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A principal prioridade de UNI Serviços 
da Propriedade é o objetivo de conseguir 
um acordo base global com a empresa 
espanhola de segurança privada Prosegur. 
Esta empresa tem sido responsável de 
graves abusos contra direitos trabalhistas 
e sindicais, sobretudo no Paraguai e 
Colômbia. Nos Estados Unidos, UNI e seu 
fi liado norte-americano SEIU participaram 
numa campanha global para forçar à 
empresa sueca de segurança privada, 
Securitas, a cumprir com seu acordo base 
global. Tal campanha abriu a possibilidade 
de sindicalizar mais de 50.000 
trabalhadores nas principais empresas 
deste país durante os próximos quatro 
anos. A CNTV, o representante brasileiro 
de empregados na segurança privada, 
tem provocado grandes mobilizações de 
milhares de trabalhadores contra o perigo 
no setor que põe em risco as vidas de 
seus membros. Em 2011, UNI iniciou um 
projeto para aumentar a sindicalização 
na segurança privada em Montevidéu, e 
começamos um plano para sindicalizar o 
setor com os sindicatos colombianos. Na 
área de limpeza, a greve dos zeladores de 
Houston em 2012 teve sucesso e contou 
com um grande apoio de outros sindicatos 
do setor em América. 
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I. Sucessos atingidos

1. A terceira empresa de segurança privada no 
mundo pelo seu tamanho, com uma forte pre-
sença em América do Sul, é Prosegur. Temos 
construído uma rede entre os sindicatos de 
Prosegur em toda América Latina e Europa, 
com o objetivo de conseguir um convênio glo-
bal com a empresa através do qual possamos 
organizar os trabalhadores em mercados onde 
a sindicalização é difícil. Em fevereiro de 2011 
os três sindicatos espanhóis que representam 
a maioria dos trabalhadores espanhóis de Pro-
segur na casa matriz, vieram à região para 
conhecer a situação dos empregados da em-
presa em América Latina. Ante uma situação 
na Colômbia na qual a empresa pagou uma 
gratifi cação de U$S 2.200 em troca de que os 
trabalhadores assinaram um Pacto Coletivo e 
renunciaram ao sindicato, a rede se mobilizou 
e enviaram cartas de recusa às fi liais locais e a 
casa matriz, publicaram informação ao respei-
to da situação colombiana, e o presidente do 
sindicato brasileiro visitou os trabalhadores de 
Prosegur Colômbia para oferecer a solidarie-
dade de sua organização. 

2. O dia 30 de julho de 2012, Prosegur tornou-
se primeiro empregador em realizar uma de-
missão massiva depois do golpe de Estado no 
Paraguai. Prosegur demitiu os 327 trabalhado-
res sindicalizados da empresa, depois de uma 
greve convocada contra o trabalho perigoso e 
precário. A atuação da rede dentro da empresa 
e o foco que UNI puseram em Prosegur têm 
sido fundamentais para que as autoridades no 
Paraguai desistissem de declarar a greve ile-
gal, o que abre espaço por uma ação jurídica e 
uma campanha internacional pela reincorpora-
ção destes trabalhadores. Atualmente, a Alian-

ça dos sindicatos Prosegur é a mais ativa em 
UNI Américas Serviços da Propriedade.

3. Em Securitas, UNI e o sindicato estaduniden-
se SEIU trabalharam em forma conjunta com 
organizações fi liadas da região e de outros lu-
gares do mundo, numa campanha orientada a 
conseguir que esta empresa com base na Su-
écia respeite o acordo global negociado com 
UNI. A campanha compreendeu a realização 
de uma pesquisa em países das Américas lo-
calizados fora de América do Norte, especifi ca-
mente México, Colômbia, Argentina, Uruguai, 
Chile e Peru. Através dela, se procurou criar 
pressão na casa matriz sobre suas práticas 
trabalhistas em outras partes do mundo. A es-
tratégia teve sucesso, já que se alcançou um 
acordo com Securitas que permite a sindicali-
zação em vários países. Nos Estados Unidos, 
a campanha abriu a possibilidade de um acor-
do entre as principais empresas de segurança 
privada naquele país – Securitas, G4S e Allied 
Barton. O acordo permite a sindicalização de 
mais de 50.000 trabalhadores nos próximos 
quatro anos em mais de 20 cidades nos Esta-
dos Unidos. A ação de UNI e seus acordos glo-
bais com G4S e Securitas foram fundamentais 
no sucesso deste acordo. 

4. O setor de segurança privada no Brasil é um 
dos segmentos com um dos maiores índices 
de greve entre todos os fi liados de UNI. Entre 
janeiro e maio de 2012, mais de 60.000 tra-
balhadores brasileiros da segurança privada 
participaram em greves no país. Concordando 
com o sindicato brasileiro, a CNTV, o assunto 
que mais solidariza aos trabalhadores brasilei-
ros é o perigo da profi ssão e as condições de 
trabalho precárias do setor. Estas condições 
precárias resultam em mortes de trabalhadores 
em assaltos violentos, especialmente no setor 
bancário, no que vigilantes de segurança são 
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responsáveis pelo fornecimento de caixas ele-
trônicas em lugares abertos e públicos como 
centros comerciais, ou quando transportam di-
nheiro em nota na rua entre carros blindados 
e sucursais bancárias. Outros temas que têm 
provocado protestos no Brasil são jornadas de 
trabalho excessivas e aumentos salariais. 

5. Temos começado a trabalhar com a Federa-
ção Uruguaia de Empregados de Comércio e 
Serviços (FUECYS) em 2011 para melhorar 
a organização sindical no mercado da segu-
rança privada em Montevidéu, Uruguai. Com 
seis organizadores, que também trabalham 
como vigilantes, conseguimos incorporação 
de arredor de 360 fi liados novos, 41 novos de-
legados e 9 referentes, alcançada por médio 
de visitas regulares aos lugares no longo dos 
últimos seis meses. O projeto está focado nas 
empresas multinacionais de Securitas, G4S 
e ISS que são importantes no mercado uru-
guaio. Acreditamos em que existe potencial 
para um maior crescimento neste mercado, 
mediante o recrutamento de novos trabalha-
dores e ativistas em relação a questões vin-
culadas com o local de trabalho, em particular 
durante a preparação para a negociação das 
gratifi cações a mediados de 2013. Também 
se têm melhorado as condições sanitárias e 
água potável nos lugares de trabalho e fardas 
adequadas para o frio.

6. Dentro do setor da segurança privada na Co-
lômbia há aproximadamente 500 trabalhadores 
sindicalizados, de um potencial de 190.000. 
UNI está elaborando atualmente uma estraté-
gia junto com sindicatos do setor da segurança 
privada e a Escola Nacional Sindical (ENS) de 
Colômbia, com o propósito de exercer signifi -
cativa pressão sobre as empresas em relação 
a suas práticas no país. Nosso plano foi elabo-
rado em ofi cinas com os sindicatos, UNI, e a 
ENS. As partes já começaram a fazer nossos 
primeiros passos para forçar uma mudança no 
setor de segurança.

7. No setor de limpeza, os zeladores de Houston 
concluíram com sucesso uma greve onde obti-
veram um aumento salarial de 12% por quatro 
anos. A greve durou um mês e incluiu ações 
contra clientes poderosos como JP Morgan, 
Brookfi eld, Barclays, Hines, Exxon Mobil, e 
contou com um forte apoio de sindicatos na re-
gião toda e o mundo, especialmente no Brasil 
e Argentina. 

8. Na Cidade de México, no ano 2011 começa-
mos um projeto no setor de limpeza, que tenta 
estabelecer padrões entre os grandes clientes 
de serviços. O projeto tem procurado o apoio 
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do Estado mexicano para que não empreguem 
companhias que não respeitam as normas tra-
balhistas de seus trabalhadores. 

II. Objetivos 2012-2016

1. A empresa espanhola de segurança privada 
Prosegur é um dos maiores empregadores da 
região. Em América Latina a empresa tem mais 
de 100.000 empregados, 52.000 dos quais se 
encontram no Brasil. Em pouco mais de dois 
anos, a empresa passou de ter 100.000 a au-
mentar em 150.000 trabalhadores. Prosegur 
está crescendo fortemente, aproveitando a ex-
pansão econômica em América Latina e o cres-
cente mercado que oferecem os serviços de 
segurança privada. Não é possível ter um setor 
de segurança privada sindicalizado em América 
Latina, se as operações de Prosegur não estão 
sindicalizadas. Além, esta empresa é respon-
sável por abusos de direitos sindicais e traba-
lhistas fl agrantes, sobre todo no Paraguai e na 
Colômbia. Conseguir um acordo marco global 
com direitos de sindicalização é um objetivo fun-
damental e de importância estratégica para UNI 
Serviços da Propriedade em América.

2. Depois dos Estados Unidos, Brasil e México, Co-
lômbia é o maior país da região, com um merca-
do de segurança privada muito importante para 
as empresas. Na Colômbia, o setor da seguran-
ça privada representa aproximadamente 1% do 
PIB nacional e está crescendo. Em América La-
tina e especialmente na Colômbia, o assunto da 
segurança é de grande importância política. É 
estrategicamente importante que os sindicatos 
tenham força para contribuir e infl uenciar este 
debate nacional sobre a segurança, aumentar 
as condições laborais e empurrar a profi ssiona-
lização do segmento. Até o ano 2016, UNI Ser-
viços da Propriedade quer conseguir sindicatos 
maioritários nas principais empresas de segu-
rança privada de Colômbia que são Prosegur, 
Atlas, G4S, Brinks e Securitas. Com sindicatos 
fortes nestas empresas, podemos aumentar 
standards trabalhistas no mercado colombiano 
de segurança privada.

3. As empresas de segurança privada mais impor-
tantes da região são Securitas, G4S, Prosegur 
e Brinks. Os custos da mão de obra ocupam 
a maior parte do orçamento destas empresas, 
quem para ganhar licitações diminuem seus 
custos laborais. Para melhorar os standards la-
borais, os sindicatos têm a obrigação de melho-
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rar as condições de trabalho em todas as gran-
des empresas ao mesmo tempo. UNI já tem 
acordos padrões globais com G4S e Securitas, 
e tem uma campanha global em Prosegur. Nes-
te contexto, é importante que UNI defi na uma 
estratégia em relação à empresa Brinks que 
concentra suas operações no segmento estra-
tégico de transporte de valores. UNI pretende 
começar a criar uma força entre os sindicatos 
da região para conseguir reconhecimento dos 
direitos de sindicalização no futuro. Com este 
objetivo, UNI tem que criar uma aliança entre 
os sindicatos de Brinks na região e começar a 
tomar medidas para pressionar esta empresa. 

4. UNI quer relançar seu trabalho no setor de lim-
peza, identifi cando empresas estratégicas, de-
senvolvendo alianças sindicais e poder dentro 
destas companhias na região.

Plano de Trabalho 2013

• Pretende-se fazer uma campanha global e 
exaustiva contra Prosegur e suas práticas 
trabalhistas, para que a empresa respeite os 
direitos sindicais e trabalhistas de seus em-
pregados.

• Na Colômbia, queremos criar uma federação 
de segurança privada entre os sindicatos nas 

empresas principais do país. UNI pressionará 
ao Estado colombiano para uma melhor fi sca-
lização das normas trabalhistas no setor. Va-
mos promover o diálogo social e uma melhor 
articulação entre os sindicatos, Estado, empre-
sas, clientes e outras partes interessadas da 
sociedade colombiana, sobre a problemática 
da segurança no país. Identifi caremos e come-
çaremos a sindicalizar em empresas onde tem 
possibilidades de sindicalização entre os tra-
balhadores. Pretendemos começar a trabalhar 
com clientes sobre standards no setor.

• Criaremos uma rede em Brinks com os sindica-
tos das Américas.

• Construiremos uma federação de segurança 
privada no Panamá, onde os três sindicatos de 
empresa têm expressado sua vontade de cons-
truir este processo.

• Continuar o trabalho com os sindicatos de segu-
rança no Uruguai para organizar trabalhadores 
nas principais empresas do país até a próxima 
negociação coletiva em julho de 2013. 

• Faremos um encontro com os sindicatos ame-
ricanos da limpeza para relançar o setor. Fare-
mos um mapeamento dos sindicatos nas em-
presas principais na região.

• Continuaremos nosso trabalho na Cidade de 
México para aumentar standards no setor de 
limpeza, e forçar o cumprimento de normas.


