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UNI Américas Postal 
e Logística: Inovação, diversifi cação 
e intervenção nas instituições regionais

UNI Américas Postal e Logística teve 
seu último encontro o dia 27 de junho de 
2012 em Nyon, depois da reunião mundial 
do setor. Inovação e diversifi cação de 
produtos e serviços postais como desafi o 
sindical olhando ao futuro da indústria, 
regulação e liberalização nos serviços 
postais e ação ante as instituições 
regionais públicas e privadas, foram os 
temas da agenda. 

A bem sucedida experiência brasileira 
com o banco postal, os avanços e 
limitações da nacionalização postal 
argentina, a defesa do serviço postal 
nos Estados Unidos, a concorrência 
desleal comercial e laboral dos 
operadores presentes no mercado 
chileno, foram algumas das experiências 
referidas. Sindicalizar massivamente 
os trabalhadores das corporações 
multinacionais e a intervenção ante a 
União Postal de América, Espanha e 
Portugal (UPAEP) e a Associação Latino-
americana de Correios e Operadores 
Postais Privados (ALACOPP) 
centraram o debate em relação 
ao curso que tomará o setor.
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Sucessos atingidos

No dia 1 de julho de 2012 foi retomado o Projeto de 
Sindicalização em DHL, estando focada a presente 
fase na Colômbia, Costa Rica, El Salvador e Nica-
rágua. O projeto tem uma nova coordenadora e com 
pesquisas já em curso tanto na Colômbia quanto os 
países de América Central citados, contando para 
isso com aliados estratégicos locais. O passado 4 e 
5 de outubro aconteceu o bem sucedido lançamento 
do mesmo em San José de Costa Rica, com a parti-
cipação de sindicatos do setor Postal e Logística fi lia-
dos a UNI e ITF nos países-alvo, representantes de 
ambas federações sindicais internacionais, da Escola 
Nacional Sindical (ENS) de Colômbia e do Centro de 
Estúdios e Apoio Laboral (CEAL) de El Salvador.

Objetivos 2012-2016

Relançar uma estratégia regional que permita dar 
uma resposta efetiva à situação e as mudanças do 
setor. Conseguir uma articulação permanente entre 
os sindicatos da região, para abordar em forma si-
multânea a defesa dos serviços postais e a sindica-
lização nas corporações multinacionais. Assinatura 
de um Acordo Base Regional com a União Postal de 
América, Espanha e Portugal (UPAEP) que supere 
a demora que as Américas têm ao respeito. Ganhar 
os trabalhadores dos serviços postais, para a batalha 
por organizar sindicalmente os empregados do se-

tor privado, único caminho para eliminar todo dum-
ping laboral. Conseguir o cumprimento dos Acordos 
Base Globais assinados pelas empresas multina-
cionais com operações nas Américas.

Plano de Trabalho 2013

• Realização de conferências telefônicas regu-
lares que permitam às fi liadas intercambiar 
informações de forma regular e dar segui-
mento aos problemas e desafi os do setor.

• Estabelecimento de uma Rede de Inovação 
Postal que permita com que os sindicatos da 
região abordem de forma conjunta e específi ca 
a defesa e atualização dos serviços postais.

• Negociação e assinatura de um protocolo de 
entendimento com a União Postal de Améri-
ca, Espanha e Portugal (UPAPEP) caminho à 
assinatura de um Acordo Base Regional.

• Abertura de negociações com as organiza-
ções regionais representantes das empresas 
privadas com o fi m de impulsar o diálogo so-
cial e enfrentar o dumping laboral no setor.

• Defi nição da estratégia a desenvolver em 
cada país do Projeto de Sindicalização em 
DHL, capacitar em sindicalização e negocia-
ção coletiva e começo das atividades organi-
zativas.


