
Nas últi mas décadas de globalização econômica, sindicatos 
por todo o mundo têm estado na defensiva. Seu papel de 
atuar como vozes dos interesses políti cos e econômicos do 
povo trabalhador tem se marginalizado. Num ambiente de 
terceirização, desnacionalização, fl exibilização e precariza-
ção do trabalho, os sindicatos têm perdido poder e os mer-
cados de trabalho têm sido desregulamentados, abrindo 
caminho para cada vez mais trabalho precário e trabalho 
via agências de mão-de-obra – a “armadilha triangular”.1

Ao mesmo tempo em que conti nuam lutando para proteger 
os instrumentos regulatórios conquistados a duras penas 
em âmbito nacional, os sindicatos têm também buscado 
abordagens transnacionais para combater a concorrência 
internacional descontrolada, que é alimentada pela “corri-
da rumo ao fundo do poço” em termos de custos de mão-
de-obra. O desafi o reside em desenvolver uma estratégia 
que sirva de resposta políti ca e organizati va ao dilema que 
enfrentam: como fazer valer o poder dos sindicatos, na for-
ma de enti dades organizadas local ou nacionalmente, face 
à lacuna regulatória transnacional no âmbito das relações 
trabalhistas.

Meu argumento é que a ferramenta mais importante que 
os sindicatos criaram para desempenhar esta tarefa é o 
Acordo Marco Global (AMG). Contrastando com o caráter 
unilateral e voluntário das medidas de responsabilidade 
social empresarial (RSE), os AMGs são bilaterais, negocia-
dos e fi rmados como documentos que expressam políti cas 
pactuadas entre empresas transnacionais (ETNs) e Fede-
rações Sindicais Internacionais (FSIs). Baseadas principal-
mente nas Normas Fundamentais do Trabalho da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT) e outras Convenções 
da OIT, eles assentam a base para a condução das relações 
trabalhistas num espaço ou arena delineada, ou seja, em 
todas as operações de uma ETN e sua rede global de pro-
dução, fornecedores, prestadores de serviços e outros par-
ceiros de negócios. AMGs também incluem mecanismos 
de monitoramento e procedimentos internos de resolução 
de confl itos.

Durante a década de 1970, houve esforços para levar a 
voz coleti va dos trabalhadores para dentro da equação de 
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poder das ETNs por meio dos conselhos mundiais de 
empresa. Tais esforços fracassaram, pois foram igno-
rados pelas ETNs que deveriam ser infl uenciadas. Já 
as tentati vas de regulamentar as ETNs por meio de lo-
bbies junto a insti tuições internacionais têm, em gran-
de medida, sido inefi cazes, como fi cou demonstrado 
pelo intento sem êxito de fi ncar uma “cláusula social” 
no seio da OMC na década de 1990. Ao invés disso, as 
FSIs  enfrentaram as empresas de frente, responden-
do à proliferação de códigos de conduta empresarial 
e de políti cas unilaterais de RSE com AMGs. E desde 
2000 – mais de uma década após o primeiro AMG ser 
assinado – o número tem crescido exponencialmente. 
Hoje, há mais de 90 acordos fi rmados, dos quais 85 
estão ati vos.

Num projeto multi nacional de pesquisa de 3 anos de 
duração, fi nanciado pela Fundação Hans Boeckler da 
Alemanha, que é sustentada pelos sindicatos do país, 
analisamos todos os 73 AMGs assinados antes de 2011 
e tomamos uma amostra de 16 deles para efeitos de 
estudos de caso. Todos estes 16 foram fi rmados com 
empresas sediadas em países membros da União Eu-
ropéia, com subsidiárias em pelo menos quatro países 
de quatro conti nentes diferentes, com sistemas nacio-
nais de relações trabalhistas diferentes, e com posi-
ções diferentes na divisão global do trabalho: Brasil, 
Índia, Turquia e EUA.

Os AMGs são uma iniciati va divisora de águas. Mas 
como mostra a nossa pesquisa de campo,2 e como já 
disseram muitos críti cos, ainda falta trilhar um longo 
caminho. Nos quatro países apuramos uma falta de 
implementação disseminada. Isto se explica por uma 
combinação de fatores. A implementação fi ca a cargo 
de atores locais; estes representantes de trabalhado-
res e empresas raramente ti veram um envolvimento 
direto com a negociação dos AMGs. Assim sendo, eles 
não têm a sensação de “propriedade”, ou seja, de se-
rem “donos” do processo. Em segundo lugar, a exis-
tência de AMGs era em grande medida desconhecida 
entre gestores de subsidiárias de ETNs e sindicalistas 
locais. Frequentemente, o acordo não ti nha sido divul-
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gado entre as subsidiárias ou, se ti vesse, sua importância 
como uma políti ca regulatória conjunta de trabalhadores 
e empresa, aplicável em toda a empresa, não havia sido 
transmiti da adequadamente aos atores locais. Quando os 
sindicatos ti nham conhecimento do AMG, eles em geral 
não ti nham uma compreensão de como poderiam usar o 
acordo para obter reconhecimento e apoiar uma pauta 
de negociação.

Por sua vez, os gestores preferiam desconsiderar o cará-
ter conjunto (empresa/trabalhadores) dos acordos e in-
corporá-los unilateralmente à agenda de RSE. Por últi mo, 
apuramos que a maior parte dos sindicatos locais, ainda 
que fossem ati vos na esfera internacional, ti nham víncu-
los muito hesitantes ou tênues com sindicatos de outros 
países ou com as FSIs.

Ao mesmo tempo, contudo, apuramos evidências de 
AMGs que foram usados com sucesso em casos indivi-
duais.3 Estes se diferenciam dos casos com implementa-
ção fraca ou inexistente porque os sindicatos em ques-
tão usaram este instrumento políti co estrategicamente, 
priorizaram sua implementação e mobilizaram os recur-
sos necessários. Infelizmente, este ti po de abordagem é 
mais exceção que regra. Na realidade há quem enfati ze 
ser imperati vo que as FSIs, em conjunto com suas enti -
dades fi liadas, comecem a avançar para além da aborda-
gem atual de gestão de crises (caso a caso, lançando mão 
de soluções provisórias) rumo a uma políti ca estratégica 
mais pró-ati va.

Por estratégia quero dizer que os sindicatos precisam me-
lhorar a qualidade do conteúdo dos AMGs. Muitos acor-
dos hoje em existência são vagos e facilmente abertos a 
interpretações amplamente diferentes entre si. A incor-
poração palavra por palavra das Normas Fundamentais 
do Trabalho da OIT é algo absolutamente básico. Aumen-
ta signifi cati vamente a qualidade de um acordo quando 
são incorporadas Convenções adicionais, tais como as que 
rezam sobre representação no local de trabalho ou saú-
de e segurança. Raramente usadas até o momento, mas 
igualmente essenciais, são as garanti as de neutralidade 
da empresa com relação a processos de sindicalização e 
a regulamentação do acesso dos sindicatos aos locais de 
trabalho. Ademais, a relação entre normas globais e a le-
gislação nacional precisa ser mais explícita: o padrão mais 
alto deve prevalecer.

Em segundo lugar, os AMGs precisam defi nir com clareza 
a arena de sua aplicabilidade, no senti do de que sua co-

bertura vai além dos limites imediatos da ETN e engloba a 
rede global de produção inteira. Uma políti ca sindical que 
cessa na fronteira organizacional da ETN é por demais li-
mitada; ela precisa incluir todo o sistema de fornecedo-
res, prestadores de serviços, unidades de manutenção 
e vendas e – cada vez mais – agências fornecedoras de 
trabalho temporário. Só assim existe a possibilidade de 
alavancar a força dos sindicatos e criar laços entre os ce-
nários insti tucionais locais de relações trabalhistas. 

Quanto aos atores envolvidos no processo do AMG, as 
negociações têm sido conduzidas por FSGs, sindicatos do 
país sede e às vezes por comissões de fábrica – e nem 
sempre em harmonia uns com os outros. Entregar nego-
ciações para comissões de fábrica é altamente problemá-
ti co com relação ao reconhecimento e à implementação 
de um acordo global entre atores autônomos. Eu defen-
do que a questão do reconhecimento mútuo obriga a ne-
gociação a ser entre a empresa e a FSI, e que haja um 
plano que preveja o envolvimento de sindicatos fi liados 
à FSI e de gestores locais, isto é, dos responsáveis pela 
implementação. Os procedimentos ancorados no acordo 
precisam defi nir a implementação como tarefa conjun-
ta, a começar por informação e comunicação conjuntas, 
passando por programas conjuntos de capacitação e ar-
redondando o processo com a uti lização de revisões con-
juntas e a implementação de práti cas organizacionais que 
refl itam os princípios do acordo.

Ter um AMG é um passo importante, mas sem imple-
mentação ele fi ca desprovido de poder. Um passo com-
plementar numa estratégia sindical global é a construção 
de redes sindicais transnacionais. Para serem efi cazes, 
tais redes devem ter objeti vos claramente defi nidos, in-
cluindo iniciar, negociar e implementar o AMG, organizar 
a “propriedade” do acordo em toda a rede sindical, re-
forçar a posição negocial potencial de seus integrantes 
locais ou nacionais usando o AMG como espaço de orga-
nização, e construir e fortalecer a cooperação e solidarie-
dade transnacionais.

E elas devem ser organizadas com princípios claros de 
governança. Isto requer ter estruturas de liderança defi -
nidas, construídas em torno da FSI  ou de um fi liado cha-
ve, prioridades acordadas, a designação de uma divisão 
de responsabilidades e um pleno comprometi mento de 
recursos.

Os AMGs não são uma estratégia em si, tampouco criam 
per se novas arenas transnacionais de relações trabalhis-
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tas. Sem uma contribuição sindical ati va, focada e coor-
denada eles permanecem adormecidos. Redes sindicais 
transnacionais podem transformá-los em ferramentas 
para desenvolver uma estratégia de presença sindical nas 
ETNs e em seus mais afastados fornecedores, prestadores 
de serviços e outros parceiros de negócios. No passado, 
havia uma tendência de se considerar a implementação de 
um AMG uma prerrogati va da empresa. Mas isso difi culta 
muito o envolvimento de sindicatos locais de subsidiárias e 
fornecedores. AMGs são afi rmações conjuntas de empre-
sas e trabalhadores e, como tal, precisam ser implementa-
dos conjuntamente. A “propriedade” advém de uma estra-
tégia comum. Construir a parti cipação por meio de redes 
sindicais transnacionais durante as negociações consti tui 
precondição para se fortalecer a implementação.

Os AMGs abriram o caminho para que os sindicatos se 
relacionem em âmbito global com as ETNs. E tem se dis-
seminado a percepção de que tais acordos podem ser 
usados com êxito para organizar sindicatos e obter reco-
nhecimento. Usar os AMGs para reforçar a cooperação 
e poder sindicais tem o potencial de servir como meio 
de concentrar os recursos sindicais numa arena defi nida, 
assentando as bases para um movimento rumo a uma 
estratégia políti ca transnacional abrangente para as rela-
ções trabalhistas globais.

* Michael Fichter é cienti sta políti co e faz parte do cor-
po docente da Global Labour University na Alemanha. 
Conduziu extensas pesquisas sobre relações trabalhis-
tas globais, incluindo um projeto recém concluído sobre 
Acordos Marco Globais. Sua página na internet: htt p://
www.polsoz.fuberlin.de/polwiss/ifa_projekt; seu ende-
reço eletrônico: michael.fi chter@fuberlin.de.
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