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I. Sindicalização em empresas 
multinacionais

1. Carrefour
Colômbia 

“… Tanto para UNI Sindicato Global quanto para Car-
refour Colômbia e a Escola Nacional Sindical este 
processo resulta ser estratégico e de muita impor-
tância, já que se inscreve e desenvolve no Acordo 
Global conseguido por UNI Sindicato Global e Carre-
four Mundial no ano 2000 para dar cumprimento aos 
convênios 87, 98 e 135 da Organização Internacio-
nal do Trabalho. Assim também, contribui à constru-
ção de um novo modelo de relações trabalhistas no 
Carrefour Colômbia, baseado na existência de uma 
organização sindical autônoma e democrática e um 
exercício ampliado de diálogo social em todos os ní-
veis da empresa…”.

Este primeiro parágrafo do Acordo alcançado com 
a EMN Carrefour na Colômbia descreve essencial-
mente o desenvolvimento do objetivo conseguido. Os 
passos previstos neste acordo se têm cumprido na 
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sua totalidade e UNI deve se sentir satisfeita pelo tra-
balho realizado. 

28 de outubro de 2011: Assinatura do Acordo com 
Carrefour Colômbia onde se estabelecem as etapas 
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do processo de conformação da UNIÃO DE TRABA-
LHADORES E TRABALHADORAS DE GRANDES 
SUPERFÍCIES DA COLÔMBIA (Carrefour).

1, 2 e 3 de novembro de 2011: Constituição do 
Sindicato na Assembleia de representantes de 
trabalhador@s e eleição da primeira Junta Diretiva 
Nacional, composta por seis trabalhadoras e seis 
trabalhadores, presididos pela companheira Luz 
Marina Díaz.

Dezembro: Lançamento da campanha de afi liação, 
com a participação dos membros fundadores e o 
apoio de uma equipe da Escola Nacional Sindical. 
Durante o mês de janeiro, se somou à campanha 
Mario Amado, de Faecys (Argentina), quem além 
de suas tarefas como organizador fez contribuições 
fundamentais para a formação dos que depois se-
riam eleitos como delegados de loja e membros de 
subdiretorias municipais.

Nos quatro meses de duração da campanha, foram 
realizadas umas 270 visitas às 72 lojas em umas 500 
reuniões/assembleias, que além de somar membros 
ao sindicato permitiram relevar demandas, propos-
tas e problemas, os quais serviram para identifi car 
uns trinta pontos, que foram a base para elaborar a 
proposta de Convênio Coletivo apresentado e nego-
ciado com a empresa.

24 de fevereiro de 2012: em 56 lojas de 20 municí-
pios (do total de 27 nos que a empresa tem opera-
ções) foram escolhidos os delegados de loja e sub-
diretorias municipais, em um trabalho que combinou 
a presença no lugar da Secretária Regional, pessoal 

da ENS e ativistas sindicais e o seguimento realiza-
do desde o escritório de Montevidéu, que via Skype 
contatou à maior parte das lojas para constatar que 
as eleições se desenvolveram sem inconvenientes 
maiores. Devemos sublinhar que a fi gura de delega-
do de loja não está prevista nas leis colombianas, e 
pelo tanto é inexistente na estrutura sindical desse 
país. Através desta eleição conformou-se uma es-
trutura de representação sindical de uns 250 diri-
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reuniões/assembleias, que 
além de somar membros ao 
sindicato permitiram relevar 
demandas, propostas e 
problemas, os quais serviram 
para identifi car uns trinta 
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gentes, entre delegados de loja, 
subdiretorias municipais e junta 
diretiva nacional.

Abril de 2012: Constituição da 1ª. 
Assembleia Nacional de Delega-
dos, que aprovou o atuado pela 
Junta Diretiva Nacional, o Edital 
e o Plano de Trabalho 2012-2013.  

23 de abril: Assinatura da pri-
meira Convenção Coletiva, com 
bons resultados para os trabalha-
dores em termos de benefícios 
econômicos, conformação da es-
trutura sindical e confi guração dos 
espaços de diálogo social. A aber-
tura de negociações com a em-
presa esteve estreitamente mo-
nitorada por UNI Comércio e UNI 
Américas, cujo Presidente Ruben 
Cortina e Jacqueline Poitou de 
FO-França estiveram em Bogotá 
para apoiar os negociadores. O 
Diretor de UNI Américas Comércio 
permaneceu em Bogotá ao longo 
de todo o processo de negocia-
ção, que se teve uma duração de 
50 dias. 

Durante os meses de maio, ju-
nho e julho se desenvolveram as 
tarefas de capacitação e forma-
ção dos novos dirigentes da UNI-
ÓN. Assim também se mantém 
a continuidade da campanha de 
afi liação, se alcançando os 4000 
fi liados, cifra que deve se manter 
e aumentar para conseguir ser 
“sindicato maioritário”, condição 
para que os alcances do Convênio 
Coletivo abranjam à totalidade dos 
trabalhador@s.

O processo que temos descrito 
afrontou todo tipo de difi culdades, 
que não poderiam ter sido superadas sem a exis-
tência de uma Aliança Sindical Global, que manteve 
no transcurso do mesmo uma rápida capacidade de 
ação e reação. Assim também, o trabalho conjunto 
entre os níveis global, regional e local garantiu a coe-
rência e efetividade das ações. O Fundo de Sindicali-
zação nos permitiu contar com os recursos necessá-
rios para reagir em forma rápida ante as demandas 
que se nos apresentavam. 

Fica para mais adiante continuar com a afi liação, fa-
zer seguimento ao cumprimento da Convenção Co-
letiva, manter e enriquecer os espaços de diálogo, 
melhorar o desempenho dos mais de duzentos diri-

gentes, construir o melhoramento 
do Convênio para o ano 2014, e 
consolidar a estrutura da UNIÃO, 
tanto ao interior da empresa quan-
to para fora, participando de todas 
as ações sindicais que se encon-
tram baixo a responsabilidade de 
um sindicato forte, moderno, au-
tônomo e comprometido com o 
desenvolvimento sindical tanto do 
setor comércio da Colômbia quan-
to do resto do continente.

Rede UNI Ripley
Em julho de 2012, depois de en-
contros nacionais no Chile com 
as 4 Federações Nacionais e no 
Peru com o Sindicato Nacional, 
lançamos a Rede UNI Ripley. Du-
rante o encontro de lançamento 
participaram diretivos da empre-
sa, quem escutaram os reclamos 
sobre temas pontuais em cada 
um dos países e ante quem se 
explicou a necessidade de per-
mitir o processo de sindicalização 
na Colômbia, onde a empresa 
tem projetada a abertura de cinco 
lojas no ano 2013.

Em maio deste ano UNI Américas 
apoiou ativamente a paralização 
de dois dias que realizara adian-
te o Sindicato do Peru, com a 
presença em Lima do Presidente 
de UNI Américas Rubén Cortina 
e da Secretária Regional Adriana 
Rosenzvaig. As gestões levadas 
adiante por Rubén Cortina ante 
o Ministério de Trabalho de Peru 
foram essenciais para destrancar 
o confl ito. 

A rede apoia a assinatura de um Acordo Base Glo-
bal com Ripley, e continuam as negociações para 
alcança-lo. 

Cassino
No mês de maio foi realizada uma reunião de plane-
jamento para aumentar o número de membros nesta 
empresa e analisar o caminho a seguir para sua sin-
dicalização na Colômbia. 

No plano se combinou apoiar um trabalho de sindica-
lização destinado a aumentar o número de trabalha-
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dores fi liados no Uruguai, a realização de uma cam-
panha de difusão de reclamos comuns nos quatro 
países de América e a priorização do plano de cria-
ção de um Sindicato na Colômbia. 

Wal-Mart
No ano 2010 UNI Américas lançou a “Aliança de tra-
balhadores de Wal-Mart de UNI Américas” integrada 
pelos seguintes países: Argentina, Brasil, Canadá, 
Chile e os Estados Unidos. Durante os últimos dois 
anos a Aliança tem realizado uma campanha conjun-
ta em todas as Américas. Assim também, a Aliança 

tem conseguido estabelecer um site web ativo e pro-
duzido anualmente boletins atualizados sendo distri-
buídos aos trabalhadores de Wal-Mart no seu lugar 
de trabalho e também de forma eletrônica.

Durante grande parte do ano 2011, a Aliança ajudou 
a nossa fi liada irmã da África do Sul, SACCAWU, na 
sua luta contra a compra de Massmart por parte de 
Wal-Mart, mediante a apresentação de declarações 
de testemunhas expertas para melhorar a posição de 
SACCAWU no Tribunal da Competência. As fi liadas 
de Argentina da Aliança de Wal-Mart de UNI Améri-
cas (FAECYS), Chile (Contracops) e Estados Unidos 
(UFCW) proporcionaram mais de 10 testemunhas 
escritos e também viajaram a África do Sul para em-
prestar declaração ante a Corte. A participação ativa 
da Aliança conseguiu várias vitórias importantes para 
os trabalhadores de África do Sul. Os tribunais fi nal-
mente aprovaram a compra, mas impondo uma série 
de condições: em primeiro lugar foi necessário esta-
belecer um fundo de fornecedores e segundo, que 
os 500 trabalhadores que foram demitidos antes da 
fusão, foram reintegrados com pagamento retroativo.

No ano 2012, UNI Américas Comércio estabeleceu 
três objetivos principais para a Aliança de Trabalha-
dores de Wal-Mart:

• Fortalecer e aprofundar a Aliança mediante a 
participação, fomento e mobilização das fi lia-
das na Argentina, Brasil, Chile, Nicarágua, Ca-
nadá e os Estados Unidos para participar ati-
vamente na campanha de Wal-Mart Américas 
e dar seguimento às estratégias combinadas 
específi cas de cada país.      

• Coordenar onde corresponda às atividades en-
tre a campanha UFCW, a Aliança de Wal-Mart 
e UNI Américas.

A participação ativa da 
Aliança conseguiu várias 
vitórias importantes para os 
trabalhadores de África do 
Sul. Os tribunais fi nalmente 
aprovaram a compra, mas 
impondo uma série de 
condições: em primeiro lugar 
foi necessário estabelecer 
um fundo de fornecedores 
e segundo, que os 500 
trabalhadores que foram 
demitidos antes da fusão, 
foram reintegrados com 
pagamento retroativo.
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• Educar e informar os trabalhadores de Wal-
Mart nas Américas sobre a campanha e animar 
à participação.

Para conseguir nosso primeiro objetivo, UNI Comér-
cio começou a trabalhar com os sindicatos brasileiros 
em SENTRACONSERV-Força Sindical, SENTRA-
COS CGT e CONTRACS-CUT para programar o 
plano combinado de aumentar as taxas de afi liação 
sindical em um 10% nas lojas Wal-Mart. 

Além, continuamos avançando com o programa de 
sindicalização em Nicarágua com nosso parceiro, 
FUTATSCON, a Federação de venda varejista de Ni-
carágua. Em relação ao projeto 2011-2012, comple-
tamos a pesquisa inicial, criamos um plano de traba-
lho, recrutamos pessoal para a campanha e demos 
os primeiros passos para a formação de um sindicato 
nacional em Wal-Mart Nicarágua. 

Em abril, ao conhecer que hipoteticamente Wal-Mart 
tinha subornado a funcionários mexicanos (com a 
soma de $ 24 milhões de dólares USA) para impul-
sionar seu crescimento, a Aliança de Wal-Mart - UNI 
Américas reagiu rapidamente, solicitando ao governo 
mexicano que iniciasse uma pesquisa no país todo e 
depois mais uma global das práticas de negócios de 
Wal-Mart. Em coordenação com a demanda de UNI 
Américas, várias fi liadas escreveram cartas a seus 
respetivos governos solicitando que também se in-
vestigara no seu país. 

No mês de maio, o membro da Aliança FAECYS de 
Argentina lançou uma rede nacional de representan-
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(com a soma de $ 24 milhões 
de dólares USA) para 
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a Aliança de Wal-Mart - UNI 
Américas reagiu rapidamente, 
solicitando ao governo 
mexicano que iniciasse uma 
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Wal-Mart. Em coordenação 
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respetivos governos 
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investigara no seu país. 
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tes de Wal-Mart, em uma de suas primeiras ações 
foi apoiar a um de seus delegados que tinha sido 
suspenso por realizar atividades sindicais. A criação 
de uma rede nacional é um aspecto fundamental 
para que as fi liadas locais de Wal-Mart na Argenti-
na entendam a campanha global e participem ativa-
mente dela.

Em outubro, todos os membros da aliança de UNI 
Américas participaram no lançamento da Aliança 
Global de Wal-Mart em uma reunião de três dias de 
duração nos Estados Unidos.

Em coordenação com a campanha de UNI Global 
Wal-Mart, os membros da Aliança têm aprovado re-
soluções pedindo a Wal-Mart para iniciar o diálogo. 
Além, outras atividades de campanha coordenadas 
incluem: ações de solidariedade com os trabalhado-
res de Wal-Mart dos Estados Unidos, um programa 
inicial de “irmanação de loja”, e a participação ativa 
na troca de informação.

II. Crescimento sindical

Paraguai
Tem-se apoiado o relançamento do Siemcoit (Sindi-
cato de Empregados de Comércio de Itapúa), com 
tarefas de formação e campanhas de afi liação e sin-
dicalização.

Peru
Está-se apoiando a formação de novos dirigentes e 
o crescimento do número de fi liados no Sindicato de 
Ripley no Peru.

Argentina
No contexto do fortalecimento das Redes Sindicais 
Globais em EMN, se constituíram redes nacionais em 
Wal-Mart, Carrefour e Casino. 

III. Objetivos 2012-2016

Carrefour
Consolidada e fortalecida a UNIÃO de Trabalhadores 
e Trabalhadoras de Carrefour Colômbia, se pretende 
formar a Federação Nacional de Trabalhadores de Co-
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mércio de Colômbia, com base e referência na UNIÃO.
Participação no espaço de Diálogo Social America-
no (Argentina, Brasil, Colômbia) a instalar-se no ano 
2013.

Colômbia
Realizar pesquisas e elaborar planos para a forma-
ção de sindicatos nas EMN: Inditex, Ripley, Falabella 
e Casino.

Criação e formação da Federação Nacional de Tra-
balhadores de Comércio.

Ripley
Assinatura do Acordo Base Global. Criação e forma-
ção do Sindicato na Colômbia.

Casino
Assinatura do Acordo Base Global. Criação e forma-
ção do Sindicato na Colômbia.

Wal-Mart
A Aliança de UNI Américas continuará coordenando 
seus esforços com a campanha global para exigir 
que Wal-Mart se comprometa a assinar um acordo 
global com UNI Global Union para garantir que os 
empregados de Wal-Mart no mundo todo tenham 
uma oportunidade justa de exercer plenamente seus 
direitos à liberdade sindical e a negociação coletiva. 

Paraguai
Fortalecimento do Siemcoit e criação do Sindicato ou 
Federação Nacional de Trabalhadores de Comércio.

Peru
Criação de Sindicatos em Falabella, Cencosud. Cria-
ção da Federação Nacional de Trabalhadores de Co-
mércio.

Chile
Apoio aos processos de unifi cação, devido à alta por-
centagem de fragmentação, que diminui a capacida-
de negociadora e infl uência dos sindicatos.

Prioridades 2013
Criação do sindicato em Casino Colômbia, ou plano 
de crescimento do sindicato Sintraéxito, de escassa 
representatividade hoje. 

Criação dos Sindicatos Zara e Ripley na Colômbia

Criação dos Sindicatos Falabella e Cencosud no 
Peru.

Plano de crescimento Sindicato Falabella na Colôm-
bia.

Plano de crescimento para Conatracops Chile.

Seguimento plano de crescimento Carrefour (Co-
lômbia, Brasil) e Wal-Mart (Brasil e Chile).

Continuaremos com nossos esforços para organizar 
um sindicato para os trabalhadores de Wal-Mart na 
Nicarágua, com o plano de utilizar ali um modelo 
que possa ser útil para o resto de América Central. 

Também trabalharemos com os sindicatos mexica-
nos e organizações da sociedade civil para organi-
zar uma audiência pública / conferência para discutir 
como México pode abordar o impacto da expansão 
de Wal-Mart nos trabalhadores, agricultores e co-
munidades que têm sido afetadas pelas práticas de 
negócios pouco éticas de Wal-Mart.


