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RESUMO
O processo de externalização das atividades, que atinge mais diretamente os serviços e
manutenção das empresas, vem penetrando nas atividades produtivas inclusive de setores
conservadores como a indústria de confecções, em busca da redução de custos, do aumento da
produtividade e da competitividade industrial. É possível caracterizar diversas trajetórias do
processo de terceirização, algumas formais e legais, outras informais. Este artigo estuda as
conseqüências dessas parcerias e subcontratações para a força de trabalho no setor de vestuário e a
ação do sindicato junto à categoria. Incursão pela literatura especializada e entrevistas com
sindicalistas apontam para redes de subcontratação baseadas em formas precárias de emprego,
como o trabalho em domicílio, o trabalho familiar extensivo e o trabalho infantil. Neste espaço de
relações de trabalho com garantias mínimas ou mesmo sem amparo são identificadas estratégias
sindicais condicionadas pela dispersão física e organizativa dos trabalhadores e pela tendência
tradicional de caráter defensivo da ação.
ABSTRACT
The process of externalization in the productive activities, which affects more directly the services
and the maintaince of the industries structure, is penetrating several sectors in the production
process, including conservative sectors like the apparel industry. This process allows cost
reduction, an increase in the productivity and also industrial competition. It is possible to
characterize several patterns of the process of externalization in the productive activities – formal
and legal ones and also informal ones. This article focus on the consequences of these
transformations for the labour force in the apparel industry and for the syndical action. The
revision of the specialized literature and the interviews with the syndicalists show the
subcontrating nets based on precarious labour, like the home work, the family work and the
children work. These work relations without any guarantees and support are identified as syndical
strategies defined by the workers physical dispersion and the traditional tendency of the defensive
syndical action.

Não há homogeneidade setorial, nem padronização qualitativa ou quantitativa na
ocorrência de mudanças no mundo do trabalho. As disparidades que imperam no país
dificultam afirmações generalizadoras, mas estimulam investigações para conhecer as
especificidades locais. A reação dos sindicatos às implicações sociais das inovações
organizacionais no trabalho está na dependência da capacidade organizativa das categorias
setorializadas por ramos econômicos, da adesão dos sindicatos aos programas políticos das
centrais sindicais, na tradição corporativa de sindicatos com história de luta não-
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descompassada do movimento da categoria em nível nacional. Nesses termos, os
trabalhadores nas indústrias de vestuário da Região Metropolitana de Curitiba respondem
por baixo nível organizativo, dada a reorganização dispersiva do setor, na última década.
Partimos do pressuposto que alterações na estrutura produtiva, estimuladas pela
competição industrial ou em reação à crise econômica, levam à adoção de inovações
organizacionais no mundo do trabalho. Em decorrência, têm provocado transformações no
próprio trabalho, possivelmente alterando a sua natureza - do caráter assalariado para uma
composição de rendimentos que retira a essencialidade do assalariamento. Também, a ação
dos sindicatos experimenta uma mudança em seu paradigma tradicional - da organização
dos interesses coletivos dos trabalhadores e encaminhamento das reivindicações em bloco
para toda a categoria passa, gradativamente, para uma pulverização no tratamento dos
problemas, com atenuada intervenção no local do trabalho. Embora as mudanças nas
condições de trabalho propiciadas pelas inovações organizacionais, com ou sem a adoção
de novas tecnologias, não sejam necessariamente mudanças qualitativas para o coletivo dos
trabalhadores, a ação sindical não tem cumprido a determinação da ofensiva e tem se
mostrado mais defensiva.
A análise detém-se na ação do sindicato na Região Metropolitana de Curitiba/PR
ocorrendo fora do centro das inovações industriais e do sindicalismo exemplar, ou seja, à
margem do eixo de maior concentração geográfica sindical ou de categoria mobilizadora no
país. Compreender a lógica da ação do que denominamos "sindicalismo periférico" sob a
égide do processo de transformações capitalistas globalizadas é o objetivo.
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ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA INDUSTRIAL E NA AÇÃO SINDICAL
O processo de reestruturação na indústria brasileira corresponde a uma longa
ressonância empresarial às mudanças nos padrões da acumulação capitalista. As primeiras
reações datam dos anos 80 quando, mesmo sem investir em novos equipamentos ou
alterações expressivas nas formas de organização do trabalho, os empresários ensaiam a
introdução de experiências adaptadas de círculos de controle de qualidade. Outro momento
estende-se pela segunda metade da década, quando ocorre uma difusão de equipamentos de
base microeletrônica, a par da resistência do empresariado em adotar inovações
organizacionais. Essa tem sido uma das marcas da modernização industrial brasileira: o
conservadorismo e a resistência dos empresários, na opinião de Leite (1994). A partir dos
anos 90, a concorrência com as empresas internacionais leva as empresas a adotarem com
maior sistematicidade novas formas de gestão da mão-de-obra, que atendam às
necessidades de flexibilização do trabalho e de envolvimento dos trabalhadores.
A heterogeneidade da reestruturação industrial acentua a diversidade do processo
por setores econômicos e por regiões do país, em intensidade e por sua natureza.
Abramo(1990) delineia três tendências observáveis em nível das firmas, dos setores
econômicos e da adoção de comportamento de vanguarda, ou seja, a reestruturação
produtiva tende a se concentrar nas grandes empresas direta ou indiretamente vinculadas à
exportação; alguns ramos são privilegiados, como o metalmecânico, o siderúrgico, o
automobilístico e o petroquímico; ocorre coincidência entre a "ponta" do processo de
modernização e a "ponta" do movimento sindical.
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Entre os fenômenos que têm desencadeado estratégias de reestruturação produtiva
encontra-se o processo de terceirização, responsável pelo aumento significativo de relações
de subcontratação entre as firmas. Tal prática não é nova, inclusive na tradicional indústria
de confecções. Existem aspectos próprios do processo naquele setor que diferem daqueles
observados em geral, no Brasil: o seu caráter globalizante marcado pela adoção de
tecnologia e inovações organizacionais, com vistas a uma maior flexibilidade interna e
externa; a qualidade do produto como um objetivo posto para as empresas; o apoio de
políticas oficiais na área industrial (Hirata, 1994). Pesquisa realizada pelo DIEESE (1993)
na indústria metalúrgica do ABC, mostra que, praticamente, todas as empresas
terceirizaram pelo menos alguma de suas atividades: apoio e produção (62%); apenas
atividades de apoio (35%) e atividades produtivas (2,5%). Para fazê-lo, 75% das empresas
alegaram razões de redução de custos, metade delas terceirizaram para atingir a eficiência e
33% estavam preocupadas em especializar ainda mais as suas atividades. Embora a área
produtiva ainda não tenha sido de todo terceirizada, a tendência aponta para tal, pois 67%
das empresas planejavam terceirizar novas atividades. Este quadro de transformações leva a
que se indague sobre os efeitos sobre o mundo do trabalho e da organização dos
trabalhadores, dando importância às implicações sociais em curso, para além de análises
que privilegiam itens como produtividade, competitividade e lucratividade.
A pesquisa registra, ainda, que pioraram as condições de trabalho nas empresas
terceirizadas em termos de salário, benefícios, acidentes e jornada. Em 92% das empresas
os trabalhadores tiveram redução salarial; em 58% houve perda de benefícios; a segurança
do trabalhador foi afetada em 42 % das empresas, enquanto 33% delas estenderam a
jornada de trabalho. As generalizadas implicações do processo de terceirização, no escopo
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da reconversão industrial brasileira, podem ser arroladas na forma de desemprego, aumento
do stress, demissões estimuladas, excedente de trabalhadores, redução dos postos de
trabalho, discriminação aos horistas, redução dos empregados diretos, trabalhadores sem
habilitação específica para funções de risco, empresários contra a representação sindical dos
trabalhadores, doenças ocupacionais, aumento do ritmo de trabalho, turnos desiguais de
trabalho, alteração na estruturação dos departamentos de produção e de administração,
precarização das relações de trabalho deterioração das condições de trabalho, sucateamento
de determinadas profissões e ocupações. No complexo jogo de forças das categorias, as
diferenciações afetam as formas de organização: há uma redução da capacidade de
resistência e do poder de negociação e pressão em caso de conflitos, observadas junto à
categoria dos trabalhadores nas indústrias de vestuário.1 Fica a pergunta: Como age o
sindicato diante de situações que ameaçam o emprego e a segurança no trabalho? 2
Se por um lado, é importante distinguir as especificidades setoriais do processo de
reestruturação, por outro, há que se conhecer como reagem os trabalhadores e segmentos do
movimento sindical. São atores sociais com vontade política expressa, ainda que
amortecida algumas vezes. Neste ponto, a análise vislumbra: primeiro, que a subjetividade
do trabalhador não está sendo avaliada em condições diferenciadas de trabalho e de
mercado por setores da economia e regiões do país; segundo, que também há

1

Alguns efeitos da subcontratação sobre a classe operária são apontados por Coriat (1991), dada a
diferenciação de qualificação. As diferenças se instalam das alterações salariais às formas contratuais (com e
sem registro) e correspondem a estratégias de controle social. A divisão entre operários internos e externos às
firmas atinge diretamente os trabalhadores das contratadas ao instituir a expropriação do saber operário.
2

A intervenção organizada dos trabalhadores no processo de trabalho, estimulada pela ação dos sindicatos,
surte efeitos tanto sobre a manutenção dos postos de atividade quanto para obter melhoria das condições de
trabalho, mas não se mostra suficiente para deter o processo. A imprensa de categorias combativas, como os
metalúrgicos do ABCD paulista e dos petroleiros no Paraná, registra ganhos neste sentido ao agir em nível de
denúncia e ameaça, monitorizando a mobilização e as negociações (Araújo,1997).
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heterogeneidade de ação entre os sindicatos de categorias submetidas a situações de
subcontratação, com ou sem inovações tecnológicas e organizacionais; terceiro, que se
depara, hoje, com um processo de inflexão do sindicalismo com conseqüências desiguais
para o movimento.
O TRABALHO NA PERSPECTIVA DA AÇÃO SINDICAL
Os sindicatos deparam-se com uma mudança no eixo de suas preocupações
originárias: organizar os trabalhadores. Que interesses são esses capazes de servir de mot
aglutinador dos trabalhadores? Estão localizados dentro ou fora do local de trabalho? A
condição do ser trabalhador, enquanto razão da ação sindical, decorre do que é entendido
por trabalho ou da posição desse trabalhador na sociedade atual? Para responder à primeira
afirmação, quanto à mudança de eixo na capacidade organizativa dos sindicatos, impõem-se
duas considerações: primeira, os sindicatos são instituições tradicionalmente organizadas
em função do trabalho formal, onde o trabalhador está submetido a exigências perceptíveis
de desempenho no processo de trabalho e configuração definida no mercado, ambos
aspectos passíveis de controle social, dentro e fora das empresas. A realidade da
informalidade do mercado de trabalho tem colocado desafios ao sindicalismo para cumprir
aquele papel. Como segunda premissa, pode-se afirmar que o clássico confronto trabalho
versus capital não dispõe mais da nitidez e condições originárias presentes no processo de
trabalho sob a égide do fordismo e do taylorismo. Desvendar as novas condições dessa
relação implica em dar conta, entre outras coisas, do conteúdo de que se reveste o trabalho
para o movimento sindical e de como desencadeia a sua ação junto aos trabalhadores.
Ao contrário de outras mercadorias, a força de trabalho não é produzida sob relações
capitalistas de produção, o seu valor não passa pela transformação em preço de produção.
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Daí ser enganosa a forma salário, que remunera a força de trabalho e esconde o mecanismo
da exploração capitalista, segundo Marx (1974). Como as taxas de salário são pagas por
tempo, elas são determinadas pela duração da jornada de trabalho. As diferentes
apresentações da forma salário - hora extra, trabalho adicional, pagamento por tarefa,
pagamento por peça - não modificam o método básico de determinação do preço de cada
hora de trabalho. Ao mesmo tempo, a adoção múltipla e generalizada desses
procedimentos, como ocorre no setor de confecções, mascara a forma salário com a perda
de referência para reivindicações sociais, dificultando a prática sindical.
Pode-se identificar o sindicalismo como produto do crescimento do trabalho
assalariado. É o trabalho alienado, essa abstração que faz a equalização do trabalho
concreto como trabalho abstrato, capaz de portar uma forma social de sua remuneração no
processo capitalista de troca, que se apresenta como foco de atenção do sindicalismo. Se as
mercadorias materiais em circulação no mercado encerram uma unidade dialética entre
processo de trabalho e processo de criação de valor, mais complexo se apresenta o processo
quando se trata da mercadoria força de trabalho humano - o único componente capaz de
gerar valor. Organizam-se os sindicatos em defesa do portador da força de trabalho. No
entanto, ocorrendo a diminuição do caráter capitalista do trabalho na sociedade
contemporânea, crescem dúvidas quanto à eficácia da ação dos sindicatos. Estes agem na
esfera da regulamentação do trabalho, ou seja, no âmbito do seu reconhecimento socialformal e, neste nível, enredam-se na trama da organização supra-institucional do
trabalho/trabalhador. Embora não lhes seja vedada a ação voltada para o trabalho e
trabalhador em situação de produção, reservam-se o papel social de atenção à categoria em
seu conjunto, o que atenua o impacto de uma ação direta em nível de chão de fábrica.

8

A mediação política dos sindicatos junto ao mercado de trabalho, regulado e
protegido pelo Estado, evidencia o caráter da mercadoria força de trabalho. Como o
capitalista não compra o próprio trabalho, mas a força de trabalho de que o trabalhador é
portador, este se vê numa situação de indeterminação e conflito não completamente
resolvida pelas relações contratuais. O trabalhador tem, afinal, o controle físico e individual
sobre suas aspirações, mas está sob a dependência do capital que o emprega. Ele está
organizado pelo capital em primeiro lugar, segundo Offe e Weisenthal (1984) e essa
assimetria está na origem da relação de poder existente entre o capital e o trabalho.3
Assimetria essa presente também na ambiguidade do trabalhador individual e coletivo a um
só tempo, problematizando a organização dos interesses do coletivo de trabalhadores pelos
sindicatos. E quais são, hoje, esses interesses? Existem políticas específicas que possam dar
garantia aos trabalhadores quanto a direito de associação e de organização, de negociação
coletiva, de participação em ações de classe, de condições adequadas de trabalho, de
igualdade de salários, de oportunidades de emprego, de salário mínimo, de idade mínima
para o trabalho, de pagamento de horas-extras, de participar das decisões sobre alterações
em nível de planta, de benefícios não-salariais, de condições mínimas de saúde, de
estabilidade, de indenização por despedida? O enfrentamento a essas questões está sujeito a
condicionantes históricos da ação do Estado em conjunturas específicas, como a da
globalização da economia e da cultura; da capacidade de inovação organizacional e de

3

O conflito, no entanto, não é privilégio de uma problemática individualizada do trabalhador físico, dono da
força de trabalho que se aluga ao capitalista. As relações conflituais são a base da sociedade que aposta na
diferença de interesses entre empregadores e trabalhadores; de um lado o lucro, de outro, a reprodução dessa
força humana. O conflito social instala-se também a partir de uma diferenciação crescente entre os
trabalhadores, a qual particulariza os seus interesses dando relevância às contradições entre eles e, ao
distanciar os trabalhadores entre si, oferece resistência à ação sindical tradicional.
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resposta à abertura de mercado e às restrições econômicas por parte dos empresários; da
organização sindical no país e de suas diversidades setoriais e regionais.
Os interesses dos trabalhadores estão em referência, primeiro, ao contexto de
suporte do trabalho como atividade, sem estar centrados na natureza dessa atividade no
interior da empresa. Isso, ao mesmo tempo que dificulta a ação do sindicato, justifica
também, a sua não-ação junto ao trabalhador em seu ambiente. Segundo, os interesses dos
trabalhadores estão em referência a um coletivo, foco da ação sindical, embora seja
individualizada a disposição de se submeter ao capital - cada trabalhador porta a sua força
de trabalho. Também, recebem tratamento individual quaisquer questões relativas aos
direitos do trabalhador. Indivíduo e coletivo, ambos sofrem as conseqüências da dupla
dimensão do trabalhador: ser objetivo e subjetivo - ligar-se ao trabalho como indivíduo e
ter de reivindicar como coletivo, respondendo à natureza organizativa da instituição
sindical.
Expressando os propósitos desse relato de pesquisa, pergunta-se: qual a leitura que o
sindicato de trabalhadores nas indústrias de confecções faz do paradigma clássico da
atividade trabalho e como está atualizando esta concepção com relação às suas finalidades
organizativas? Problematizando a reflexão: se o que inspira a ação sindical é o paradigma
neoclássico, que concebe isoladamente as condições de competição e de equilíbrio, então o
sindicato pode estar desencadeando uma ação, no mínimo, equivocada, quanto às
exigências que genericamente estão se impondo, ou seja, as de "flexibilização da produção"
e da "desregulamentação do trabalho" (Altvater,1995:55). Diante desses fenômenos
correntes no interior do processo de trabalho e dos mercados de bens e de trabalho,
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caracteristicamente avassaladores em países como o Brasil, há evidências de mudança de
rota na ação sindical.
O QUE MUDA NO SINDICALISMO BRASILEIRO?
Se as transformações que vêm ocorrendo estão, possivelmente, alterando a natureza
do trabalho - de seu caráter assalariado para uma composição de rendimentos que retira a
essencialidade do assalariamento; também, no campo do sindicalismo, novas exigências se
apresentam para a ação. Os sindicatos, por sua determinação histórica, organizam os
interesses dos trabalhadores em face do capital; mas esse organiza os trabalhadores na
medida em que combina o trabalho social (trabalho e bens de capital) para que a mais-valia
possa ser produzida. Ao se levar em conta a dificuldade organizacional dos sindicatos, que
se reflete tanto nas suas relações com outras instituições, quanto em nível intraorganizacional, compreende-se a ênfase histórica que representou uma forma de ação
essencialmente defensiva, a partir de sua origem. Na metade do século, no entanto, os
sindicatos tenderam a desenvolver, mesmo a partir da matriz dialógica de ação coletiva,
uma postura mais ofensiva em relação ao capital. Perseguiam as transformações do
capitalismo mundial e aquelas contidas no plano das grandes doutrinas ideológicas de
inspiração socialista. Hoje, a ação sindical tende a reservar-se papel mais comedido e
conciliador.
Esse breve quadro de análise pode ser pensado em termos de comportamento
sindical brasileiro nos últimos 30 anos. De uma tradicional ação mais defensiva do
trabalhador o novo sindicalismo, de fins dos anos 70, apresentou investidas de
enfrentamento com o capital, em categorias de "ponta", como os metalúrgicos do ABC
paulista, por exemplo; atendia ao que se denomina aqui de paradigma da ação sindical
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ofensiva. A conjuntura de mudanças experimentadas em nível econômico, político e social
com o processo de reestruturação industrial, suas razões e condicionantes, a partir de
meados dos anos 80, trouxe o acentuado fenômeno da dispersão dos interesses dos
trabalhadores. Na história recente, a ação passou de unificada por amplos setores das
classes trabalhadoras a uma ação isolacionista no atendimento aos interesses restritos ao
interior de cada categoria. No período pós-78, as reivindicações do movimento sindical
uniam-se contra a política de desenvolvimento do Estado que arrochava os salários. Viviase um sindicalismo de massa e confronto. Nos anos 90, acentua-se um sindicalismo
neocorporativista. Assim, o novo sindicalismo transitou para um tipo de ação sindical no
qual os diferentes setores das classes trabalhadoras isolam-se nas suas reivindicações
específicas,

desenvolvem uma nova segmentação corporativa, e procuram reduzir as

perdas do seu setor particular numa conjuntura de crise, mesmo quando essa redução de
perdas implica a aceitação ativa da política de desenvolvimento pró-monopolista e próimperialista (Boito Jr., 1994:2). Inúmeros e complexos fatores pesam para essa
transformação, desde mudanças no plano internacional da economia à política de Estado,
decididamente inclinada à abertura neoliberal. 4
Visões centralizadoras do sindicalismo brasileiro não reconhecem a existência de
ação sindical autêntica fora do eixos industriais, nem de categoriais combativas. Muitos
fatores se somam para que o sindicalismo apresente resultados visíveis, uma postura de
vanguarda e inovações nas ações, com desdobramentos para outros setores e segmentos

4

A luta sindical é prejudicada tanto pela política econômica recessiva adotada pelo Governo Collor, no início
dos anos 90, quanto pela influência da corrente cutista majoritária, a Articulação, cuja proposta do Contrato
Coletivo de Trabalho tende a deixar à margem parcelas da categoria legal, quando setores mais organizados
assinam contratos melhores.
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sociais, em situação de forte motivação histórica. É quase impossível, também, não admitir
que o sindicalismo seja capaz de se disseminar e de agir de forma compatível com as
mudanças que atingem o mundo do trabalho e da organização dos trabalhadores. Primeiro,
porque vivemos uma "sociedade da comunicação", na expressão de Vattimo (1992), onde a
imediatez dos acontecimentos tem vigor de simultaneidade e há intensa troca de
informações em uma categoria organizada, comunicação inter e intrasindicatos, no país e no
exterior. Segundo, porque é inadmissível desconhecer a extensão das transformações nas
condições de trabalho que afetam as relações trabalhistas, carreadas pela mudança de
paradigma produtivo que incorporou a flexibilidade para obter maior produtividade e
lucratividade.
A AÇÃO NO “SINDICALISMO PERIFÉRICO”
A análise detém-se na ação do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de
Vestuário da Região Metropolitana de Curitiba, 5 por representar uma categoria tradicional
submetida, na última década, a estratégias empresariais que procuram atender ao
crescimento do setor sem efetivamente incorporar novas tecnologias. Transformações nas
relações interindustriais e a tendência à formação de redes de subcontratação são
especialmente sentidas e refletem efeitos dispersivos e de qualificação sobre a mão-de-obra.
Nas indústrias de confecções predominam modelos tradicionais de produção e de gestão
taylorizada do trabalho. O setor está passando por intenso processo de terceirização, com a
pulverização de pequenas firmas e a prática do emprego clandestino. Além disso, é um
5

O Sindicato tem por base territorial os municípios: Curitiba, Araucária, Almitante Tamandaré, Rio Branco,
Campo Largo, Balsa Nova, Fazenda Rio Grande, Adrianópolis, Contenda, Serro Azul, Colombo, Bocaiuva do
Sul, Lapa, Rio Negro e Ponta Grossa; os três últimos, não integrantes da RMCuritiba. A estimativa é de 5000
trabalhadores na base, sendo desses, cerca de 50% autônomos e somente 800 sindicalizados. Dados recentes
registram pouco menos de 2000 empresas cadastradas pelo sindicato patronal e desses, apenas 70
contribuintes. A data-base é setembro e o piso salarial estabelecido pela Convenção Coletiva é R$272,50.
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setor que emprega majoritariamente mão-de-obra feminina (80%) e familiar com
regularidade, sob a forma de contratação do trabalho em domicílio. As mulheres são
atuantes no sindicato.
Através de entrevistas com dirigentes sindicais, foi possível averiguar a situação
geral dos trabalhadores em confecções na Grande Curitiba dos anos 90. O setor tem
reduzido o número de empregados por empresas, mas o número de pequenas empresas tem
aumentado. Para cada 10 trabalhadores dentro da firma, hoje, 30 a 40 deles prestam
serviços para ela, não na produção-fim, mas na atividade-meio. As grandes empresas não
abrem mão do seu foco de produção - corte, modelagem e acabamento final - e mantêm
a distribuição de lotes de peças para costura e overlock nos domicílios. Essa forma de
gerenciamento da produção desestabilizou os trabalhadores, retirando-lhe o caráter de
assalariado, além de dispersar a atividade reivindicativa. Essa tem sido a situação mais
usual de precarização do trabalho no setor de confecções, mas outras também ocorrem.
A firma B, multinacional, quando iniciou suas atividades no Paraná, no início da
década de 90, abriu para mais de 300 empregados e hoje conta com apenas 180, que só
fazem corte. O deter-se nesta atividade implicou na subcontratação de cerca de 48
empresas, cujos empregados não têm consciência de que trabalham para o marketing da
empresa matriz. O sindicato só interfere quando recebe denúncias e, mesmo assessorando o
trabalhador a entrar com ação na justiça, o número de inadimplências é muito grande, pois
as empresas não têm como pagar e o sindicato não tem provas para vincular aquele
trabalhador e/ou aquela firma à firma-mãe.
A fragilidade da ação sindical tradicional fica ainda mais exposta, quando se trata da
horizontalização do processo produtivo, através de firmas terceirizadas. Dificuldades dessa
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natureza deram origem a um dos mais polêmicos itens da pauta de reivindicações de 1994 que as empresas só contratassem empresas constituídas. Mas, as dificuldades não param,
primeiro, porque a totalidade das empresas não está devidamente registrada; segundo,
porque denúncias de trabalhadores ou de grupos deles demandam diligências para
fiscalização do INSS, solicitadas pelo sindicato, mas nem sempre acompanhadas pelos
sindicalistas ou que redundem em medidas efetivas de punição às empresas e correção
imediata de prejuízos físicos ou materiais causados aos trabalhadores. Esta modalidade de
ação não ultrapassa o plano de atendimento de casos individuais, pessoais ou de firmas, sem
atingir um conjunto ampliado de questões para a categoria como um todo. A esse respeito,
a não-assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho, no ano de 1995, cuja negociação ocorria
com o Sindicato Patronal, de baixa representatividade, afeta a legitimidade do sindicato.
Com o cumprimento do acordo prejudicado, o sindicato procurou desencadear uma série de
atitudes de pressão, enfrentando uma categoria dispersa, desmobilizada e parte dela,
informalmente empregada.
Outro problema está no contingente de trabalhadores à margem de qualquer respeito
aos seus direitos sociais e que esteja em condições de exercitar um mínimo de
representação sindical. Em 1996, cerca de 2.000 famílias cadastradas pelo sindicato, em
uma operação difícil de coleta de informações, trabalhavam em domícilio por tarefa, para
uma fábrica de acessórios destinados às confecções. A precariedade desse tipo de trabalho
sem registro, sem assistência legal, generaliza o baixo rendimento para o conjunto de
pessoas vivendo sob o mesmo teto. Esses são trabalhadores manuais não-sindicalizados,
dispersos, com baixa capacidade de resposta às chamadas de mobilização por parte do
sindicato, cuja situação preocupa a direção sindical dadas as possibilidades mínimas de
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intervenção. Dirigentes analisam a questão salarial como mobilizadora da categoria e as
conseqüências nefastas por um período de relativa estabilidade da economia como o Plano
Real. Têm claro, também, que a categoria empobreceu, desqualificou-se e não avançou em
termos salariais desde meados a década de 90. As negociações tornaram-se mais difíceis,
pois a resistência patronal é maior no atendimento de reivindicações de natureza de
proteção ao trabalhador e ao posto de trabalho, já que as cláusulas salariais não são postas
de modo incisivo.
Para aqueles que trabalham no interior da unidade fabril, cerca de 380 empregados
da firma C, o sindicato tem agido na base de respostas a denúncias dos trabalhadores, as
quais normalmente chegam sem provas e de forma anônima. Como ação mais direta, o
sindicato já fez baixar inúmeras investidas de fiscalização do INSS, mas poucas
acompanhadas por dirigentes sindicais; de apenas uma resultou uma proposta de acordo. As
negociações com a empresa têm sido lentas e cheias de impedimento, mediatizadas pela
gerência de recursos humanos, com pedidos de prorrogação de prazos para regularizar o
local de trabalho e a situação dos trabalhadores, com mudança na representação da CIPA.
A conclusão a que se chega é de que apenas a pressão constante do sindicato junto à
administração das firmas levanta problemas a serem resolvidos. Esse tipo de estratégia
apresenta-se pela via da individualização no tratamento das questões trabalhistas e depende
do posicionamento da empresa, que fixa condições para cada proposta.
A empresa C, com cerca de 700 empregados em 1991 e pouco mais de 200 em
1999, depois de duas diligências da fiscalização do Estado, sem existência de relatório,
portanto, sem conseqüências, flagrada pela direção do sindicato em companhia do terceiro
fiscal, o qual não questiona o trabalho dos colegas anteriores, propõe conceder alguma coisa
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ao trabalhador, em meados da década. Acertou o uso de cartão magnético para controle das
horas extras que, por decurso de prazo não havia sido implantado três meses depois da
última fiscalização e as denúncias continuavam chegando ao sindicato. A cesta básica que
era de R$15,00, no início de 1995, passou a R$45,00 em 1998, na forma de ticket
alimentação, além do oferecimento de assistência médico-hospitalar-odontológica gratuita,
talvez sejam exemplos da estratégia empresarial de conceder sob condições, em detrimento
do trabalhador. Para receber tanto a cesta quanto a assistência, o trabalhador tem um
período de carência de seis meses, durante o qual não pode faltar, nem se atrasar. A direção
do sindicato analisa esta imposição como de difícil cumprimento pelos empregados
daquela firma, onde as condições de trabalho têm apresentado incidência alta de pequenos
acidentes, cortes, dores de cabeça, queimaduras inclusive de olhos, em função dos produtos
químicos e tóxicos, manipulados para produzir acessórios de vestuário.
Trabalhando em nível de denúncias sobre serviços médicos, por exemplo, nem
sempre confiáveis porque são anônimas, o Sindicato aderiu ao Conselho Interno de Saúde e
Segurança no Trabalho (CISST) e conseguiu cinco casos de reintegração de trabalhadores
às firmas, portadores de LER (Lesões por Esforço Repetitivo), nos últimos 12 meses.
Apenas em empresas com maior número de trabalhadores é possível reconhecer a
existência de contatos do sindicato no seu interior e, destas, apenas uma, com base na
Convenção Coletiva, discute, em 1999, a participação nos lucros da empresa, estabelecendo
as condições de concessão em critérios de produtividade e controle de faltas ao trabalho.
Estratégias de ação que priorizam a pressão sindical direta sobre as empresas são
exigentes quanto ao desempenho do sindicato e tendem a representar um ponto de desgate
no relacionamento entre os dirigentes de ambas as instituições. Primeiro, por inexistir ou
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ser inócua, no setor de confecções, a representação sindical dentro das firmas, fator que
impede o acesso ao chão de fábrica; segundo, por criar laços de dependência com relação à
fiscalização estatal para oficializar as denúncias, sofrendo as limitações de uma rede de
complacência fiscal; terceiro, pela dificuldade em reunir provas para sustentar as denúncias
feitas; quarto, por ser difícil ampliar ou generalizar situações constatadas em cada caso.
As demissões ficam mascaradas na medida em que ocorrem pelo fechamento
ritmado e rápido de firmas clandestinas que adotam o trabalho domiciliar, de difícil controle
pelo sindicato. Aumentam as investidas sindicais contra as empresas de fundo de quintal.
Empresas maiores parcelam as rescisões e acordam o FGTS parcelado na Procuradoria
Regional do Trabalho. O Sindicato vem adotando a prática de ações coletivas, perdendo
consideravelmente o atendimento de situações individualizadas que não chegam ao seu
conhecimento. Exemplo de ação no âmbito da coletividade foi o desmonte da prática de
pseudo-cooperativas de trabalho dentro da própria firma de maior porte, que no setor
industrial e na RMCuritiba são aquelas com mais de 30 trabalhadores.
Dimensionar o alcance da ação sindical reduzida à corrida contra os prejuízos
equivale a uma série de implicações. A primeira delas, compreender a racionalidade dessa
ação ainda presa a um paradigma tradicional tanto da própria ação, quanto da organização
da produção industrial. Essa lógica responde a condicionantes históricos do sindicalismo
praticado sob a égide do corporativismo de Estado, dando amparo legal e financeiro às
ações dos sindicatos e, desde a promulgação da Constituição de 1988, um Estado mais
aliviado desse encargo. Responde, também, ao entrelaçamento de racionalidades
conflitantes, cada qual passando por uma conjuntura de mudanças nos padrões de ação, que
dificultam a identificação de seus propósitos e meios de viabilizá-los: os empresários, os
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sindicalistas, os funcionários de órgãos reguladores e fiscalizadores do Estado, os
trabalhadores em suas referências abaladas

- instabilidade do mercado de trabalho,

exigências de qualificação, alterações no processo de trabalho, introdução de inovações.
Reconfigura-se o mercado de trabalho aumentando o gap entre setores mais e menos
integrados e que se organizaram internamente: o estreitamento e o aguçamento da
seletividade do mercado de trabalho, ao lado da multiplicação das práticas de emprego em
torno de formas heterogêneas de trabalho, características desta década, tendem a
estabelecer uma fronteira mais rígida entre os nichos “nobres” (localizados nos núcleos
mais modernos e dinâmicos da indústria) e os setores periféricos (Comin; Castro,
1998:51).

Essas são condições setorializadas de produção e de mercado de trabalho

responsáveis também por um “sindicalismo periférico”.
REFLEXÕES NÃO-CONCLUSIVAS
Mudanças sociais decorrentes do exercício intensificado da competitividade
nacional e internacional entre as empresas, na década de 90, somadas àquelas oriundas de
uma situação de crise econômica no Brasil a partir dos anos 80, têm afetado a vida dos
trabalhadores e suas formas de organização. De modo geral, a instabilidade dos postos de
emprego, a precarização das condições de trabalho, o desemprego em taxas elevadas, a
insegurança nos contratos trabalhistas são motivadas pela adoção de

inovações

tecnológicas e organizacionais sem prévia consulta aos trabalhadores ou uma programação
de amparo à força de trabalho empregada, agravando a ambigüidade no desempenho dos
sindicatos, dada a perda da capacidade de levar os trabalhadores à mobilização.
A heterogeneidade da reestruturação industrial tem acentuado a diversidade do
processo por setores econômicos e por regiões, quer em intensidade, quer em sua forma. Do
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mesmo modo, a prática sindical diferencia-se, geográfica e setorialmente, para além dos
centros industriais tradicionais, seja em resposta às mudanças de natureza organizacional do
trabalho e da produção, seja em razão de um processo de inflexão do sindicalismo
brasileiro.
Fruto da globalização e de especificidades reativas da sociedade, na periferia das grandes
decisões econômicas e experiências sindicais de ponta, encontram-se problemas
semelhantes e particulares nas relações entre empresas e empregados, sindicalistas e
empregadores, trabalhadores e sindicatos. Se as transformações que vêem ocorrendo no
âmbito do trabalho devem-se a uma transição de paradigmas, da organização do trabalho
para o da organização da produção, também a ação dos sindicatos experimenta mudanças
em seu paradigma tradicional: da organização dos interesses coletivos dos trabalhadores e
encaminhamento das reivindicações da categoria em bloco, para uma pulverização
gradativa no tratamento dos problemas, com atenuada intervenção no locus de alterações.
Questões clássicas como salários, regulamentação das demissões, saúde do
trabalhador, trabalho da mulher e do menor, segurança do trabalhador, garantia do emprego
estão relacionadas à concepção do trabalho fetichizado e, seu enfrentamento, portanto,
atrela-se à forma do trabalho assalariado. Os sindicatos têm, basicamente, atuado em
negociações centradas na questão salarial. Especialmente pela instabilidade política dos
inúmeros planos de governo na última década, esse enfrentamento está condicionado à
racionalidade da ação sindical sob o parâmetro dual da ofensiva trabalho versus capital.
Há, entretanto, questões que ultrapassam a preocupação salarial, colocadas pela
conjuntura de transformações no chão de fábrica e relacionadas com a organização do
trabalho - são novos padrões produtivos e organizacionais que têm desafiado a ação
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sindical, como no caso dos “vestuários”. Podem ser consideradas como questões
estratégicas: o tipo e a extensão da mudança; o planejamento de postos de trabalho e de
funções; a organização do trabalho; o processo de seleção e de treinamento dos
trabalhadores; a qualidade das condições de trabalho. Essas questões práticas mostram que
a noção vigente de trabalho tende a se modificar e a passar a ser preponderante, senão
determinante, da ação dos sindicatos. Sem abandono da preocupação número um, o
sindicato se vê compelido a enfrentar o centro dos interesses; interesses esses que nem os
trabalhadores têm claro ou estão aptos a ordenar.
Com a prática neo-corporativista cresce a segmentação no interior do movimento
sindical e a desigualdade sócio-econômica entre os trabalhadores. Essa dissociação de
interesses não é setorializada e intra-categorial, pois se amplia a partor dos polos de
decisões industriais e organizativas,

enfraquecendo setores menos organizados. Em

decorrência, tende a haver um maior esfacelamento do movimento sindical nessas
localidades, pois afeta a representatividade já debilitada. A sincronia ao movimento em
nível nacional é condição de ação legitimada. O neocorporativismo de alguns setores nos
centros maiores inibe a prática combativa nos centros industriais de menor tradição. Existe,
portanto, um efeito disseminador dos interesses dos trabalhadores e elevado grau de
dispersão em categorias terceirizadas, sem garantia de parte dos direitos, como os
“trabalhadores do vestuário”. O desafio aos sindicatos está colocado no centro ideológico
do movimento e em suas ramificações geográficas e setoriais, também.
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