
O UAW e a Sindicalização: 1935-2015 



A sindicalização na década de 1930 
• O UAW, criado em  1935, no ano seguinte entra para a 

recém criada central sindical Congresso de Organizações 
Industriais (CIO) para sindicalizar a todos os trabalhadores, 
independentemente de categoria. 

• As empresas se opõem violenta e agressivamente 
• Greves com ocupações de fábricas e uma onda gigantesca 

de sindicalização 
– Começa no Sul: primeira ocupação é em Atlanta, Georgia  
– A táctica se espalha e a virada ocorre em Flint, Michigan 

• Mapeamento da indústria e identificação do alvo (GM) 
– Interferências estratégicas com a linha de produção 
– Compreensão dos pontos fracos da cadeia de fornecimento 
– Apoio da comunidade durante greves 



Das Ocupações às Mesas de Negociações 
• Transformar o poder da década de 

1930 em poder sustentável na 
mesa de negociações 

• Empresas deixam de lado a 
repressão e partem para o diálogo 
– O violento chefe da segurança da 

Ford assina o primeiro acordo 
coletivo (abaixo) 

• 1950: ‘O Tratado de Detroit’ 
– Negociações nas montadoras 

passam a seguir um padrão 
– Aposentadorias plenas e benefícios 

de saúde 
– Acordos coletivos do UAW dão       

o tom para as negociações dos 
trabalhadores industriais de      
todo o país 
 



“Empresas internacionais gigantescas, como as das indústrias automotiva e de implementos agrícolas, instalam o 

mesmo maquinário avançado e métodos de produção em todos os países em que têm operações. Elas exportam 

sua tecnologia junto com seu capital, mas não exportam os níveis salariais… Em vez disso, elas tentam jogar 

trabalhadores de uma nacionalidade contra trabalhadores de outra, para frear o progresso dos trabalhadores de 

todos os países, sob a ameaça de que seu trabalho será feito por menos em outro lugar – que os empregos, assim 

como a água, fluirão para o nível mais baixo. Este jogo internacional de dividir para conquistar… pode ser derrotado 

somente se soldarmos com cada vez mais firmeza os elos da corrente da solidariedade internacional e 

melhorarmos a coordenação entre os trabalhadores de todos os lugares num esforço comum para garantir que os 

trabalhadores de qualquer país possam compartilhar os frutos da tecnologia por meio de padrões de vida mais 

elevados.”   Walter Reuther, Presidente do UAW, 1962. 

Uma Visão Global 



Redes Globais 

• Conselhos Mundiais de Empresa 
foram propostos pelo Presidente 
Walter Reuther em 1955, numa época 
em que a coordenação sindical 
internacional focava em setores 

– Época também de grandes 
disparidades salariais; trabalhadores 
alemães da Ford ganhavam ¼ do 
salário de membros do UAW na Ford 

• Trabalhou com a Federação 
Internacional dos Metalúrgicos para 
construir conselhos – GM e Ford, 
depois Fiat, Mercedes, VW. Culminou 
em 1966, com a reunião do conselho 
automotivo mundial em Detroit. 

 



Organizando Nossos Membros Pela Justiça 

• Mobilização maciça dos membros para 
combater o apartheid na África do Sul e 
a cumplicidade de empresas dos EUA 

– O UAW liderou o boicote da Shell, que tinha 
práticas anti-sindicais na África do Sul 

• Programa de Ação Comunitária: 
envolvimento político, legislativo e 
comunitário 

 



O UAW e o Brasil 
• Em 1980, Lula visitou Detroit para falar 

sobre os difíceis desafios enfrentados 
por trabalhadores e sindicatos no Brasil 
durante a ditadura. 

• Quando o regime militar prendeu Lula 
por liderar uma série de greves 
militantes, o UAW enviou John 
Christensen, do Departamento 
Internacional, ao Brasil. Ele esteve 
presente todos os dias no tribunal 
durante o julgamento de Lula. 

• John, junto com Stan Gacek, então no 
Sindicato do Comércio e Alimentação 
(UFCW), levou uma forte mensagem 
solidária a Lula e ao movimento sindical 
brasileiro como um todo. 

• O UAW tem extremo orgulho de sua 
relação com o Presidente Lula e todo o 
movimento sindical brasileiro. 

• Esta relação continua se fortalecendo e 
dando novos frutos, como esta iniciativa 
de sindicalização. 
 
 
 



UAW: Um Sindicato Para Todos 
 

 

• Aeroespacial 

– 1943: Criado o Departamento 
de Aviação 

• Implementos Agrícolas 

– 1955: Fusão com o Sindicato de 
Equipamentos Agrícolas 

• Área Técnica, Administrativa e 
Profissional 
– Expansão: dos trabalhadores 

administrativos da indústria 
automotiva para diversos grupos de  
trabalhadores não-manuais 

– Professores auxiliares 

– Trabalhadores de serviços 
jurídicos 

– União Nacional dos Escritores 

• Trabalhadores de cassinos 

 

 

 



Sindicalização Numa Nova Economia 
• Unidade global e sindicalização em 

montadoras não-americanas 

• Reavivando o sindicalismo de 
filiação individual, estratégia 
vitoriosa na década de 1930  
– Novas seções locais na VW e Mercedes 

• Sindicalização de trabalhadores mal 
remunerados de autopeças  



Obrigado!! 


