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Precisamos de identificar quem é o

empregador ou o decisor. Esta é a

pessoa ou entidade que pode fazer uma

diferença nas condições laborais. Esta é

a pessoa que teremos de pressionar.

normalmente este é o empregador

directo. Por vezes é uma entidade

estatal. Pode ser a empresa que

contrata a empresa subcontratada,

embora o subcontratante seja o

empregador directo.

Se não houver um empregador

directo, poderemos ter de obrigar o

empregador a admitir que tem

controlo sobre as condições laborais.

até podemos ter de obrigar uma

entidade pública a passar a ser o

empregador dos trabalhadores.

* O que sabemos sobre o empregador

ou o decisor?

* Quem controla as decisões?

aprendendo uns com os outros

O Sindicato dos Trabalhadores em

Transportes da Austrália (Transport

Workers Union of Australia, TWU)

representa trabalhadores por conta

própria há quase um século.

Aproximadamente 30 por cento dos

associados do sindicato nacional são

motoristas-donos. 

O sindicato conseguiu orientar os

decisores no sentido de obter uma

parte do quadro regulador do governo

estatal tornando os retalhistas bem

como as empresas contratantes

objecto de inspecções pelo sindicato e

sujeitos a serem processados. 

A pesquisa do TWU mostrou que o

sector retalhista australiano exerce um

poder considerável. Os retalhistas

ditam efectivamente a fixação de

preços e os prazos de entrega com os

maiores operadores de transportes,

que por sua vez subcontratam opera -

dores mais pequenos e motoristas-

donos. 

O TWU organizou-se ao abrigo do

tema de “Taxas Seguras”. Conseguiram

provar a ligação entre taxas de

pagamento baixas e problemas de

segurança para os motoristas e o

público. 3.000 delegados receberam

formação sindical formal. Os motoristas-

donos tiveram sucesso através do

bloqueio de pontes, da organização de

uma manifestação de braços caídos até

ao parlamento e de lobby junto de

políticos, académicos e do público para

obter o apoio destes.  

Sarah Kain e Michael rawling

Journal of Industrial Relations of

Australia, Vol. 51:3
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* Donde vem o lucro?

* Se o decisor for uma entidade estatal,

que grupos com direito a voto são

importantes para esta entidade?

Para ter impacto no empregador

ou decisor, temos de saber que

entidades e organizações são

importantes para eles. Terá de recolher

informações sobre estas entidades.

uma vez que tiver recolhido estas

informações, teremos uma melhor

ideia de como poderíamos pressionar o

empregador. É recomendável que

formemos um comité de pesquisa

composto por trabalhadores

interessados.

Muitas vezes os sindicatos só usam

a sua relação directa com o

empregador para pressionar o

empregador. na realidade, existem

muitas relações que o empregador tem

que podem ser mais importantes para

o empregador que o sindicato, especial -

mente quando os trabalhadores sindicais

podem ser facilmente substituídos.

O Que SabeMOS SObre aS relaçõeS ChaVe dO eMPreGadOr?

Cargos de nível
gerencial

instituições
financeiras

agências estatais
e reguladoras

Políticos
Fornecedores 
& vendedores

Outros
empregadores 

no mesmo sector
ou no mesmo

mercado

Clientes e
usuários dos

serviços

Executivos,
donos,

accionistas,
directores

Público e
sociedade civil

Media
Empresas-mãe 
e subsidiárias

Subcontratantes

Os seus
trabalhadores e

sindicatos

EMPrEgadOr
ou 

decisor
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aprendendo uns com os outros

As duas maiores empresas de

autocarros escolares nos Estados

Unidos são ambas multinacionais do

Reino Unido. Decidimos focar a nossa

organização na maior, FirstGroup.

Entrámos em contacto com a ITF e

fomos imediatamente postos em

contacto com o Unite, o sindicato dos

motoristas de autocarros no Reino

Unido. 

O Unite tem tipicamente mais de

90 por cento de associados em

FirstGroup. Nos EUA, o nosso número

de associados na altura era muito

baixo. Quase todas as vezes que os

motoristas tentavam organizar um

sindicato, a empresa ameaçava-os ou

encerrava o trabalho. 

Pudemos estabelecer um contacto

directo entre os motoristas de

autocarros escolares dos EUA e os

motoristas de autocarros do Reino

Unido. Ambos os grupos ficaram

chocados com a diferença de

tratamento e condições. 

Muitos dos trabalhadores no Reino

Unido têm acções na empresa e,

juntamente com alguns investidores

institucionais, apresentaram uma

resolução de accionistas para uma

política de direitos humanos que incluía

os direitos dos trabalhadores de se

organizarem.

O Unite ajudou os nossos

motoristas a compreender e a entrar

em contacto com deputados,

accionistas e os media do Reino Unido.

Juntos pudemos usar estas entidades-

chave para persuadir FirstGroup a

adaptar novas políticas. 

Quando começámos,

representávamos cerca de 1.200

associados de FirstGroup. Hoje

representamos quase 35.000

motoristas de FirstGroup. Verem a

diferença entre a maneira como os

trabalhadores no Reino Unido [e nos

EUA] são tratados motivou realmente

os nossos associados a trabalhar mais

arduamente para podermos chegar

com FirstGroup ao nível em que temos

uma verdadeira relação de trabalho.

Vimos que isto é possível – graças ao

Unite e à ITF.

Tammy edwards

Filiada à ITF, EUA
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as relações que forem mais

significativas para o empregador serão

as mais importantes para a nossa

estratégia. Procure as relações que

estão ligadas ao lucro actual e ao futuro

lucro. Se tiver um decisor eleito, procure

as relações ligadas a votos actuais e a

futuros votos. Para informações mais

profundas sobre como pressionar o

empregador, recomendamos que

consulte o Manual Estratégico de

Campanha da iTF. 

Para além de compreender o

empregador ou decisor, precisamos de

compreender a indústria em que eles

operam. 

* Quem são os principais concorrentes?

* Como é que o empregador se

enquadra na cadeia de abastecimento

global? Existem centros ou

operadores de transportes chave a

que o empregador seja sensível?

* Como é que o empregador ou decisor

se compara com outros no sector?

a maioria dos trabalhadores em

transportes no mundo são trabalha -

dores informais e o trabalho informal

constitui uma parte cada vez maior da

economia global. Os trabalha dores

aprendendo uns com os outros

A base de dados de Ports of

Convenience (POC) da ITF é uma

ferramenta de recolha de informações

e de organização para os filiados dos

estivadores poderem partilhar

pesquisas internacionalmente sobre

portos, operadores de terminais e

suas empresas-mãe. 

Esta pesquisa está a ser usada

para identificar e apoiar o trabalho de

organização e realização de

campanhas dos filiados dos

estivadores na campanha

internacional de POC.

Secção dos estivadores da ITF
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informais são os trabalhadores sem

uma relação de emprego formal or

estandardizada. Poderão ser chamados

trabalhadores desprotegidos, precários,

com contrato de curto prazo, sub -

contra ta dos ou contratados. Os

trabalhadores informais poderão

trabalhar por conta própria ou trabalhar

como “falsos independentes”. Poderão

empregar outros mas não ter controlo

do seu trabalho ou dos lucros. Podem

não ter um “emprego”, mas trabalham. 

encontramos trabalhadores

informais em todos os sectores dos

transportes. Poderão ser marítimos,

trabalhadores das docas subcontratados,

taxistas e motoristas de autocarros,

assistentes de bordo cujos salários são

pagos como comissão, cobradores de

bilhetes ferroviários, “carregadores” nos

aeroportos sobrevivendo à custa de

gorjetas ou motoristas-donos de camiões.

Poderão ser trabalhadores com

contratos de curto prazo, a trabalhar ao

lado de trabalhadores “normais”.

Compreender a indústria pode

motivar os associados do sindicato a

assistir na organização. Os associados

do sindicato precisam de compreender

que a sua falta de participação pode

diminuir as melhorias que o sindicato

possa conseguir. 

Se estiver a organizar trabalhadores

não sindicalizados:

* Nos últimos cinco anos, como é que o

sector não sindicalizado afectou os

associados do sindicato?

* Nos próximos cinco anos, como é que

o sector não sindicalizado irá afectar

os associados do sindicato?

Se estiver a organizar trabalhadores

que tenham representação sindical:

* Nos últimos cinco anos, como é que a

falta de participação dos

trabalhadores no sindicato afectou as

condições laborais de todos os

trabalhadores?

* Nos próximos cinco anos, como é que

a falta de participação dos

trabalhadores no sindicato irá afectar

as condições laborais de todos os

trabalhadores?

O módulo em PowerPoint

sobre “Pesquisa industrial”

contém duas actividades

que o/a irão ajudar a analisar as

informações sobre as relações chave

do empregador e a desenvolver um

plano de pesquisa.


