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UNI Américas Comunicações:
Construindo relatos, imagens e visibilidade 
para os sindicatos e suas campanhas

UNI Américas Comunicações 
tem feito durante o último 
período muito mais do que 
difundir a posição ofi cial do 
Escritório Regional ante a 
realidade política e sindical das 
Américas. Desde 2011 tem se 
convertido em plataforma de 
médios e instrumento efetivo 
para o impulso dos objetivos 
estratégicos estabelecidos 
no Congresso de Nagasaki. 
Recomposto o Departamento 
de Comunicações, intensifi cou 
a presença web com uma 
maior produção de artigos, 
e multiplicou o contato e a 
audiência entre os sindicatos 
fi liados e os trabalhadores 
em geral, com um enérgico 
ativismo nas redes sociais. 
Junto com isto, UNI Américas 
Comunicações foi parte 
fundamental em cada esforço 
por sindicalizar trabalhadores 
setor por setor, ao tempo que as 
fi liadas, suas lutas, campanhas 
e conquistas ocuparam 
cada vez maior espaço. O 
Escritório Regional deixou de 
ser o produtor exclusivo dos 
conteúdos que nossos médios 
difundem, para se converter no 
canal dos artigos, fotos e vídeos 
das fi liadas.

Sucessos atingidos

Começamos com uma política de publicação diária 
de conteúdos na página de UNI Américas e de mo-
difi cação regular do titular de notícias destacadas. 
Junto com os artigos dos nossos diretores, progres-
sivamente fomos emprestando maior atenção ao 
material que as fi liadas produzem, adaptando seus 
conteúdos a um público regional e global. O passo 
seguinte foi reproduzir nas redes sociais cada artigo 
publicado na página web, amplifi cando sua chegada 
a muitas mais pessoas e permitindo interagir com 
dita audiência. Depois começamos a seguir as pu-
blicações de companheiros, companheiras, fi liadas, 
sindicatos irmãos, movimentos sociais, personali-
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dades e governantes que utilizam as redes sociais 
para comunicar suas posições políticas. 

Como resultado, os nossos perfi s de twitter o do 
facebook passaram de ter 80 e 60 seguidores, a 
ter 12 meses depois 2.514 e 283 seguidores, res-
pectivamente. Um crescimento de 31,43 vezes no 
número de seguidores em Facebook e de 4,72 ve-
zes no caso de Twitter. A diferença no crescimento 
conseguido em ambas as redes sociais se explica 
pela menor penetração que a segunda destas tem 
na América Latina. Em qualquer caso, se trata de 
um grande sucesso. Podemos dizer que UNI Amé-
ricas começou a existir nas redes sociais; o campo 
de batalha mais importante da Internet. E isto não foi 
só o fruto do trabalho do staff do Escritório Regional, 
mas do apoio de centos de trabalhadores, ativistas e 
dirigentes sindicais que contribuíram difundindo dito 
trabalho.

Outro grande acerto foi pesquisar caminhos para 
ampliar a diversidade de nossa produção e publi-
cação de conteúdos. Por exemplo, difundimos ví-
deos musicais que entendíamos eram representa-
tivos de diferentes realidades das Américas e das 
lutas da gente por uma vida melhor. É o caso do 
videoclipe “Latino América” (2010) do grupo porto-
riquenho Calle 13 ou do videoclipe “Hoy bailaré” 
(2011) do cantante argentino León Gieco. Junto com 

isto, brindamos cobertura extensa e intensa com 
textos, fotos e vídeos a lutas como a memorável 
greve que levaram adiante os zeladores de Houston 
organizados no SEIU. Ou a dura luta que hoje têm 
os grevistas de Prosegur de Paraguai contra sua im-

Como resultado, os nossos 
perfi s de twitter o do facebook 
passaram de ter 80 e 60 
seguidores, a ter 12 meses 
depois 2.514 e 283 seguidores, 
respectivamente. Um 
crescimento de 31,43 vezes 
no número de seguidores em 
Facebook e de 4,72 vezes no 
caso de Twitter.
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pune demissão depois do Golpe de Estado do dia 22 
de Junho passado.

Mas talvez o maior avanço, está constituído pelas co-
berturas em tempo real feitas sobre ações de importân-
cia estratégica para UNI Américas. O objetivo principal 
foi se envolver e apoiar ditas ações. Desde a comuni-
cação, potenciar essas ações. Divulgá-las tanto como 
for possível. Construir um relato e uma imagem das 
mesmas. O segundo objetivo foi demonstrar na práti-
ca que UNI Américas Comunicações podia fazer mais 
que publicar notícias em forma diferida. Que podia in-
formar desde o terreno e faze-lo ao mesmo tempo em 
que os fatos aconteciam. As batalhas do STRM por um 
sindicato legítimo em Atento México e as eleições de 
delegados sindicais da UNION em Carrefour Colômbia 
foram bem-sucedidos exemplos do conseguido.

Objetivos 2012-2016

Sucessos tão importantes em tão pouco tempo não 
poderiam ter se alcançado sem um árduo trabalho. 
Mas também é verdade que foram facilitados pelo 
baixo ponto de partida. Não é possível manter os 
mesmos ritmos de crescimento da audiência que 

temos na Internet ou do número de pessoas com 
as que interagimos nas redes sociais. O desafi o do 
próximo período é “sistematizar” e “profi ssionalizar” 
o trabalho bem-sucedido, mas “experimental” e “vo-
luntarista” realizado os passados 18 meses. Sem 
descuidar a dimensão quantitativa de nossa pro-
dução e de nossa audiência, devemos acentuar a 
dimensão qualitativa do trabalho, fazendo a comu-
nicação mais inteligente ao precisar destinatários, 
discursos, imagens e infl uência a construir.

O Departamento de Comunicação alternará atividades 
de formação e de assistência ao pessoal do Escritório 
Regional, para desenvolver capacidades e materiais 
de qualidade (apresentações, audiovisuais, etc.) que 
apoiem suas intervenções em todos os fóruns onde 
UNI Américas exponha sua posição e o trabalho que 
realizem com as fi liadas da região em cada um dos 
setores. Precisamos uma liderança com capacidades 
de comunicação destacadas, mas que de vez possa 
elaborar ou solicitar e receber elementos gráfi cos im-
pressos ou digitais de informação e comunicação que 
ilustrem e/ou reforcem o impacto que tenham suas 
palavras sobre governos, empresas e sindicatos com 
os que se interage no impulso de nossos objetivos es-
tratégicos.

A redação de artigos web deve alcançar qualidade 
profi ssional, sem deixar de sustentar os trabalhado-
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res e seus sindicatos ao momento de informar so-
bre realidades e greves. Se bem não podemos nos 
propor que todos os artigos estejam publicados nos 
idiomas, maiormente falados nas Américas (portu-
guês, espanhol e inglês) devemos conseguir que 
nossa intervenção nas redes sociais sim seja reali-
zada em todos estes idiomas porque aqui é a batal-
ha principal da Internet. Da mesma forma, devemos 
aperfeiçoar nosso uso das redes sociais, superando 
a difusão do publicado em outros médios ou as co-
berturas em tempo real de ações estratégicas, para 
utilizá-las com o fi m de gerar atenção, opinião e ten-
dências na opinião pública.

A publicação de fotos e vídeos deve deixar de ser o 
resultado de coletar o trabalho esforçado, mas arte-
sanal que muitas vezes fazem nossas fi liadas, para 
se converter em produção sistemática de conteúdos 
audiovisuais baseada em guias de estilo, relatos, 
roteiros e imagens selecionadas e construídas em 
colaboração com as fi liadas em favor dos objetivos 
estratégicos regionais. Isto requererá constituir em 
forma progressiva redes de comunicadores sindi-
cais que sirvam para trasladar capacitação, expe-
riências e defi nir cursos de ação comuns setor por 
setor de UNI Américas, com o fi m de unifi car plata-
formas e políticas de médios, possibilitar a sinergia 
no trabalho de comunicação das fi liadas, evitando o 
esbanjamento de esforços e recursos.

Plano de Trabalho 2013

• Desenvolvimento e disposição do pessoal 
do Escritório Regional e das fi liadas, de uma 
apresentação audiovisual que exponha a his-
tória, estratégia e exemplos do trabalho de UNI 
Américas e UNI Global.

• Elaboração de guias de estilo para redação de 
artigos de imprensa, captura de vídeo e fotos, 
com o objetivo de fazer mais precisos e unifi car 
os conteúdos que deve produzir o Escritório 
Regional.

• Construir uma base de dados com médios de im-
prensa, governantes, empresas e sindicatos para 
lhe dar seguimento a sua atividade nas redes so-
ciais, procurando a interação com os mesmos.

• Começar a publicar todas nossas entradas nas 
redes sociais em português, espanhol e inglês, 
analisando o impacto de audiência, sua com-
posição de gênero, idade, nacional e outros.

• Organizar o primeiro Fórum de Comunicado-
res de UNI Américas com o objetivo de que os 
sindicatos com planejamento e sistematização 
do trabalho de comunicação possam intercam-
biar experiências.


