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UNI Américas Serviços de Comunicação e 
Tecnologias da Informação tem enfrentado 
os gigantes globais das telecomunicações 
e governos da região vacilantes frente 
às pressões de aqueles, conseguindo 
importantes avanços. É o caso da falta de 
legalidade do SITCOM de El Salvador e 
sua re-legalidade, conquistada mediante 
uma sólida campanha de solidariedade 
internacional. 

Assim também o exemplo da paciente 
batalha do STRM pelo direito dos 
trabalhadores de Atento México a ter um 
sindicato independente e democrático, o 
qual começa a colher frutos. E a inteligente 
negociação de FENATTEL de Brasil com os 
empresários do setor, para a assinatura de 
um avançado acordo contra a terceirização 
e a instabilidade laboral. Junto com isto 
se contribuiu a renovar o ativismo da 
Aliança Sindical UNI Telefônica, se lançou 
com grande entusiasmo a Aliança Sindical 
UNI América Móbil e se avança na mesma 
direção em Digicel, no Caribe.
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Sucessos atingidos

1. Depois de anos de procurar a legalização 
jurídica e fi nalmente a tê-la conseguido, o 
SITCOM de El Salvador enfrentou a perda 
daquela e sua ilegalidade. O Ministério de 
Trabalho do país centro-americano cedia 
assim ante as pressões de América Móbil. 
A obstinada resistência dos companheiros e 
companheiras do SITCOM e a solidariedade 
do movimento sindical salvadorenho foram 
fundamentais para o que viria acontecer. Uma 
enorme campanha mundial que UNI Global 
Union, UNI Américas e UNI ICTS global e re-
gional realizaram, com milhares de cartas en-
viadas ao governo salvadorenho, denuncias 
ante organismos nacionais e internacionais e 
missões enviadas ao país, conseguindo uma 
vitória inspiradora quando nos fi nais de 2011 
a dissolução foi revocada.

2. Outra longa batalha tem sido dada pelo 
STRM em favor dos direitos dos trabalha-
dores de Atento México a ter um sindicato 
genuíno, democrático e independente. Uma 
luta que transcende esta empresa --ao dia de 
escrever este relatório propriedade de Tele-
fônica-- na qual o STRM tem fi cado na van-
guarda, e que é a luta contra os contratos de 
proteção patronal. Os esforços de contatar a 
milhares de jovens trabalhadores dos centros 

de chamadas de Atento, as campanhas de 
organização, a resistência frente às demis-
sões e fraudes nas contagens sindicais da 
autoridade laboral, as missões de solidarie-
dade internacional, a denúncia pública nacio-
nal e mundial sobre as práticas de Telefônica 
no México, deram seus frutos. Na segunda 
metade de 2012 a sindicalização cresce, os 
trabalhadores se mobilizam e empurram à 
empresa a negociar por primeira vez.

3. No âmbito da negociação com as empresas 
também houve sucessos. A experiência bra-
sileira da assinatura de um código de boas 
práticas trabalhistas entre FENATTEL e FE-
BRATEL o demonstra. Este acordo foi o su-
cesso mais importante de UNI Américas ICTS 
durante o Mês de Ação Global pelos Centros 
de Chamadas 2011. 

4. No terreno da ação legal ante os organismos 
internacionais temos acumulado experiên-
cias valiosas e positivas. Prepararam-se e 
apresentaram diferentes reclamos por práti-
cas anti-sindicais de Telefônica ou América 
Móbil ante a Organização para o Desenvolvi-
mento e a Cooperação Econômica (OCDE) e 
a Organização Internacional do Trabalho, no 
México, Nicarágua e El Salvador.

5. Na aliança sindical em Telefônica das Améri-
cas os sindicatos defi niram um curso de ação 
que procura atualizar o AMG, solicitando sua 
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assinatura pelas gerências nacionais, sua 
aplicação às empresas subsidiárias e tercei-
rizadas e outros pontos alvo. 

6. A visita ao Caribe de Philip Jennings e Adria-
na Rosenzvaig a meados de 2012 assentou 
as bases para o lançamento de uma aliança 
sindical e a discussão dos primeiros passos 
para a sindicalização em Digicel. 

7. Finalmente, foi lançada Aliança Sindical UNI 
América Móbil, traçando uma estratégia mui-
to precisa que se propõe abrir um diálogo so-
cial com a empresa e o reconhecimento da 
Aliança, os sindicatos membros e sua repre-
sentação dos trabalhadores na negociação 
coletiva. 

Objetivos 2012-2016

A insufi ciente, mas progressiva melhora da situação 
de direitos humanos, trabalhistas e sindicais na Co-
lômbia, a tem colocado no centro de nossa estratégia 
regional. UNI Américas ICTS fará sua contribuição a 
esta política, focando o trabalho do pessoal, os recur-
sos disponíveis e a solidariedade das fi liadas, a mas-
sifi car Sintratelmex, tornando-o sindicato de todos os 
trabalhadores e trabalhadoras de América Móbil na 
Colômbia, desenvolvendo suas capacidades, ao pon-

to de lhe permitir conquistar uma convenção coletiva 
que garanta seus direitos e signifi que melhoras que 
sirvam de inspiração e referência para os outros tra-
balhadores do setor ICTS deste país, no caminho à 
constituição de um sindicato que possa juntar a todos 
os trabalhadores da indústria.

Estados Unidos, México e Brasil têm os sindicatos 
mais poderosos de UNI Américas ICTS, a força de tra-
balho mais numerosa e/ou os mercados mais lucrati-
vos do setor. Aproveitar o potencial de sindicalização 
que determina isto pode criar um cenário estratégico 
que modifi que a atual relação de forças entre empre-
sas e sindicatos em todo o Continente. A realização de 
Fóruns de Sindicalização com tarefas de mapeamen-
to, planejamento e seguimento, separado e conjunto, 
por parte dos sindicatos destes países, é chave para 
consegui-lo. A experiência de Carrefour Colômbia e o 
acionar conjunto dos sindicatos francês, argentino e 
brasileiro fez a diferença. Tenta-se construir um poder 
estratégico similar, que permita a UNI Américas ICTS 
uma infl uência determinante.

Na América Central temos uma experiência de sin-
dicalização com muito sucesso como a da FESC de 
Nicarágua na América Móbil, com o 72,5% do pessoal 
permanente sindicalizado. Em El Salvador o SITCOM 
derrotou a tentativa de dissolução, na Costa Rica o 
SITET tem constituído uma equipe de organizadores 
para sindicalizar em ITS, América Móbil e Telefônica. 
Apoiaremos e difundiremos estas experiências na 
região. Na América do Sul andina de Peru e Chile, 
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combateremos a fragmentação sindical e a peque-
nez extrema que questiona a sobrevivência de alguns 
sindicatos. E na América do Sul rio-platense devemos 
aproveitar em melhor forma o cenário político progres-
sista, para acabar com os remanentes anti-sindicais 
nas empresas do setor ICTS.

Desde UNI Américas ICTS trabalharemos para que o 
Acordo Base Global assinado com Telefônica no ano 
2000 seja aplicado em forma efetiva e resulte uma 
ferramenta real para o diálogo social. Sabemos que 
tem especial signifi cado político para UNI já que foi o 
primeiro AMG. Finalmente acontecerá por negociar e 
combinar com a empresa uma adequação do mesmo 
que garanta aplicação, respeito e efi ciência em maté-
ria de direitos, diálogo e garantias globais e nacionais. 

Propomos negociar e referendar um Acordo Base Glo-
bal com América Móbil que reconheça a Aliança Sin-
dical e os membros que a integram como sujeitos de 
um diálogo social conjunto para o melhor benefício de 
ambas partes, e como representantes dos trabalhado-
res e negociadores coletivos. 

Por último, fortaleceremos a Aliança Sindical de UNI 
em Digicel para o Caribe.

Plano de Trabalho 2013

• Conferências telefônicas bimestrais das Alian-
ças Sindicais de UNI em Telefônica e na Amé-
rica Móbil e reunião anual das mesmas para 
desenvolvimento e seguimento dos planos de 
ação.

• Realização de um Fórum de Sindicalização de 
UNI Américas ICTS dos Estados Unidos, Mé-
xico e Brasil para intercâmbio de experiências, 
apresentação de mapeamentos e estúdios, de-
fi nição de objetivos.

• Reconhecimento da Aliança Sindical UNI Amé-
rica Móbil por parte da empresa e realização de 
reuniões bilaterais. Reconhecimento e conven-
ção coletiva do sindicato de América Móbil na 
Colômbia

• Realização de um Fórum de Sindicalização de 
UNI Américas ICTS na América Central. Cons-
tituição de uma equipe de organizadores e de-
senvolvimento de uma campanha de sindicali-
zação em El Salvador.

• Realização de um Encontro dos sindicatos do 
setor ICTS de Argentina, Chile e Uruguai para 
estudar e decidir estratégias de sindicalização 
na América Móbil e Telefônica para 2014.


