A segunda grande inovação deste sindicato industrial estaria em que o sindicato
deixava de ser prerrogativa do cidadão norte americano branco e profissionalizado para
estender-se, também para o migrante pobre e estrangeiro e, também, para o negro norteamericano. De acordo com nossa pesquisa, o trabalhador branco norte americano reagiu à
perda da qualificação e poucos dentre eles se integraram à violência da disciplina e do
ritmo das grandes linhas de montagem (Harvey, 1993). Coube, desse modo, aos recém
chegados e aos estigmatizados ocupar as tarefas meramente especializadas das grandes

agenciava o trabalhador, fechando contrato de exclusividade no fornecimento da mão de obra com dada
empresa. Acordava-se salário e condições gerais do trabalho. A nova estratégia, então adotada pelo CIO,
postulava não a mera defesa do emprego e cláusula de exclusividade, mas a valorização do trabalho.
3

Os empresários formavam simulacros de sindicatos desde que composto por trabalhadores a seu serviço.
Usavam, também, empresas de detetives, como por exemplo seria o caso da Pinkerton, pagos para espionar
as ações dos trabalhadores. Pesado jogo de corrupção. Esta prática persiste e seria motivo, inclusive de lei
restritiva votada em 1988, a Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act – RICO (Ver PARADIS,
1965).
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empresas. Neste sentido, por estas e por outras razões, nos anos 30 e 40 este novo
sindicalismo ao incluir o trabalhador desqualificado migrante e negro assumiria natureza de
movimento social de massas.
A terceira inovação seria uma espécie de pragmatismo na definição de uma
legislação sobre trabalho. Dependendo de votação pelo Legislativo de leis específicas, as
leis de trabalho definem muito mais possibilidades de luta pelo direito à representação e
tem no governo federal uma instituição de sustentação. A formalização de contratos de
trabalho acordados entre patrões e empregados depende de sua votação em assembléias
sindicais, após o que passam a ser matéria de cumprimento obrigatório (mandatório). Dito
de outro modo, o descumprimento de um contrato coletivo de trabalho é uma violação de
direitos passível de penalidade e cabe a Junta Nacional de Relações de Trabalho – NLRB –
dirimir dúvidas e solucionar conflitos. Caso não se resolva nesta instância, passa para a
alçada da Suprema Corte. Tal modelo, aparentemente tão liberal, acabaria por atribuir
importante peso ao estado e ao partido que está no poder.
Neste artigo, queremos sugerir uma tendência semelhante no que se refere aos
rumos atuais dos movimentos de resistência do trabalho frente à globalização, à hegemonia
ideológica dos argumentos e das práticas do mercado e às tentativas de desmantelamento
das políticas compensatórias estatais. Pensamos que a história recente do trabalho nos
Estados Unidos pontua algumas interessantes direções de resistências, seja frente à
evidência de importantes mudanças na estrutura do complexo sindical AFL-CIO, seja nos
movimentos de defesa de antigos direitos que se pretende sucatear via sua
desregulamentação, seja nos movimentos pela extensão das prerrogativas de direitos para
os trabalhadores migrantes - não brancos e não cidadãos.

Antes de entrar propriamente

neste tema, deve-se pontuar algumas questões da história recente deste sindicato.

Reestruturação produtiva, globalização e guerra ao sindicato nos anos 70 e 80.
O sistema de gestão da política de trabalho norte americana assenta-se nas relações
e no funcionamento de quatro instituições, a saber: sindicato de trabalhadores, Junta
Nacional de Relações de Trabalho - NLRB, Legislativo e Suprema Corte. Tem como leis
máximas a Lei Wagner (1935) e a Lei Taft Hartley (1947). Os sindicatos podem se
organizar livremente, sem limites de categorias de trabalho especificadas ou de unidades
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administrativas territoriais. De todo modo, a orientação conceitual máxima define o direito
do trabalhador de participar nas decisões que afetam sua vida no local de trabalho, o que se
considera como direito integrante à construção da Justiça Social.
A NLRB é uma entidade de direito privado e não esta subordinada ao Departamento
de Trabalho do governo federal, com amplos poderes para funcionar e com forte
presidencialismo. Cabem, por esta via, a seu presidente, indicado pelo presidente dos
Estados Unidos, amplos poderes para definir as orientações gerais da política de trabalho e
julgar os processos e queixas. É atribuição da NLRB gerir a Corte de Apelação sobre
relações de trabalho que, por sua vez, supervisiona a certificação/não certificação das
eleições sindicais. Resulta que define a política trabalhista aquele partido que está no poder.
Casos mais complexos são remetidos à Suprema Corte para dirimir sua legalidade frente à
Constituição nacional. Muitas conseqüências ocorrem deste modelo. Tem-se, na prática,
uma política de trabalho mais ou menos republicana ou democrata e um peso relativo do
Legislativo e dos deputados 4.
Em seus estudos sobre a evolução da atuação da NLRB Gross (1994) sustenta a
inexistência de uma política de trabalho coerente em seu país. Atribui esta deficiência as
grandes contradições entre as duas leis máximas de trabalho de 1935 e de 1947. Para ele,
um dos grandes conflitos reside na ambígua e contraditória definição dos papéis do poder
público – governo federal – na condução da política nacional de trabalho. Assim, segundo a
lei Wagner caberia ao governo federal as funções de promover a barganha coletiva de
trabalho, o que resultaria na condução de uma política “federal” de trabalho. Esta lei
estabelece, de modo inequívoco, o princípio gêmeo do direito de organização sindical e da
obrigação do empregador negociar coletivamente contratos de trabalho e definir horas de
trabalho, salários e condições gerais de trabalho. Por outro lado, a Lei Taft-Hartley
reduziria o papel do estado à de um neutro sustentáculo do direito de escolha do trabalhador
diante das duas possibilidades, a saber: adesão ao contrato individual de trabalho ou ao
contrato coletivo de trabalho. Colocando-se o governo federal de modo neutro diante do
contrato coletivo, enfatiza-se o direito a rejeitar a barganha coletiva. Interessante registrar
4

Interessante observar que a lei Wagner – votada durante o New Deal e num governo democrata – na
definição da composição da Junta de trabalho, alteraria o espírito originário da Junta Nacional de
Recuperação – National Recovery Board – que pretendia uma gestão da recuperação econômica e social via
representação tripartite tendo como integrantes das juntas locais e da junta nacional o empresariado, os
trabalhadores e o poder público.
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que durante o governo Jimmy Carter (1977-1980) um longo processo de reforma das leis de
trabalho seria derrotado. Conforme Gross (1994):
(...) A derrota da lei de reforma sindical em 1978 marcaria o inicio de uma aberta
resistência do empresariado frente à sindicalização e a barganha coletiva de trabalho. O
forte confronto do empresariado à lei manifestou a crescente convicção entre os
empregadores de que uma competição com sucesso nos mercados tanto domésticos quanto
internacionais prescindia até de sindicatos complacentes e muito mais de sindicatos
combativos. Tornou-se forte a crença de que na nova fase de competição econômica a
sobrevivência (e empregos) depende de respostas criativas por parte da gerência frente às
mudanças; do fim de contratos de custos altos com os sindicatos; da retenção e da
recuperação das prerrogativas do empresariado; poder e flexibilidade; e da liberdade para
superar vantagens dos competidores sobre os custos com o trabalho. (...) 5
Tem-se, deste modo, a partir de 1978, um violento acirramento da oposição do
empresariado ao sindicato. Uma bateria de instrumentos seria articulada e utilizada nesta
guerra ao sindicato. Entre elas, o uso de complexos e sofisticados sistemas de consultorias e
de programas educativos no interior das empresas. Entre os quais se pode citar o programa
“como evitar o sindicato”. O empresariado, usando as ambigüidades das leis de trabalho,
defenderia suas prerrogativas de livre empresa para o que mobilizaria o concurso de
advogados e do recurso a processos criminais civis. O bombardeamento na mídia das novas
condições da hegemonia do mercado e da competição individual faria coro a medidas mais
concretas de repressão àqueles que afirmavam a lei e lutavam pela manutenção dos
sindicatos de trabalhadores e dos contratos coletivos de trabalho. O sentido da estratégia
mais utilizada reside no bloqueio à realização do “primeiro contrato” porque uma vez
referendado passa a ter legitimidade e confere reconhecimento àquele sindicato que o
negociou. Para tanto, foram recuperadas as prescrições detalhadas da Lei Taft Hartley sobre
os procedimentos sindicais a serem cumpridos na condução do contrato, tais como: dois
5

Traduzido por mim. Conforme Gross (1994: 51). (…) The defeat of organized labor’s reform bill in 1978
marked the beginning of a far more open employer resistance to unionization and collective bargaining. The
bitter labor-management confrontation over the bill manifested a growing conviction among employers that
succeful competion in domestic and international markets required either evading or resisting unions. It has
become a virtual article of faith that survival (and jobs) in this new era of economic competion depends upon
unencumbered and creative managements responses to change; the end of high-cost contracts with unions; the
the retention and regaining of managements prerogatives, power and flexibility; and the freedom to overcome
other labor costs advantages enjoyed by competitors. (…)
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terços dos associados devem aprovar em assembléia os termos do contrato, entre outros.
De todo modo, ser sindicalizado passou a ser um risco (Brofenbrener, 1994).
Ainda assim, novas formas de organização foram sendo desenvolvidas e com alguns
êxitos pelo trabalho organizado ou labor. A tônica destas novas modalidades de
organização e lutas por salários origina-se nas próprias tradições até então criadas pelos
trabalhadores. Destaca-se, deste modo, uma recuperação de formas organizativas do velho
“sindicato industrial”. Trata-se do rank and file que se poderia traduzir como “organizar
pela base”. De fato, além de organizar o trabalhador da base trata-se de incentivar
movimentos pela democratização da prática sindical em que os sócios – novos e velhos são integrados aos processos decisórios e às ações sindicais. Rank and fileism no jargão
sindical americano significa a adoção de processo de decisão pelo sindicato com extrema
participação dos associados. 6 Buscando-se, por esta via, o compromisso dos trabalhadores
na defesa de seus direitos em processo de aviltamento, enfrenta-se os tempos da nova
economia. Os sindicatos procuram intervir onde o emprego cresce, ou seja, no setor de
serviços.
Finalmente, restaria acrescentar que estudos atestam o forte interesse de organização
coletiva entre alguns trabalhadores do setor de serviços. Conforme alguns estudos de
opinião realizados entre trabalhadores sobre sindicatos, os maiores índices de rejeição à
vida coletiva são registrados entre os de cidadania norte-americana enquanto que os
maiores índices de adesão correspondem à população trabalhadora estrangeira (Comstock e
Fox, 1994).

Movimento sindical, trabalho informal e lutas pela cidadania do trabalhador.
Nos anos 90, interessantes inflexões ocorreram na organização/estrutura/direção e
formas de lutas no complexo sindical da AFL-CIO. Antenado aos novos padrões de
competição internacional dirigidos pelas grandes corporações multinacionais e que
representam a possibilidade de migração de plantas industriais, ou mesmo, a utilização
desta possibilidade como ameaça, os sindicatos de tais setores mudaram suas táticas e
6

Tática democrática praticada pelo Congress for Industrial Organization – CIO - nos anos 40 na histórica
inflexão do sindicato de negócios – business union , para uma direção combativa e participativa mais próxima
de suas bases. Como se sabe, a fusão da American Federation of Labor – AFL – com a CIO, em 1937, teria
como resultante a construção do “sindicato industrial” organizado ou por empresa ou por setor industrial e
não mais por profissão. Ver Murray (1998).

9

passaram a tentar negociar contratos de manutenção do emprego. Com o crescimento do
trabalho em serviços, por exemplo, uma das principais mudanças reside na ascensão de
novas categorias de trabalhadores aos cargos de dirigentes sindicais. Nas eleições de 1995
ascenderia uma nova diretoria cujo presidente representava não mais o setor industrial antigo coração do capitalismo norte americano - mas o setor de serviços através da SEIU União Internacional dos Empregados nos Serviços. John Sweeney tem em sua biografia de
sindicalista a organização de trabalhadores no setor de serviços, tais como jardineiros
chineses em Nova York, empregados domésticos e experiência de trabalho de base. Levaria
para o sindicato esta vivência e a replicaria enquanto estratégia central da AFL. Juntamente
com ele, compõem esta nova diretoria Richard Trunka e Lynda Chaves Johnson, dirigente
sindical de origens hispânica e mulher, o que também é sintomático na direção das
mudanças que se iniciaram. Conforme Hurd (1998): (…) Os acontecimentos na AFL-CIO
não ocorrem no vácuo. Paralelamente alguns dos maiores sindicatos, inclusive o
International Brotherhood of Teamsters (IBT), o Service Employees International Union
(SEIU), a Communications Workers of America (CWA), a International Brotherhood of
Electrical Workers (IBEW), e o recém criado Union of Needle Trades, Industrial and
Textile Employees (UNITE), fizeram significativos ajustes estruturais a nivel local e
nacional para transferir recursos para organizar (…) 7
A grande reversão destas novas estratégias sindicais que se pretende brevemente
caracterizar expressam a nova importância atribuída às campanhas de organização sindical
das bases, seja através da destinação de recursos significativos, seja através do
aparelhamento da estrutura sindical com a formação de departamentos de organização e de
educação. Deve-se, também ressaltar a abertura para novas vias de organização do
trabalhador, tais como: atuação junto às comunidades e colaboração com o trabalho social
desenvolvido por diferentes igrejas. Entre as iniciativas novas mais interessantes pode-se
citar a organização de cursos de capacitação para formadores sindicais e sua extensão para

7

Conforme Hurd (1998: 10): (…)The events at the AFL-CIO are not happening in a vacuum.
Simultaneously, some of the nation’s other large unions, including the International Brotherhood of Teamsters
(IBT), the Service Employees International Union (SEIU), the Communications Workers of America (CWA),
The International Brotherhood of Electrical Workers (IBEW), and the newly merged Union of Needle
Trades, Industrial and Textile Employees (UNITE), have made significant structural adjustments at local and
national level to shift resources into organizing (…).
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os campos universitários via cursos de verão –Union Summer, o que estimula o trabalho
sindical voluntário de jovens.
Esta nova estratégia incide sobre o desenho de ações organizativas para quebrar a
“informalidade” e a dispersão do trabalhador. Algo como “organizar” o trabalho eventual
(part time job). Justamente esta tem sido uma das inovações deste novo sindicato, táticas e
estratégias não tradicionais ao recente sindicato americano, mas que compuseram sua
trajetória histórica no sentido de dirigir-se às categorias mais desfavorecidas. Privilegia-se o
engajamento das próprias novas bases sindicais no desenvolvimento do movimento daquela
categoria e, também, o engajamento do próprio trabalhador “subterrâneo”, estrangeiro e não
“americano”. Recupera-se, por esta via, uma velha tradição do sindicalismo da Costa Oeste
dos Estados Unidos, característica especialmente presente no trabalho sindical das agências
locais da International Longshore and Warehouse Union, através de uma intensa
mobilização dos associados e dos simpatizantes dos sindicatos conhecida como rank and
file, já citado mais acima. Os sindicatos filiados às centrais AFL-CIO e TEAMSTER For
Democratic Union – TDU- desenvolvem, atualmente, uma já longa batalha pelo
reconhecimento do trabalho e do direito ao contrato formal para os migrantes pobres
latinos, asiáticos, entre outros que não considerados White pela sociedade norte americana.
Devem ser mencionadas também outras estratégias diante da reestruturação
produtiva. Conforme Hurd (1998: p.91) alguns sindicatos americanos tenderam a promover
fusões com diversos outros para fugir à crise financeira e a desindicalização. Este é o caso
da formação da Union of Needle Trades, Industrial and Textiles Employees – UNITE – que
congregou alguns sindicatos menores. Situados num setor de produção formado por uma
miríade de pequenas empresas de “fundo de quintal” que produzem roupas e vestimentas de
diversos tipos, enfrentam o desafio da organização de trabalhadores destituídos de
quaisquer direitos básicos. A UNITE promove campanhas nas comunidades de moradia dos
migrantes visando o esclarecimento dos direitos trabalhistas e sociais vigentes no território
norte americano, tais como: salário mínimo, semana de 40 horas, acesso à políticas
compensatórias e aos seguros sociais para os trabalhadores documentados. Além destas
iniciativas, promove a formação de centros de trabalho para melhorar a formação
profissional e educação ideológica para este contingente de trabalho informal e, muitas
vezes, estrangeiros.
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Focalizaremos, a seguir, quatro grandes movimentos sociais efetivos desenvolvidos
pelo sindicato norte americano direcionado para questionar/lutar contra o trabalho
informal/subcontratação/ sweatshops/perda de direitos. Tais são: movimento pela
organização sindical dos faxineiros, movimento contra o trabalho nas sweatshops e
movimento contra o trabalho part-time e, finalmente, movimentos contra a perda dos
direitos sociais do welfare state.
Movimento a favor dos Janitors ( Movimento em Defesa dos Faxineiros)
Este movimento se expressa atualmente numa extensa campanha nacional a favor
da justiça no trabalho para os trabalhadores de faxina. Via de regra arregimentados por
empresas terceirizadas, estes trabalhadores tem muitas vezes contra si o fato de serem
indivíduos sem visto de migração. Esta ilegalidade faz parte do sistema do contrato que é
algo próximo à escravidão. Longas horas de trabalho, ausência de direitos sociais –
descanso semanal, seguro saúde, baixos salários etc. O início do movimento de resistência
partiu de iniciativa organizativa da Service Employee United - SEIU – que ao longo de um
trabalho junto às comunidades e aos locais de trabalho conseguiria formar um sindicato e
negociar o primeiro contrato de trabalho formalizado e legalizado. Seguindo as normas e a
legitimidade instituída pela Junta Nacional de Relações de Trabalho conseguiria, em
assembléia estando presentes os associados e os representantes dos empregadores,
conforme prescreve a lei de trabalho, acordar o valor da hora de trabalho e demais
condições de trabalho. Esta experiência foi retratada pelo cineasta Ken Loach (conforme o
filme “Pão e Rosa”) e este vídeo é utilizado como material didático nos cursos de formação
sindical e nas campanhas pela sindicalização. Uma vasta rede de movimentos se formaria
para apoiar esta campanha, tendo sua maior expressão o movimento Justice for Janitors.
Fundado na cidade de Denver, em 1985, tendo portanto já algo como 20 anos de
funcionamento e de militância, esta campanha estabeleceu, por exemplo, o dia nacional de
demonstração pública dos faxineiros. No dia 15 de junho de cada ano ocorrem
manifestações em algumas cidades americanas e simbolizam e homenageiam a histórica
luta dos faxineiros de Los Angeles. Faxineiros prestam homenagem ao movimento de Los
Angeles que sofreu violenta repressão por parte da polícia quando se manifestava em
passeata e atravessava uma ponte daquela cidade.
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Outro apoio forte a este movimento viria dos estudantes universitários. Assim a
Student for a Democratic Society – SDS - e a Student Labor Action Project –SLAP –
desenvolvem violentas campanhas contra a ilegalidade e as más condições de trabalho dos
faxineiros e dos migrantes. Campanhas de denúncias articulam-se nacionalmente e povoam
os campos universitários. Interessante observar que esta luta por direitos acabaria por ter
conseqüências para as relações de trabalho dentro da própria universidade. Assim, se
desenvolveria movimento dos jovens pós-graduados que ministram aulas na graduação sem
nenhum tipo de reconhecimento ou de regulamentação de trabalho. Trata-se de um
movimento em ação e que recentemente recebeu uma negativa em sua demanda para serem
reconhecidos como empregados pela Junta Nacional de Relações de Trabalho 8.
Atualmente, a luta dos faxineiros se desenvolve através das agências locais da SEIU
que tem ganhado processos de indenização em dinheiro contra as firmas agenciadoras de
mão de obra.
Restaria citar mais algumas entidades que compõe esta defesa do trabalho nos
Estados Unidos e contra as condições de trabalho nas sweatshops em âmbito mundial.
Entre elas destacam-se: Job with Justice e sua campanha pelo direito à organização sindical
e ao acesso a contratos coletivos, Work Rights Consortium, Solidar e muitas outras.

TEAMSTER e greves de trabalhadores em delivery
O sindicato dos Teamsters – sindicato nacional que representa os trabalhadores em
transportadoras de carga – sofreria, em 1977, uma cisão com a conseqüência de formação
de movimento sindical de oposição representado pela Teamsters for Democractic Union –
TDU. O domínio de Jimmy Hoffa sobre a International Brotherhood of Teamster –
expressa o lado escuro do sindicato norte americano, com vinculações com a Máfia,
exploração de jogos de azar etc (Paradis, 1965). Esta oposição teria sua consagração como
expressão de um novo sindicato progressista e mobilizador na realização do primeiro
escrutínio secreto na história dos oitenta anos da International Brotherhood of Teamster.
Ron Carey seria o primeiro presidente desta nova orientação e permaneceria no cargo de
1991 a 1997 9.
8

Cf site www.slap.org e www.sds.org
Ron Carey foi empregado da UPS onde exercia a função de motorista. O modo como desponta na vida
sindical ao liderar greve parece questionar interesses fortemente articulados e escusos, o que, talvez possa
9

13

Esta

corrente

desenvolveria

importante

movimento

de

organização

dos

trabalhadores em delivery de uma das maiores companhias de entregas norte americana, a
saber, a United Parcel Service -UPS. Durante três anos consecutivos, de 1997 a 2000, a
AFL-CIO apoiaria sua afiliada e bancaria paralisações nacionais dos entregadores desta
companhia que envolveria cerca de 200 mil trabalhadores. O resultado desta luta seria a
legalização de algo como sete mil contratos de trabalho, o que significa um percentual
relevante dada à precariedade desta atividade 10.
Cabe destacar, também, a greve nacional na UPS, agosto de 1997, pela sua
exemplaridade. Foram 16 dias parados em que 185 mil trabalhadores reivindicavam o
trabalho regular, repudiavam o part- time e a pediam o acesso a benefícios sociais. Apoiada
pela AFL-CIO que a sustentaria programática e materialmente com recursos para os fundos
de greve, contaria, também, com apoio da população. As principais resultantes da greve
seriam a assinatura de um contrato de trabalho por cinco anos com as seguintes condições:
conversão, ao longo do tempo do contrato, de 10 mil trabalhadores part-time em tempo
completo, aumentos salariais de 15% também distribuídos durante a duração do contrato,
implementação de um plano de pensão com recursos do sindicato, de contribuições dos
trabalhadores e da empresa.
Finalmente, apresentamos mais alguns dados sobre a TDU. Movimento afluente e
que recentemente, novembro de 2005, elegeria seu primeiro Comitê Internacional
Governativo e estenderia seu âmbito para representar os trabalhadores canadenses. Trata-se
de uma ONG, sem fins lucrativos, com escritórios em grande parte do território dos Estados
Unidos e objetiva promover um sindicato “basista” e democrático que congregue
motoristas de caminhão, trabalhadores nas docas, trabalhadores na produção e suas esposas.
Sua principal missão é defender e promover contratos coletivos de trabalho e reformar o
sindicato. Para tanto, assume o programa do rank and file e promove intenso trabalho de
educação sindical e de formação de novas lideranças e de associados. Apresenta uma carta
de princípios que exprime seu posicionamento nos quadros presentes da luta sindical e tem
os seguintes pontos programáticos: todos os trabalhadores no sindicato, nos comitês locais
e representantes sindicais devem ser eleitos; contratos e greves devem ser decididos por
explicar as circunstâncias de sua saída da direção do Teamsters após conturbadas eleições em 1996 quando
teria sua chapa impugnada e seria acusado de uso indevido de recursos em sua campanha sindical.
10
Cf site www.expresso.com.pt , ver também MURRAY (1998), ob.cit.
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meio do voto por maioria simples (e não os 2/3 postulados pela Lei Taft Hartley). Os
contratos de trabalho devem conter a presença de um representante eleito pelo sindicato;
em casos de disputas e de processos trabalhistas os trabalhadores não podem ser demitidos
até que ocorra um julgamento; defendem o fim da discriminação salarial por raça, por sexo
ou por idade; defendem o voto secreto em toda eleição e o critério da maioria simples, além
do processo de votação na língua nacional de cada um dos membros, e outros.
Para dar andamento a estas propostas conta com a Teamster Rank and File
Education and Legal Defense – TDF – organizada como fundação que tem como missão
lutar pela justiça e por um sindicato democrático 11.

Greve de trabalhadores em transporte
A recente greve de algo como 60 mil trabalhadores em ônibus e metrô de Nova
York que durou três dias, de 20 a 22 de dezembro do ano passado, talvez possa expressar
nova disposição de resistência uma vez que a última ocasião em que estes trabalhadores
fizeram uma greve geral naquela cidade foi há 25 atrás. Ainda assim, este movimento está
em processo e muitas reviravoltas podem ocorrer. O motivo principal da paralisação reside
na formalização do contrato de trabalho para o período dos próximos três anos e nas
dificuldades encontradas para a finalização da negociação. Deste modo, o sindicato Local
100 – Transport Workers Union – L100- TWU vinha de longa negociação, precisamente
nos últimos seis meses, e diante dos impasses seria decidida a paralisação. Ainda assim,
finalizada a greve as negociações continuariam e os novos termos do contrato definidos
pelas autoridades seriam também recusados por assembléia sindical em 21 de janeiro de
2006. Votado o contrato via Internet e com o controle do processo de votação pela
Associação Norte Americana de Arbitragem, os resultados da apuração dariam uma
rejeição de 33 mil votos ao contrato e com uma adesão de apenas sete votos. A recusa do
contrato oferecido pela Metropolitan Transit Authorithy é emblemática na defesa dos
direitos sociais. Propunha-se que os trabalhadores se obrigariam a contribuir com parte de
seus salários para os seguros de saúde (health care premiuns) e fundos de pensão.
Definiam-se taxas diferenciadas para novos trabalhadores contratados e para os mais
antigos, assim como, por exemplo, idades limites maiores para suas aposentadorias. Se o
11

Cf. www.tdu.org .
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trabalhador pode se aposentar a partir de 55 anos, os novos contratados passariam a ter o
limite mínimo de 62 anos. O impasse continua e o presidente do sindicato L100-TWU
Roger Toussaint
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compararia esta paralisação ao movimento de boicote dos ônibus

iniciado por Martin Luther King nos anos 60. Para ele esta greve no trânsito pode ser vista
como o início do movimento moderno por direitos civis porque foi o primeiro protesto em
grande escala contra a cidadania de segunda classe no século XXI. Conforme sua fala a
recusa seria a expressão e o posicionamento contra o escandaloso movimento que o setor
público e privado realizam para desmantelar a cidadania e os direitos do trabalhador –
workers entiltements. Recente campanha se desenvolve contra os termos dos seguros de
aposentadoria, de acesso a serviços de saúde e de inúmeras modalidades de seguros sociais
compõem o contrato social do welfare 13.
Central para a atual estratégia governamental norte americana de reformas ao
welfare, as autoridades jogaram pesado pelo aceite dos termos do acordo lesivo aos salários
e aos direitos sociais.

Verbas para ressarcir 20 mil trabalhadores com contribuições

indevidas para os fundos individuais que compõe o atual sistema de aposentadoria
reformado foram rapidamente liberadas ainda no mês de dezembro. Trata-se de pagamentos
indevidos porque foram feitos por trabalhadores que ao optarem por uma aposentadoria
precoce pagaram, de 1994 a 2000, contribuição mais elevada da usual e com a aprovação
da redução do teto para aposentadoria, no ano 2000, para 55 anos, o Social Security ficara
devendo àqueles trabalhadores as contribuições excedentes. No entanto, os trabalhadores
pagaram para ver e jogaram pesado também. Como as greves nos setores públicos são
proibidas por lei terão que pagar pesadas multas, estimadas em 3 milhões de dólares, pagas
pelo sindicato e pelos trabalhadores 14.

Algumas considerações finais
Conforme registramos, ainda que brevemente, alguns traços na tradição histórica do
sindicato nos Estados Unidos operam como elementos de vantagens para a continuidade do
12

Cf The New York Times, 21/01/06 e Washington Post, 21/01/06.
No que se refere ao welfare state as principais leis referendadas pela National Labor Relations Board
(Junta Nacional de Relações de Trabalho) são as seguintes: The Pension Disclosure Act (1958); The Civil
Rights Act (1965), Medicare (1968); The ocupational safety and health Act (1974); The employee retirement
income security act ( 1974), The family and Medical Leave Act (1993), The Social Security Act (1935), The
Fare Labor and Standart Act (1938) entre outras.
14
Cf. Washington Post, 21/01/2006, pág. AO 2.
13
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sindicato e para encontrar caminhos para saída da crise. Deve-se mencionar, por outro lado,
alguns obstáculos à representação sindical que têm origem também em questões de
natureza cultural e de socialização e que pesam sobre os caminhos e estratégias sindicais
contemporâneos. Para Bronfenbrenner (2005) e Panitch (2001) enquanto o sindicato norteamericano confiar na possibilidade de construir alianças políticas do tipo daquelas do
regime fordista-keynesiano, como por exemplo, seria o caso do apoio à re-eleição de Bill
Clinton o que significou deslocamento de recursos, de esforço humano e de tempo, não
estará trabalhando pela reconstrução. A força cultural do compromisso histórico do
sindicato reivindicativo com o Partido Democrata expressa o populismo na composição
política estado/partido/sindicato que caracteriza o tipo de corporativismo democrático no
jogo do poder norte americano. Presente e atuante nos anos 30 e 40, acompanharia a
expansão capitalista e criaria condições para algum tipo de inclusão social para vastos
contingentes de trabalhadores ao novo pacto do welfare state, especialmente aquele que se
segue ao The Civil Rights Act, em 1965.
No entanto, outras seriam as condições sociais, políticas e econômicas para o
sindicato hoje, condições estas que se compõem à reestruturação produtiva mediada pela
microeletrônica e que teria como marco histórico importante o governo de Ronald Reagan
(1981-1989). Sugere-se que a afirmação de uma “guerra ao sindicato”, o que é bem
caracterizado e resumido no uso em inglês da expressão Warfare State como um substituto
do Welfare State, teve conseqüências importantes para o atual descrédito daquela
instituição. A política do Estado norte-americano nas duas últimas décadas seguiu esta
direção. Mesmo assim, algumas análises hoje sustentam a relevância do sindicato e
demonstram sua atuação nos quadros de violentas reestruturações produtivas, de
privatizações, de desregulações e de mudanças nos perfis do trabalho. Continuam
funcionando na defesa de melhores condições de trabalho e de vida. Bom exemplo desta
atuação são as atuais lutas sindicais dos trabalhadores em telecomunicações nos Estados
Unidos, na Inglaterra e no Brasil. Laranjeira (2003) demonstra como o sindicato
Communications Workers of América – CWA - desenvolveu movimento de defesa dos
contratos trabalhadores enfrentando as reengenharias da precarização e da subcontratação
que se seguiram a desregulamentação do setor nos anos 90.
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Os traços do sindicato norte americano delineiam-se por forte associativismo e não
absenteísmo de seus sócios. Mais do que já foi o caso em momentos passados, sua
sobrevivência enquanto instituição depende de sua capacidade de arregimentar
trabalhadores, promover sindicatos, realizar assembléias e referendar contratos. O sindicato
atua na direção de ser reconhecido via Primeiro Contrato, de promover assembléias,
fomentar a negociação para acordos coletivos de trabalho e organizar os trabalhadores dos
novos perfis e das novas ocupações. De todo modo, esta tem sido a estratégia adotada pelo
sindicato em suas tentativas de organizar os setores informais e ampliar sua força com
aumento de contratos assinados e de trabalhadores associados. Neste sentido, a eleição de
um presidente da principal central sindical oriundo do setor de serviços corrobora estas
indicações. No entanto, muitas corporações conseguem furar as orientações da Junta
Nacional para Relações de Trabalho e só assinam contratos individuais de trabalho, não
reconhecendo o direito ao contrato coletivo de trabalho. Um dos exemplos emblemáticos é
a Wal-Mart. Nesta direção se deve mencionar que a percentagem de contratos assinados no
setor industrial representa algo como 30 % do total de contratos coletivos vigentes naquele
país, enquanto que no setor de serviços apenas o setor de saúde apresenta os índices de 60%
do total.
Finalmente, esperamos ter retratado, neste artigo, a existência de resistência por
parte dos trabalhadores nos Estados Unidos e de seus sindicatos e associações aos novos
padrões de gestão do trabalho que se anunciam como vitoriosos e definitivos numa
sociedade sem história e, aparentemente, regida pela hegemonia do individualismo e da
competição. Quero dizer que apenas com uma pesquisa sistemática se consegue furar o
silêncio que encobre os vencidos. Na mídia as resistências dos trabalhadores e dos cidadãos
diante da pequena parte que lhes cabe das maravilhas da tecnologia e da virtualidade
desaparecem do horizonte da visibilidade. A verdade do vencedor cola-se à conformidade
das idéias do senso comum.
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