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Alguns processos em andamento hoje colocam em dúvida a 
sabedoria popular de que a globalização neoliberal é um desas-
tre sem precedentes para trabalhadores, sindicatos e o movi-
mento trabalhista. Sem dúvida, os obstáculos à organização dos 
trabalhadores significam desafios muito sérios. A crescente 
mobilidade do capital desencadeou um forte aumento nas 
deslocalizações, terceirizações e transferências para o exterior. 
As empresas mul nacionais podem ameaçar com fechar fábri-
cas, se os trabalhadores exigirem aumentos salariais ou os 
estados pretenderem introduzir impostos. Os execu vos de 
empresas mul nacionais podem enfrentar as fábricas entre 
elas, inclinando-se para uma ou outra para fazer com que 
diretores/as e trabalhadores/as locais façam ofertas cada vez 
mais baixas. Ao mesmo tempo, como resultado da crescente 
mobilidade do trabalho, aumentaram os movimentos migrató-
rios, que podem ser percebidos como uma ameaça aos salários 
e às condições de trabalho, se os trabalhadores migrantes 
ingressarem em uma força de trabalho já estabelecida. Nessa 
situação, as empresas podem gerar divisões raciais, étnicas e 
linguís cas com o fim de minar a solidariedade. 

Além do pessimismo 

No entanto, a fixação de obstáculos cria um pessimismo sim-
plista. A globalização pode ter aberto tantas portas quanto as 
que fechou. Graças ao e-mail, mídias sociais e outras platafor-
mas online, hoje os/as trabalhadores/as têm melhores ferra-
mentas para se organizar além das fronteiras; imaginemos por 
um momento, como teria sido organizar uma greve transnacio-
nal há um século. A comunicação globalizada promove a solida-
riedade na medida em que os/as trabalhadores/as podem ver, 
ouvir e compar lhar suas histórias (Evans, 2010). Um melhor 
so ware de tradução poderia ajudar a preencher a lacuna 
linguís ca e abrir novos caminhos para o diálogo entre culturas. 
De fato, o capitalismo global pode ter criado a base para a 
formação de uma classe trabalhadora global, tanto pela sua 
consciência quanto pelas suas condições materiais. 

O sindicalismo transnacional pode funcionar tanto no nível dos 
líderes sindicais quanto no nível das bases. A organização pode 
ser orientada para o local de trabalho ou se focar na coopera-
ção com organizações não-governamentais (ONG) dentro de 
campanhas temá cas. O sindicalismo transnacional terá que 

navegar em um ambiente complexo e operar em múl plos 
níveis. Os sindicatos de orientação transnacional já aproveita-
ram a globalização organizando ações transnacionais, estabele-
cendo novas estruturas e promovendo relações de solidarieda-
de com os trabalhadores migrantes no país. 

Quando uma empresa transnacional distribui seus centros de 
produção entre vários países e, dessa forma, também sua força 
de trabalho, a expansão geográfica também aumenta os pontos 
de alavancagem para a organização. Os/as trabalhadores/as da 
Ryanair entenderam muito bem. Desde a fundação da compa-
nhia aérea em 1984, seu CEO, Michael O'Leary, se opôs expres-
samente aos sindicatos, mas os/as trabalhadores/as decidiram 
fazer surdez. Em meados de 2018, iniciaram uma greve ―que 
começou na Irlanda, antes de se estender para a Europa con -
nental― devido a aumentos salariais, emprego direto e acordos 
de negociação cole va que contemplassem a legislação traba-
lhista nacional. A gerência, que dependia de sua condição 
transnacional para dividir os/as trabalhadores/as, teve que 
enfrentar uma força de trabalho internacional unida (Lafuente 
Hernández et al., 2018). Essa mobilização verdadeiramente 
excepcional gerou sua força por meio de trabalho em rede, 
iden ficação de aliados nas estruturas sindicais nacionais e 
internacionais, trabalho inteligente com o público e obtenção 
de apoio oficial da UE para que prevalecessem as relações 
trabalhistas normais.  

Outra fonte de força para os trabalhadores organizados tem 
sido a associação com diferentes aliados em toda a cadeia 
produ va global. A ação direta de estudantes norte-
americanos apoiou os/as trabalhadores/as que organizavam 
as fábricas de exploração de roupas em Honduras.  Em geral, 
os/as trabalhadores/as do vestuário nas cadeias de produção 
globais estão em uma posição mais fraca do que aqueles que 
trabalham em empresas altamente flexíveis e altamente 
lucra vas, como a Nike (Greenhouse, 2010). No entanto, 
empresas como essa são vulneráveis a boicotes e danos sub-
seqüentes à sua reputação. E se os recursos sindicais transna-
cionais es verem concentrados em um ramo industrial ou em 
um país específico, eles também poderão exercer um poder 
considerável para negar o acesso ao mercado e, assim, apoiar 
as demandas no ponto de produção. Novas mobilizações 
desse po também envolvem camadas mais amplas, como 



estudantes e grupos de pressão, e o lobby junto ao sistema 
polí co em casa. Conhecemos alguns pontos de pressão que 
podem resultar em concessões das mul nacionais. 

Defesa do sindicalismo transnacional 

Além de permi r ações específicas, a nova geografia econômica 
abre caminho para novas estruturas organizacionais, na medida 
em que os sindicatos reconhecem que os métodos an gos não 
funcionam mais. Na década de 60, os secretariados industriais 
internacionais (agora conhecidos como federações sindicais 
internacionais, FSI) responderam à expansão das mul nacionais 
estabelecendo conselhos de empresa internacionais. Os Traba-
lhadores Automo vos Unidos (UAW) e a Federação Internacio-
nal de Metalúrgicos foram as primeiras organizações a estabele-
cer conselhos que coordenavam as a vidades de vários sindica-
tos nacionais durante as operações de uma empresa mul nacio-
nal. No entanto, eles não nham a capacidade de criar a estabili-
dade e a con nuidade necessárias para desenvolver seu poder 
de negociação cole va transnacional (Bourque, 2009). Isso se 
deve a muitas razões: a Guerra Fria teve um efeito muito polari-
zador, as mul nacionais não viram razão para se compromete-
rem (a responsabilidade social corpora va ainda estava longe) e 
os principais sindicatos do Atlân co Norte, que promoviam os 
conselhos, permaneciam apegados a um es lo de negociação 
cole va quase perimido. Mas, na medida em que os contornos 
da globalização foram definidos desde os anos 80, essa memória 
histórica se tornou importante: Os trabalhadores poderiam se 
organizar em nível transnacional.  

Nos anos 90, a estratégia sindical internacional já havia reorien-
tado a promoção de "códigos de conduta" voluntários perante 
as mul nacionais e a introdução de cláusulas sociais (rela vas 
aos direitos dos trabalhadores) em acordos cole vos para os 
acordos-quadro internacionais (AQI). Como expressão da solida-
riedade dos trabalhadores transnacionais, os AQI vinculam as 
operações globais de uma empresa aos regulamentos trabalhis-
tas em vigor no país da matriz, geralmente na Europa. Dessa 
maneira, os bene cios alcançados onde o movimento sindical é 
mais forte podem se espalhar para lugares onde ele tem menos 
força. Em 2015, já haviam sido assinados 156 AQI em todo o 
mundo, que tratavam principalmente das condições básicas do 
local de trabalho e do direito à negociação cole va (por exem-
plo, Ford e Gillan, 2015). 

Essa evolução foi reflexo do reconhecimento de que o movimen-
to trabalhista precisava de novas estratégias, tá cas e modalida-
des organizacionais. Dado que modos de organização do po 
nada acontece aqui não são mais adequados, muitos líderes 
sindicais começaram a exigir solidariedade internacional. Eles 
ques onaram a "condição especial" que compar lham com o 
Estado e os empregadores, a famosa modalidade tripar te da 
Organização Internacional do Trabalho. Se o capital fosse organi-
zado primariamente como ator transnacional, os sindicatos 
também teriam que optar pela rota internacional. 

O surgimento de federações sindicais internacionais cons tui 
uma manifestação significa va dessa reorientação. Em 2008, os 
Trabalhadores Siderúrgicos Unidos dos Estados Unidos se uni-
ram à Unite the Union, a maior organização sindical da Grã-
Bretanha e Irlanda. Na época de sua fundação, o novo sindicato, 
Workers Uni ng, representava quase 3 milhões de trabalhado-
res nos setores de aço, papel, petróleo, saúde e transporte. 
Portanto, os/as trabalhadores/as do conglomerado petrolífero, 
BP, e a gigante siderúrgica ArcelorMi al também são transnacio-
nais e se recusam a ser confrontados nas negociações. Os traba-
lhadores marí mos, com seu internacionalismo intrínseco, 
tomaram medidas semelhantes. Em 2006, o Sindicato Nacional 
dos Oficiais de Aviação, Marinha e de Transporte Marí mo do 
Reino Unido associou-se formalmente ao Sindicato dos Traba-
lhadores Marí mos da Holanda, Federação de Trabalhadores do 
Transporte Marí mo (Federa e van Werknemers em Zeevart) e 
mudou seu nome para Nau lus UK e Nau lus NL, respec va-
mente. Dois anos depois, os trabalhadores votaram a favor da 
criação de um sindicato transnacional único, o Nau lus Interna-

onal. Em 2015, os Trabalhadores Automo vos Unidos dos 
Estados Unidos e o sindicato metalúrgico IG Metall da Alemanha 
uniram forças para criar o Ins tuto Transatlân co do Trabalho 
(Transatlan c Labor Ins tute), que se concentra em questões 
relacionadas à representação dos trabalhadores da indústria 
automo va nas fábricas norte-americanas de fabricantes de 
automóveis alemães. Ao longo de uma década, o transnaciona-
lismo tornou-se parte da corrente dominante do sindicalismo, na 
medida em que as direções se tornaram conscientes das possibi-
lidades obje vas que a globalização apresenta. 

Os sindicatos mais inteligentes, em par cular, não tratam a 
presença de trabalhadores migrantes como uma ameaça, mas 
como uma oportunidade. Os sindicatos estão aprofundando seu 
papel democrá co através da integração dos trabalhadores 
migrantes nos sindicatos e da luta contra as forças polí cas 
divisionistas e racistas. Em Cingapura e Hong Kong, os sindicatos, 
que têm o apoio do Estado, estão recrutando trabalhadores 
migrantes, para o bene cio de ambas as partes. Na Malásia, a 
Interna onal de Trabalhadores da Construção e da Madeira, 
uma FSI, recruta trabalhadores migrantes temporários, junta-
mente com outros membros “regulares”. Uma projeção tão 
posi va e proa va tem o potencial de se opor à estratégia de 
dividir para vencer, com base na qual as lideranças an -sindicais 
prosperam. 

Apesar de pontos promissores como os descritos, existem inú-
meras contradições e obstáculos que podem impedir a organiza-
ção transnacional do trabalho. A diferença entre a escala infinita 
e a complexidade do desafio e a falta de recursos disponíveis 
permanece um problema crônico. Da mesma forma, o recruta-
mento bem-sucedido de novas camadas de trabalhadores pode 
reduzir a capacidade dos sindicatos de agir, devido às dificulda-
des de mobilizar uma força de trabalho informal e precária. 
Esses problemas não são intransponíveis para um movimento 
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trabalhista astuto, com visão estratégica, mas devem ser en-
frentados.  

Na fase de formação do movimento trabalhista, os sindicatos 
intervieram a vamente em torno das questões polí cas mais 
gerais do momento, especialmente a exigência do sufrágio 
universal. Não há razão para que preocupações tão importantes 
não possam se tornar um ponto central da agenda de trabalho, 
além de uma excelente razão pela qual elas devem formar sua 
espinha dorsal: pela inter-relação de vários fatores econômicos, 
sociais e ambientais. Ao contrário da tradição do sindicalismo 
an go na tradição dos o cios, os primeiros organizadores do 
trabalho não reconheciam divisões baseadas em habilidades ou 
raças. A organização dos trabalhadores dessa tradição, conheci-
da como sindicalismo comunitário, organização profunda ou 
sindicalismo do movimento social, está de volta. Sua difusão 
poderia abrir um novo capítulo na luta con nua do trabalho 
organizado contra o capitalismo.  

Ronaldo Munck é o diretor da unidade de Par cipação Cívica 
da Universidade da Cidade de Dublin e sindicalista a vo. Ele 
publicou recentemente seu úl mo livro: Rethinking Global 
Labour: a er neoliberalism (Repensar o trabalho global: de-
pois do neoliberalismo. 
Twi er: @ronaldomunck @GT_ini a ve 
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