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as redes de trabalhadores, também

conhecidas como “arbolitos”, são

pequenas. não mais de cinco a sete

trabalhadores são atribuídos a uma

pessoa, o comunicador. a comunicação

é personalizada. as redes de trabalha -

dores ajudam-nos a identificar e a

desenvolver líderes e a manter estes

líderes ou comunicadores responsáveis

por uma tarefa pequena mas muito

importante: comunicar com os seus

colegas. Terá de nomear pelo menos

uma pessoa para coordenar e manter

em contacto e apoiar os comunicadores.

as redes de trabalhadores são

chamadas “arbolitos”, ou pequenas

árvores, pelos sindicatos da ITF na

argentina, Chile, equador e Peru. Este

nome ajuda-nos a recordar que as redes

de trabalhadores requerem muita

aprendendo uns com os outros

Quando os assistentes de bordo da

Jordanian Air decidiram organizar-se,

sabíamos que o contacto personalizado

seria a única maneira. O sindicato já

tinha tentado apenas colocar

informações e formulários nas caixas

do correio da tripulação, só para depois

encontrar as brochuras no lixo. A vasta

maioria da tripulação estava

convencida de que nada mudaria. 

Ao primeiro encontro do comité de

organização, só compareceu uma

pessoa, depois duas, e por último seis.

Os seis membros da tripulação de

cabine começaram a abordar os

assistentes de bordo de forma discreta

e personalizada – muitas vezes na

cozinha de bordo, também antes do

voo, enquanto esperavam o autocarro

de transporte, e no centro da

tripulação antes e depois dos voos.

Muitas vezes ficávamos 1 hora a falar

com apenas uma pessoa. Pedíamos a

amigos para falarem com amigos. À

medida que íamos ganhando força,

marcámos dias livres para falarmos

com os colegas deles. Levou mais de

três meses de trabalho muito árduo

para desenvolvermos uma participação

suficiente para contactar 750 pessoas.

30 por cento da tripulação de cabine

não são jordanos e fizemos um esforço

extra para nos assegurarmos de que

estes eram envolvidos.

Quando nos dirigimos à gerência,

já tínhamos o apoio de que

precisávamos para vencer. Por fim,

negociámos o direito de falar com

todos os novos assistentes de bordo

durante 45 minutos durante o

programa de iniciação da companhia.

Sawsan Ibrahim

Filiada à ITF, Jordânia
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jardinagem e paciência. Há muitos ramos

e existe uma necessidade constante de

podar. as árvores começam por ser

pequenas mas depois crescem.

em locais de trabalho com uma

presença sindical, normalmente o

maior grupo de trabalhadores são os

trabalhadores não envolvidos, não os

trabalhadores anti-sindicais ou os

activistas do sindicato. Estes

trabalhadores não envolvidos são os

que precisamos de contactar. 

há muitos métodos que os

sindicatos usam para comunicar com

os trabalhadores: boletins informativos,

folhetos, websites, chamadas telefónicas,

mensagens por correio electrónico,

envio de sms, websites para trabalho

em rede social, media, encontros e

contacto personalizado. O método mais

eficaz quando os trabalhadores não têm

conhecimentos sobre o sindicato ou

têm medo é o contacto personalizado.

* O que pensa que o seu ponto de

referência para arbolitos deverá ser?

uM COMunICadOr Para 5 a 7 TrabalhadOreS
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Para formar arbolitos, podemos

estruturar os trabalhadores por morada

ou código postal, equipas de trabalho,

quem conhece quem, área de trabalho,

transporte do/para o trabalho, turno ou

tipo de trabalho.

as arbolitos fortalecem e

estruturam os nossos contactos

personalizados com os trabalhadores.

Precisaremos de comunicadores, as

pessoas que irão manter contacto com

cinco a sete trabalhadores. Se a nossa

arbolito for suficientemente grande,

também precisaremos de coordena -

dores, as pessoas que entrarão em

contacto com os comunicadores.

um dos nossos pontos de

referência é para arbolitos:

___% contacto personalizado

dentro de 48 horas.

Se não tiver um ambiente anti-

sindical, mas quiser aumentar o nível

de envolvimento dos trabalhadores no

sindicato (talvez como preparação para

uma série de negociações difíceis ou

um problema face ao qual os trabalha -

dores tenham de tomar providências),

recomendamos que estabeleça pontos

de referência para as suas arbolitos.

Pedir aos trabalhadores para comunica -

r em com um pequeno grupo dos seus

aprendendo uns com os outros As

arbolitos (pequenas árvores) foram

desenvolvidas por sindicatos latino-

americanos para descrever o sistema

de organização em rede de

comunicação personalizada, de cinco-

trabalhadores-para-um-organizador. 

As arbolitos acentuam a constante

necessidade de jardinagem, nutrição e

fertilização das redes de comunicação

dos trabalhadores.

dina Feller

Filiada à ITF, Argentina
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colegas é uma tarefa de liderança

simples e clara. Posteriormente, estes

“comunicadores” poderão assumir

outros papéis de liderança no sindicato

– delegado, representante, membro do

conselho de empresa – mas comece por

permitir aos trabalhadores participar a

um nível de compromisso menos

intenso.

a responsabilização é crítica.

recomendamos que obtenha relatórios

regulares de todos os comunicadores.

descubra o número total de trabalha -

dores com quem já se falou ou que

participaram numa actividade. registe

isso e o que os trabalhadores dizem.

use esta informação para criar as suas

listas. Faça investigações frequentes

para se certificar de que foi comunicada

a mensagem correcta.

após grandes acções ou eventos,

peça aos comunicadores para pedirem

feedback aos trabalhadores. Para os

trabalhadores que não participaram,

inclua perguntas sobre a razão por que

não compareceram ou não se envolver -

am. Para os que participaram, certifique-

se de que os comunicadores reforçam a

Precisaremos de
comunicadores, 

as pessoas se
manterão em
contacto com 

5-7 trabalhadores.

Se a nossa 
arbolito for

suficientemente
grande, também

precisaremos 
de coordenadores,

as pessoas se
manterão em

contacto com os
comunicadores.
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importância das suas contribuições.

Se um comunicador não falar com

as suas pessoas, faça uma nova

atribuição do trabalho ou deixe-o por

fazer até alguém se apresentar. 

Se um comunicador falar com as

suas pessoas, preste apoio, reconheci -

mento e oportunidades educacionais.

aqui estão duas amostras de

formulários, um formulário para ser

preenchido pelos comunicadores e o

outro pelos coordenadores (abaixo e na

página seguinte).

Se precisar de manter as arbolitos

clandestinas, cada comunicador pode

manter-se em contacto só com os

trabalhadores em que confia e um

organizador. recomendamos que

mantenha as arbolitos ainda mais

pequenas e mais discretas, com dois a

três trabalhadores em vez de cinco a

sete. O organizador deverá ser uma

pessoa de confiança, de preferência

alguém que não trabalhe directamente

para a companhia e, portanto, não

esteja sujeito a pressão. apenas o

organizador sabe quais os trabalhadores

que apoiam o sindicato.

a ser preenchido pelos COMunICadOreS para cada
um dos 5 a 7 trabalhadores com quem comunicam:

Pormenores de contacto Tarefas

nome:

data do primeiro contacto:

local e tipo de trabalho:

Horário de trabalho:

interesses e comentários:

inquérito preenchido?: 
S n
Data: 

Encontrou-me para falar?: 
S n
Data: 

Fala com outros?: S n
Data: 

Com quem falou?

razão dada para incapacidade
para realizar tarefas:
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Quando os trabalhadores

estiverem a enfrentar pressão por

parte do empregador, os

comunicadores não precisam de falar

abertamente sobre o sindicato. as

arbolitos podem ser usadas para

fortalecer relações sociais e discutir

condições laborais ou qualquer outro

tópico de interesse.

Precisamos de encontrar pessoas

que possam ser comunicadores e

coordenadores, trabalhadores que

encabecem a organização. Os líderes

não são necessariamente os que são

mais directos ou mesmo os que sejam

mais a favor do sindicato. 

há dois passos fáceis para se

encontrarem líderes:

1) Pergunte aos trabalhadores em quem

confiam quando há problemas no

local de trabalho e também quem

organiza eventos sociais.

2) Peça aos trabalhadores para

realizarem pequenas tarefas e depois

poderá passar tempo com aqueles

que cumprem as tarefas.

a ser preenchido pelos COOrdenadOreS para 
cada um dos comunicadores:

Tarefas do Comunicador

nome do comunicador:

Melhor altura de telefonar:

interesses e comentários:

Total de inquéritos dados: 
Data: 

Total de inquéritos
preenchidos:
Data: 

Total de trabalhadores com
quem o comunicador teve
encontros personalizados:

razão dada para incapacidade
para realizar tarefas?

Pormenores de Contacto 
do Comunicador
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as arbolitos podem ser usadas

para seleccionar grupos específicos de

trabalhadores subrepresentados para

envolvê-los mais. identifique os tipos

de trabalhadores que estão sub -

representados no sindicato (por idade,

local ou área de trabalho, turno, tipo de

trabalho, língua, cultura, género, etc.).

Planeie recrutar comunicadores que

possam falar com os trabalhadores nas

suas próprias línguas e estejam

familiarizados com as suas culturas e

subculturas.

as arbolitos apoiam estruturas

sindicais e líderes do local de trabalho,

não os substituem. Os delegados do

local de trabalho e os líderes do

sindicato ajudam a recrutar, formar e

apoiar as arbolitos. Comunicar com os

colegas faz normalmente parte do

trabalho do delegado do local de

trabalho. as arbolitos podem ajudar os

delegados do local de trabalho. 

Para criar arbolitos:

* Pense na estrutura de liderança do

local de trabalho do seu sindicato.

Como iremos envolver estes líderes

sindicais na criação das arbolitos?

* De quantos comunicadores

precisaremos? Quantos temos agora?

Precisamos de pessoas para coordenar

o trabalho dos comunicadores?

* Como iremos recrutar, formar e apoiar

estas pessoas?

* Que informações precisaremos de

recolher e como guardaremos e

manteremos os registos?

* Que problemas poderão resultar da

configuração desta rede? Como

iremos superar estes problemas?

O que é mais importante recordar

quando se fala com trabalhadores

apáticos ou que tenham medo é não

falar, mas sim escutar. um organizador

deverá escutar cerca de 80 por cento do

tempo e não falar mais de 20 por cento

do tempo. Se não souber a resposta a

uma pergunta, diga à pessoa que

procurará saber e que voltará a entrar

em contacto com ela.

Quando os trabalhadores têm

medo de despedimentos, retaliação e

violência, lembre-se de escutar

profunda mente. Simplesmente prestar

ouvidos, apoio e solidariedade é o mais

importante. Os trabalhadores tomarão

as suas próprias decisões sobre o grau

de risco a tomar e quando, e os seus

níveis de risco irão mudar com o tempo

e as circunstâncias.
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Faça perguntas abertas aos

trabalhadores que os levem a falar

sobre as suas condições laborais, eles

próprios e as possibilidades de

mudança. Peça-lhes para se compro -

meterem face a pequenas coisas que os

levarão a envolver-se mais, se podem

manter-se abertos a mais discussões

consigo ou se conheçem outra pessoa

com quem você possa falar. Quando o

trabalhador disser não, não entre numa

discussão nem tente convencer o trabal -

hador. Você quer que o trabalhador se

mantenha focalizado naquilo que o

interessa, não em todas as razões por

que é tão difícil envolver-se. 

Os trabalhadores envolvem-se em

sindicatos por muitas razões

diferentes. Seja capaz de partilhar a

sua própria história da razão por que

está envolvido. descubra se as pessoas

estiveram envolvidas em actividades

sociais ou em sindicatos no passado e

como foi a experiência para eles.

alguma vez quiseram mudar as coisas?

Têm uma visão do que é necessário

para melhorar as coisas para os

trabalhadores? Partilhar uns com os

outros aprofunda a nossa relação.

aprendendo uns com os outros

O contacto personalizado é chave

para abrir as portas a jovens

trabalhadores. 

Marco Steinborn

Filiado à ITF, Alemanha



73

arbOlITOS (redeS de TrabalhadOreS)

Os trabalhadores têm de confiar

nas informações que recebem do

sindicato mais do que confiam no que

o empregador diz, no que os media

dizem e talvez no que os seus amigos e

familiares dizem. as redes de

trabalhadores ajudam-nos a aprofundar

as nossas relações uns com os outros e

colocam estas relações mais profundas

dentro da estrutura do sindicato.

Quanto mais os trabalhadores

confiarem uns nos outros, mais fácil é

organizarem-se.

é provável que o empregador

tome medidas contra os trabalhadores

ou espalhe informações enganosas.

Temos de poder enfrentar a campanha

anti-sindical por parte do empregador

com rapidez e eficácia. O contacto

personalizado com os trabalhadores,

sistematicamente organizados para

podermos contactar 75 por cento deles

num curto período de tempo, é crítico. 


