
UNI Américas Jogos: Pesquisa de empresas, sindicatos e convênios para formular planos de ação e sindicalização 1

Vinculada de forma muito 
estreita ao turismo, a 
indústria de jogos está 
se desenvolvendo a um 
ritmo muito acelerado nas 
Américas, gerando altos 
postos de emprego de 
forma direta: propriamente 
do jogo; ou indireta devido 
ao incremento da atividade 
turística e hoteleira. Países 
como Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Colômbia, México, 
Panamá, Peru e Venezuela 
se encontram como os 
países mais prolífi cos nesta 
faixa econômico na região, 
especialmente nas máquinas 
caça-níqueis, cassinos, 
carreiras de cavalos, loterias, 
bingo, entre outros.

UNI Américas Jogos:
Pesquisa de empresas, sindicatos 
e convênios para formular planos de ação 
e sindicalização

No entanto o anterior, o nível de sindicalização no 
setor de Jogos é, em geralmente, muito baixo. Atu-
almente UNI Américas Jogos conta com três orga-
nizações fi liadas cujo número de membros ascende 
a mais de 20 mil fi liados. Com o projeto de Holland 
Casino, que durou um ano, em 2007 se conseguiu 
determinar o potencial de sindicalização na região, 
tendo como resultado o contato com organizações 
sindicais nos países como Brasil, República Domi-
nicana, Chile, Panamá, Paraguai, Trinidad & Toba-
go. Após essa tentativa de organizar os sindicatos, 
não se fi zeram maiores progressos.  

América Latina registra um crescimento vertiginoso 
do setor de jogo, por isso as empresas multinacio-
nais da indústria dirigem sua atenção a este merca-
do que abre novas e interessantes oportunidades 
de negócios. No Caribe, o governo da Jamaica le-
galizou os cassinos trás um ano de discussão do 
projeto de lei. No Brasil o projeto de lei N°2944/04 
conseguiu um regime especial de urgência, tornan-
do-o prioridade de análise e debate político para 
o senado brasileiro: ainda sem ter sido aprovado, 
existem grandes expectativas de que seja realiza-
do, o que abrirá ainda mais a porta para as multi-
nacionais. UNI Américas tem levado a conta este e 
outros dados relevantes para estabelecer as priori-
dades de organização para o próximo período.

1. Sucessos recentes

Desde o ano 2008, não tinha sido organizado ne-
nhum encontro de sindicatos do Setor Jogos no ní-
vel regional. No último ano se conseguiu concretizar 
a reunião do setor em Las Vegas, Estados Unidos, 
na que se espera uma participação não só de sin-
dicatos fi liados, mas também de organizações com 
alto potencial de se afi liar a UNI. 

Este fato relevante resultou do trabalho que o Es-
critório Regional, juntamente com a fi liada ALEARA 
realizaram para efetuar um mapeamento das orga-
nizações potenciais, tomando como base os dados 
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obtidos com o Projeto Holland Casino, assim tam-
bém pela colaboração dos setores de UNI Améri-
cas para contatar novamente às organizações nos 
países antes nomeados, além de outros como El 
Salvador, México e Uruguai.

2. Prioridades para o ano 
2013

• Ampliar e melhorar os contatos com organiza-
ções do setor;

• Desenvolver planos de campanha para aumen-
tar o número de fi liados na região especifi ca-
mente em multinacionais como: CODERE, CIR-
SA, (primeira etapa até 2013) Las Vegas Sands 
(segunda etapa, até 2014);

• Obter informação sobre descrição de trabalhos 
no setor;

• Coletar informação sobre assuntos de saúde e 
segurança em cassinos.

3. Objetivos a atingir 
para 2016: 

Aumentar a quantidade de membros na região. 
Identifi cando, através de um mapeamento os sindi-
catos potenciais, para avançar no desenvolvimento 
de alianças sindicais regionais e redes de apoio en-
tre sindicatos com o objetivo de fortalecer o trabalho 
de sindicalização e incrementar o número de mem-
bros que quotizam, assim também na mobilização e 
apoio a organizações fracas, ou que estejam sendo 
objeto de violações os seus direitos.

Fortalecer os sindicatos na região para construir 
poder sindical que comprometa às empresas mul-
tinacionais do setor num diálogo social e conseguir 

a assinatura de acordo marco regionais com as em-
presas objetivos.

4. Prioridades Estratégicas de 
UNI Américas Jogos

1. Empresas Globais 
e Regionais – Sindicatos Fortes 
em Multinacionais
UNI Américas Jogos, trabalhará em estreita colabora-
ção com os sindicatos de UNI, na criação e fortaleci-
mento de redes e alianças sindicais para alcançar a 
assinatura de acordos base com as multinacionais do 
setor.

Uma das empresas alvo na região é a espanhola CO-
DERE. Para alcançar a assinatura de um acordo com 
esta multinacional, a fi liada ALEARA mantem conver-
sas com os diretivos na Argentina, onde foi apresenta-
do um primeiro rascunho deste acordo, o que já obte-
ve aprovação, e tem passado a uma segunda etapa na 
sua casa matriz em Madri.  

2. Organização e Desenvolvimento 
de Capacidades – Crescimento 
Sindical
UNI Américas Jogos está realizando uma pesquisa e 
mapeamento de organizações potenciais na região. Já 
já resultados deste trabalho. O que ainda se espera é 
criar grupos para trocar melhores práticas e experiên-
cias em matéria de iniciativas de organização. 

Foi iniciada também uma pesquisa, através de um 
questionário em linha, para conhecer sobre tipos de 
jogos e legislação existente no país, campanhas de 
sindicalização, convênios coletivos, entre outros da-
dos. Os resultados da pesquisa serão utilizados na 
formulação de planos de ação concretos para o cres-
cimento sindical.


