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REDES SINDICAIS INTERNACIONAIS: um movimento “antiglobalização”? 

Ariella Silva Araujo1 

 

 
RESUMO: A proposta dessa comunicação consiste em discutir as mobilizações que ficaram cunhadas como 
movimentos antiglobalização/mundialização, alterglobalistas/mundialistas, contra-hegemônicas ou 
antissistêmicas com o objetivo de inserir o debate sobre redes sindicais internacionais.  Diante de um cenário em 
que classe, trabalho, e suas instituições de representação como associações e sindicatos, deixaram de ser 
categorias centrais para se pensar a transformação social em decorrência dos impactos da reordenação da 
acumulação capitalista, bem como do surgimento dos chamados “novos movimentos sociais”, o desafio consiste 
justamente em trazer ao centro do debate a participação do sindicalismo no contexto “pós-moderno” ou “pós-
industrial”. A participação dos sindicatos nestas mobilizações antiglobalização/altermundialista fez-se presente e 
tal como as manifestações de Seattle de 1999, as redes sindicais também possuem tendências em seu interior. As 
questões que foram elencadas de forma geral para as mobilizações podem ser extrapoladas também para o 
movimento sindical organizado em rede, uma vez que um dos objetivos da constitituição e articulação 
internacional dessas redes é o enfrentamento ao poder que as corporações “multinacionais” adquiriram com a 
nova etapa de internacionalização do capital. Procuraremos fazer uma discussão teórica, mas com elementos 
empíricos sobre a experiência em rede que o sindicalismo vem adotando no Brasil, por meio dos Comitês 
Mundiais de Trabalhadores de empresas como a Volkswagen e Mercedes-Benz.  
 
Palavras-Chave: Redes Sindicais; Movimentos Antiglobalização; Comitê Mundial de Trabalhadores; 
Multinacionais.  
 

 

INTRODUÇÃO 

 

“O movimento altermundialista é sem dúvida o 

fenômeno mais importante de resistência anti-

sistêmica do início do século XX”  

(Michael Löwy, 2008, p. 32).   

  

A proposta dessa comunicação consiste em levantar alguns elementos iniciais a título 

de promover um debate em torno de um tema que vem ganhando destaque na academia 

recentemente: as redes sindicais em empresas multinacionais. Apesar do tema parecer 

limitado, uma vez que circunscrito ao âmbito da empresa, alguns pensadores vem 

empreendendo um grande esforço no sentido de proporcionar um debate mais amplo sobre as 

possibilidades e os limites dessa experiência. Poderíamos acrescentar que o nosso desafio 

também é grande, pois estamos propondo colocar no centro da discussão um tema que de 

																																																													
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH-UNICAMP). Membro do Grupo de Pesquisa 
Contradições do Trabalho no Brasil Atual (CTBA). E-mail: araujoariella@gmail.com. 
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certa forma ocupa uma posição marginal dentro das Ciências Sociais de forma geral, que é o 

tema do movimento sindical. Quando a proposta ainda é colocada nos termos da participação 

do movimento sindical nas mobilizações que ficaram cunhadas como movimentos 

“antiglobalização/mundialização”, isso se torna ainda mais evidente.   

Essa perda de importância dos estudos sobre o sindicalismo está ancorado em um 

cenário de mudanças mais gerais que são decorrentes da reordenação da acumulação 

capitalista. Esta reordenação, que impactou o trabalho e o movimento sindical,  não somente 

trouxe novos desafios para o último –  em virtude de uma sociedade (no caso as sociedades de 

capitalismo central) que mostrava claros sinais de um processo de desindustrialização – mas 

propiciou a emergência de novos atores no bojo dos “novos movimentos sociais”. É neste 

contexto “pós-moderno” ou “pós-industrial” que a importância desses velhos atores  no 

processo de transformação social passou a ser questionada.  

Em vista disso, o artigo está estrutura em três partes. Na primeira, faremos uma breve 

caracterização dessas mobilizações, sua possível “origem”, estrutura e proposição e as 

tendências que se expressaram em seu interior. A partir desse último aspecto 

problematizamos uma questão que consideramos importante, isto é, a tensão entre reforma e 

revolução que permeia parte das discussões sobre essas mobilizações.  A nossa hipótese é a de 

que grande parte dessas mobilizações não são contra a globalização/mundialização em si, mas 

a um tipo específico dela (a sua vertente neoliberal2). Na segunda parte o objetivo é 

contextualizar a emergência desses movimentos, procurando destacar que as mudanças se 

fizeram sentir não apenas no movimento sindical e no trabalho, mas também na própria teoria 

social. Por último traçamos um pequeno panorama do surgimento dessas experiências de 

trabalhadores e/ou sindicalistas em rede através das articulações por meio de federações e 

organizações como o TIE. A preocupação central é evidenciar que tal como as mobilizações 

antiglobalização, o movimento sindical também possui tendências e estas impactam o 

funcionamento das redes sindicais e de trabalhadores. As questões que foram elencadas de 

forma geral para as mobilizações “antiglobalização” podem servir como referencial para o 

movimento sindical. Este cada vez mais tem proposto uma organização e articulação em rede 

com o objetivo de constitituir um enfrentamento ao poder que as empresas “multinacionais” 

adquiriram com a nova etapa de internacionalização do capital 

																																																													
2 Pode-se dizer que esta premissa, inclusive, é partilhada por alguns autores como Löwy (2002; 2008), Bleiker 
(2002), Santos (2005), Fotopoulos, (2001) e  Amin(2003 ) 
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Cabe salientar que esta reflexão está ancorada em um estudo que vem sendo 

desenvolvido no doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais do Instituto 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH-

UNICAMP)3.  Tanto o trabalho quanto a pesquisa têm como objetivo discutir a articulação 

internacional dessas organizações em rede entre trabalhadores e sindicalistas, analisando o 

caso das experiências do Comitê Mundial de Trabalhadores em empresas transnacionais como 

as do grupo Volkswagen e Daimler /Mercedes-Benz do Brasil, ambas do segmento 

automotivo. O foco principal é refletir sobre como essas experiências podem ajudar a 

fortalecer o poder das organizações locais –  uma vez é nestes espaços que sindicalistas tem 

acesso a recursos como informações privilegiadas da empresa e a outras unidadades 

produtivas fora do país –  e também como essas articulações podem proporcionar mudanças  

nas cultura sindical tradicional.   

 

1 Mobilizações internacionais: uma breve caracterização 

  

Os protestos que eclodiram em meados do século XX – e que ganharam grande 

visibilidade através de uma rede de protestos em diversas países, como Estados Unidos, 

Canadá, Suiça, França, Brasil, Tailândia – tem sido objeto de considerações de diversos 

estudiosos, que procuram descrever, definir, criticar e compreender os contornos deste 

“movimento de movimentos”. Desde as mobilizações realizadas nos principais encontros de 

cúpulas de organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o 

Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio (OMC) e nos eventos do grupo dos 

oitos países mais ricos e influentes no mundo (G-8), essas ações tem recebido bastante 

atenção por parte de acadêmicos, jornalistas e ativistas, que procuraram captar a dimensão de 

um fenômeno extremamente complexo. A complexidade dessas mobilizações revela-se em 

diferentes aspectos, desde a sua natureza e composição de forças (que são bastante variadas), 

bem como em relação às suas manifestações, que aparentemente foram mais expressivas em 

países do capitalismo central, como Estados Unidos, Canadá e França.   

O primeiro ponto que podemos ressaltar refere-se à reconstituição da sua gênese, em 

que o marco histórico pode diferir de acordo com a postura teórica adotada. Enquanto alguns 
																																																													
3 A pesquisa “Redes Sindicais Internacionais: um estudo sobre o Comitê Mundial de Trabalhadores da 
Volkswagen e Mercedes-Benz” conta com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Processo FAPESP 2014/ 24615-7) e está vinculada ao eixo sindicalismo e regulação do trabalho do 
Projeto Temático FAPESP “Contradições do trabalho no Brasil atual. Formalização, precariedade, terceirização e 
regulação”, n. 2012/20408-1. 
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autores, por exemplo, como Seoane (2001),  elegem a primeira edição do Forúm Social 

Mundial, realizado em Porto Alegre em 2001, como o “ponto de chegada” de um amplo 

processo de experiências de convergência internacional, e “ponto de partida” (pois inagura um 

novo estágio do desenvolvimento de resistências),  Agrikoliansky & Sommier   (2005), por 

outro lado, delimitam como marcos fundadores  da história de contestação da “mundialização 

neoliberal” dois momentos: a mobilização contra a Rodada do Milênio, da OMC em Seattle 

em 1999 e o primeiro Fórum Social Mundial de 2001. Já Venter & Swart (2003) 

compreendem que mesmo que as empresas multinacionais tenham sido alvo de protestos por 

grupos de ativistas há algum tempo, não se pode dizer que essas ações tenham tido a mesma 

dimensão e magnitude de movimento massivo e de demonstração pública em larga escala 

(como as de Seattle e Washington) antes da metade dos anos 1990.   

A linha de argumentação dos autores citados anteriormente, inspiradas na sua grande 

maioria nas teorias dos novos movimentos sociais, acabam adotando os anos 1990 como um 

marco dessas mobilizações. Outros teóricos no entanto, com uma abordagem mais marxista, 

bem como alguns militantes,  discordam dessas posições. Para eles há  um movimento, com 

pelo menos 500 anos de história, de resistência à “globalização” como  as reações aos 

processos de colonização europeia e ao imperialismo estadunidense. Há estudiosos que 

concebem as mobilizações dos anos 1990 como uma espécie de continuidade dos 

movimentos: anti-gerra (como as do Vietnã), dos levantes de maio de 1968, e dos protestos 

contra o ajuste estrutural na África, na Ásia e na América Latina nos anos 1980 e 1990.  

Ainda que diante dessas posições destoantes, concordamos com Seoane (2001), não no 

sentido de ser o I FSM o ponto de chegada e partida, e sim no de que houve uma série de 

mobilizações que são anteriores a esse evento e que convergiram para a realização daquele 

que se tornou o ponto alto dessas redes de protestos (HOUTARD, 2001)4. Acreditamos que o 

mais simbólico e significativo, ao qual atribuem-se a origem da “primeira revolução 

antineoliberal do mundo” (CECEÑA, 2001), tenha sido de fato o movimento do Exército 

Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), pois ele influênciou as diversas mobilizações que 

surgiram posteriormente, como as do Peoples’Global Action (PGA),  em termos de prática, 

concepções e discursos. 

																																																													
4 Não iremos abordar todas as ações que convergiram no primeiro FSM por não ser este o objetivo do trabalho, e 
iremos nos remeter a alguns quando for necessário. Para mais detalhes, ver Seoane (2001) 
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O movimento de insurgência do exército zapatista de libertação nacional (EZLN), que 

irrompeu pela primeira vez em 1 de janeiro de 19945, em Chiapas (México), tinha um 

objetivo claro: resistir contra os efeitos de medidas adotadas para tornar o país mais 

competitivo e eficiente, uma espécie de “preparação do terreno” para o seu ingresso no bloco 

econômico e ao “primeiro mundo”. De acordo com  Cecenã (2001, p. 187) 

 
Aquele 1º de janeiro era a data do ingresso definitivo do México no Primeiro 
Mundo. Durante vários anos, havia sido preparado o cenário possibilitador, 
cujos traços principais foram duas grandes rupturas. A primeira é o 
abandono da política nacionalista de industrialização mediante o 
cancelamento súbito do nicho protetor que havia permitido suavizar a 
impossível competição com o grande capital transnacional (a alguns 
quilômetros de distância), e que significou o desmantelamento da empresa 
industrial tradicional para dar lugar à maquiação generalizada. A Segunda, 
modificadora da própria essência da nação mexicana, consistiu no 
cancelamento da propriedade coletiva da terra e na mercantilização total do 
território e seus recursos, decretada com a modificação do artigo 27 da 
Constituição. Garantia-se assim a irrupção do mercado em todos os âmbitos, 
a submissão total à lógica da competição sem restrições e sem defesas e a 
expropriação, agora absoluta, dos camponeses, dos povos indígenas e dos 
pobres, alegando razões de eficiência produtiva e competitividade.  

 

O EZLN surgiu com ideias inovadoras e começou com uma campanha não violenta 

(embora o nome possa aludir a isso e tenham sido reprimidos com intensa violencia por parte 

do governo mexicano), por onze demandas: trabalho, terra, moradia, alimentação, saúde, 

educação, independência, liberdade, democracia, justiça e paz. Suas aspirações ultrapassaram 

sua primeira aparição, e se estenderam a outros encontros intergaláticos, como I Encontro 

Intercontinental pela Humanidade e contra o Neoliberalismo, em 1996, em Chiapas, e outros 

dois em 1997, nas cidades de Barcelona/Espanha e Belém/Brasil.  

O fato é que o movimento zapatista não só  inaugurou uma onda de mobilizações nos 

anos 1990, que convergiram no I FSM, como encarnou um novo sujeito político (CECEÑA, 

2001), novas formas de solidariedade, ação política e social (LÖWY, 2001), que diferem dos 

movimentos dos anos 1960 e 1970,  que irão influenciar as mobilizações internacionais, como 

já dito, e que constituiram as bases do discurso e da ação do FSM, como observado por 

Gonçalves (2010). Díriamos que essas concepções, práticas e discursos,  podem ser 

consideradas como a primeira “revolução” da pós-modernidade, como uma rejeição aos 

velhos valores da ordem tradicional fordista, dos “velhos movimentos sociais”, em termos de:  

																																																													
5	 Nessa mesma data, não somente o tratado de livre comércio do NAFTA (North American Free Trade 
Agreement) entrou em vigor, como a entrada do México no mesmo e na OCDE se concretizou.	
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um sujeito universal,  hierarquias estabelecidas,  metarrativas, uma concepção de poder, uma 

dimensão de classe em seu sentido “restrito”. Em suma, há um abandono dos valores da 

“velha democracia”, que são representadas pela suas respectivas instituções. Como alternativa 

à esses valores, os zapatistas propõem:  

 

a) Um sujeito político plural -  não identificado apenas com o operário fabril, com a 

aristocracia operária, que por muito tempo deteve o status de sujeito universal 

revolucionário por excelência. A ele cede espaço o ser humano, não apenas os/as 

explorados/as, mas também a todos/as excluídos/as. Diante da diversidade de 

explorados e dominados, isso os obriga a repensar o caráter privilegiado dos 

operários e sobre a pertinência de uma organizaçao de revolucionários que 

reproduza as hierarquias e as relaçoes de classe proprias da organizaçao capitalista 

b) Concepção de classe ampliada – considerada como estreita, pois relacionada ao 

locus de produção e ao fordismo, propõem uma concepçao ampliada, baseada em 

uma noção thompsoniana de experiência de vida e na resistência coletiva 

c) Democracia – construir um mundo em que caibam muitos mundos, com igualdade, 

sem hierarquias. Uma democracia que envolva o construção do consenso 

cotidianamente e não das maiorias. Essa constitui a base de sua legitimidade.  

d) Dominação – supoe a eliminação de todo o tipo de relações de poder em distintas 

sociedades. O ato de governar tem que recair na comunidade como um todo 

e) Poder – não se trata da toma de poder, mas a abolição das relações de poder; não é 

o uso da força, mas o da democracia; o poder comunitário não se impõe, se 

constrói. Isso envolve o idela da construçao de um mundo novo, enquanto um 

processo, que não possui meta (a tomada do poder),  nem visa um grande 

acontecimento (a revolução) 

 

Essas propostas, geralmente, tem feito parte da agenda de muitas mobilizações dos 

anos 1990 e 2000, que tem marcado presença, através de uma rede de protestos em diversos 

países, nos principais encontros de cúpulas como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o 

Banco Mundial, a OMC e nos eventos do grupo dos oitos países mais ricos e influentes no 

mundo (G-8).  O modelo de organização é compatível com a proposta dos zapatistas, uma vez 

que os ativistas defendem a diversidade ao invés de um único modelo de organização social, 

adotando o slogan dos zapatistas sobre a possibilidade de um mundo em que caibam muitos 
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outros mundos. Esse tipo de democracia, por exemplo, reflete-se em muitas das estruturas 

organizacionais do FSM, que tende a enfatizar a participação enraizada (grassroots), tomada 

de decisões de forma cooperativa, e o horizontalismo, ao contrário da estruturas 

hierarquizadas que representam os “velhos movimentos sociais”.  

Não só o zapatismo como outras mobilizações procuraram demarcar uma distinção 

com relação aos movimentos sociais tradicionais. A enfâse do discurso e da prática sobre a 

pluralidade de sujeitos, a horizontalidade, as novas formas de solidariedade, a constituição de 

redes de mobilização, que tem íntima relação com a concepção de política (uma força a mais, 

mas não a única, a verdadeira), são parte constitutivas desses “movimentos”.  

Um segundo elemento que queremos realçar diz respeito às terminologias que são 

empregadas para caracterizar esses movimentos. Existe certa imprecisão na utilização de 

conceitos como antiglobalização/mundialização, alterglobação/mundialização, contra-

hegemônico ou antissistêmico6.  Embora sejam conceitos que procuram captar um mesmo 

fenômeno, essa utilização diversa causa mais confusão do que discernimento e explicitação 

sobre os seus objetivos. Soma-se à essa falta de clareza conceitual o fato de que são por vezes 

empregados como sinônimos, mas que não são apropriados pelos ativistas e militantes da 

mesma forma. A rejeição à utilização da terminologia antiglobalização/antimundialização 

pelos ativistas (ESCHLE, 2001; GRAEBER, 2002), por exemplo, ocorre por eles entenderem 

que o prefixo “anti” pode conduzir a interpretações apressadas, uma vez que não se trata de 

opor-se à “globalização/mundialização” em si. A resistência/oposição faz-se a uma situação 

existente, em que os agentes políticos e econômicos utilizam-se da 

“globalização/mundialização” como um instrumento de interesses próprios. Para Stiglietz 

(2005, p.54),  

 
O movimento antiglobalização desenvolveu-se em oposição aos aspectos negativos 
da globalização. O termo "antiglobalização" é, em muitos aspectos, um equívoco, 
uma vez que o grupo representa uma ampla gama de interesses e questões, e muitas 
pessoas envolvidas no movimento antiglobalização apoiam laços mais estreitos entre 
os vários povos e culturas do mundo através, por exemplo, da ajuda, da assistência 
aos refugiados, e às questões ambientais globais (tradução nossa).  

 

Entre os binômios expressos anteriormente – que aludem à globalização e à 

mundialização, um de tradição anglo-saxã, e a outra francesa – foi o primeiro 

																																																													
6 A noção de movimentos antissistêmicos foi cunhado por Immanuel Wallerstein, Giovanni Arrighi e Terence Hopkins nos 
anos 1970 com o lançamento da obra Antisystemic Movements.  Já o conceito de contra-hegemonia embora remeta à 
hegemonia de  Antonio Gramsci, é um conceito muito pouco explicitado pelos autores que o utilizam, como Boaventura de 
Sousa Santos.   
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(antiglobalização) que mais ganhou expressão e difusão quando comparado ao segundo 

(antimundialização). Há quem conclua que tal popularidade (e imposição) foi decorrente da 

ampla cobertura que a mídia fez sobre o que ficaria conhecido como a Batalha de Seattle em 

1999, uma mobilização direcionada contra a Organização Mundial do Comércio (OMC) 

(ENGLER, 2011; GRAEBER, 2002). Além de não representar uma autoidentificação por 

parte de alguns ativistas como já dito, a recusa a esta “etiqueta” de “movimento 

antiglobalização” não se dá somente pela falsa ideia de oposição (e também de uma falsa ideia 

de mobilização antissistêmica). Ela traz em seu boço não somente uma ideia de isolamento, 

que não condiz com a forma de atuação dos movimentos que se baseiam em um novo tipo 

internacionalismo sem fronteiras. A noção de antiglobalização também é rejeitada devido a 

crença de suposta inexorabilidade da globalização (neoliberal)7. Em decorrência disso, isto é, 

a fim de refletir esse internacionalismo, os ativistas comumemente utilizam  termos como 

Global Justice movement, Globalization from below, alterglobalização/mundialização (alter-

globalization/mundialization), como alternativas a antiglobalização/mundialização. Outros 

ainda  preferem, simplesmente, globalization movement. 

Por outro lado, a concepção de altermundialização parece que procura captar uma 

noção mais orgânica à essa rede de protestos através do ideal de “um outro mundo é 

possível!”. Esse ideal não apenas se materializou e ganhou expressão, sobretudo, com o FSM 

em 2001, e posteriormente com o Fórum Social Europeu em 2003, como tem sido 

frequentemente utilizado e promovido por Organizações Não-Governamentais (ONGs), como 

a Associação pela Tributação das Transações Financeiras para Ajuda aos Cidadãos (ATTAC), 

criada em 1998. Do ponto de vista dessa associação, “altermundialização” (pois francesa), 

torna melhor compreensível a proposição do movimento do que “antimundialização”, uma 

vez que indica a oposição aos efeitos da “mundialização (neo)liberal”. Essa consideração da 

ATTAC parece muito reforçada pelo próprio entendimento de Löwy (2002, p. 8) sobre essas 

terminologias em que para ele 

 
Uma certa imprensa neoliberal, para confundir as coisas, chama os militantes 
antiliberais de “antimundialistas”, numa tentativa deliberada de 
desinformação. O movimento não é “antimundial”: ele é contra este mundo 
capitalista, neoliberal, injusto e desumano, e busca um outro mundo, mais 
justo e fraterno. Ele representa a esperança, o projeto realista e possível de 
uma outra economia local, nacional e mundial, voltada para a satisfação das 
necessidades sociais, respeitosa do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 

																																																													
7 “‘I don’t like the word globalisation’, says one activist. ‘It signifies something inevitable, ineluctable’” (FILIPPIS; 
LOSSON apud BLEIKER, 2002, p. 4).  
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O projeto realista e possível de uma outra sociedade, de uma outra 
civilização, baseada nos valores de igualdade, solidariedade, cooperação, 
ajuda mútua.  

 

Os “altermundialistas/globalistas” enfatizam este aspecto que extraímos da citação de 

Löwy (2002): a abordagem alternativa sobre desenvolvimento econômico, hegemonia e 

direitos humanos. Há uma oposição às políticas neoliberais e uma defesa da participação 

democrática, no sentido do crescimento do controle popular sobre a política e a economia em 

detrimento do poder das corporações transnacionais, das instituições financeiras do capital e 

da hegemonia estadunidense. Apesar desses mobilizações terem se aglutinado inicialmente 

em decorrência de reivindicações econômicas imediatas (como a Taxa Tobin, supressão da 

dívida externa, abolição de parísos fiscais, etc), há quem defenda que há um projeto comum 

que os unifica:  a ação para além das fronteiras nacionais como forma de combater a 

“mercantilização do mundo” e lançar as “bases de uma nova ordem mundial” (LÖWY, 2002, 

p. 8).  

A despeito dessas diferenças de enfoques, os conceitos esboçados anteriormente 

possuem em comum a proposta de colocar no centro de análise essas redes de protestos que se 

formaram internacionalmente e que, a priori, possuíam objetivos comuns (como já 

mencionado), apesar da sua heterogeneidade, (cf. GRAEBER, 2002; CALLINICOS, 2003) e 

das diversas críticas que lhe são endereçadas, como a falta de um programa central e de uma 

ideologia coerente. Em outras palavras, significa dizer que mesmo com a participação de uma 

diversidade de forças sociais como feministas, sindicalistas,  ambientalistas, anarquistas, de  

indígenas, dos “sem” (moradia, terra, documentos, direitos), dos que fazem oposição às 

privatizações e aos Sweatshops, etc., foi possível uma articulação em torno de uma “causa” 

comum: a  crítica às políticas neoliberais.  

Para muitos ativistas e militantes  esse tipo de “globalizaçao corporativa”8 - e as 

políticas  que tem guiado o comércio internacional e o desenvolvimento econômico de muitos  

países desde o final do século XX – tem proporcionado uma séria de consequências 

desastrosas, com efeitos local e nacionais. Para Venter & Swart (2003) o surgimento destas 

mobilizações foram possíveis devido à crescente percepção entre ativistas e militantes acerca 

do papel central que as empresas multinacionais e as instituições financeiras passaram a 

desempenhar  em diferentes questões. Inúmeros exemplos podem ser citados como a relação 

																																																													
8 Segundo Engler (2011) e Graeber (2002) como o termo neoliberalismo não é largamente utilizado nos Estados Unidos,  
muitos teóricos, por vezes, e até mesmo ativistas desses movimentos internacionais, referem-se a esse sistema como 
Globalização Corporativa, como é o caso de Starr (2001),  ou o Consenso de Washington   
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das grandes corporações com regimes repressivos; a relação com determinados conflitos 

ligados à questão do petróleo e derivados, como no caso do Sudão; mas também, e sobretudo, 

das relações de trabalho precário em países de capitaismo periférico e da crescente 

precarização em países centrais, que tem sido praticadas pelas empresas multinacionais ao 

redor do mundo. Na visão desses autores, essa articulação internacional tem sido possível 

porque essas questões tem afetado uma diversidade de grupos e atores e que, por conta disso, 

tem promovido cooperações internacionais, como entre sindicalistas, devido as relações de 

trabalho precárias e precarizantes.  

Essas formas de protestos contra o poder das corporações multinacionais começaram a 

atrair atenção desde 1995, principalmente aquelas que denunciavam o trabalho escravizado e 

os abusos aos direitos humanos. É notório que as empresas que produzem grandes marcas 

como a Nike, Gap, Monsanto, McDonalds, Shell, Wal-Mart, Mattel, Disney, e a Starbucks, 

por exemplo,  tenham sido acusadas em algum momento de práticas antissindicais, da 

utilização de trabalho infantil,  de formas de trabalho precárias (com baixo custo de mão de 

obra e condições de trabalho pouco seguras e insalúbres), da utilização intensiva dos recursos 

naturais, do uso de pesticidas perigosos, da utilização da bio-engenharia e da bio-pirataria, da 

violação dos direitos dos animais, etc (CSI, 2000). Em resumo, são empresas que não 

praticam as convenções coletivas da OIT e nem o código de conduta da ONU. A crescente 

percepção por parte dos militantes e ativistas acerca do poder que as empresas multinacionais 

adquiriram, como dito anteriormente, fez com eles reagissem e nomeassem o seu “verdadeiro 

inimigo” (Starr, 2001), devido aos inúmeros impactos sociais, políticos e econômicos dessas 

empresas principalmente sobre os países periféricos. Discursos anticorporativos tem emergido 

em diferentes partes do mundo e por diferentes tipos de atores, sejam eles de direita ou de 

esquerda, do capitalismo central ou do periférico, de trabalhadores sejam urbanos ou rurais.  

O terceiro leque de questões que podemos levantar relaciona-se à própria 

caracterização dessas mobilizações como movimento.  Há quem conclua que devido às formas 

de ação empregadas, e a composição heterogênea de seus participantes, a utilização do termo 

“movimento” não é apropriada (FOTOUPOULOS, 2001). Outros, no entanto, parecem que 

confirmam uma tendência em evitar a qualificação dessas mobilizações como “movimentos”, 

como é o caso de Houtart (2001; 2002), que se reporta a eles como resistências e lutas 

mundializadas; de Esteva & Prakash (1998), que os trata como grassroots; de Amin (2003), 

que os designa como lutas sociais mundializadas; e o próprio Whitaker (2003; 2008), que 

problematiza a constituição do FSM como um espaço de encontro e diálogo entre os 
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participantes, e não como um “movimento dos movimentos”. Tal como Eschle (2001), 

acreditamos que isso ocorre em razão do receio de tais autores em impor pressupostos 

totalizantes e hierarquizantes sobre essas mobilizações em termos de organização e identidade 

e que, pode-se dizer, é condizente com os seus próprios pressupostos. As bases de sustentação 

dessas mobilizações se fundamentam na diversidade, nos grupos de afinidade, no 

spokescouncil,  no consenso à votação na tomada de decisões, na ação direta não violenta ou 

na desobediencia civil na maioria dos casos, em grupos sem identificação de um líder 

específico, pois há recusa as formas de organização burocráticas e hierárquicas; decisões 

coletivas.  

O quarto fator que parece interessante pontuar tem relação com a velha tensão entre 

reforma ou revolução. Qual seria a natureza dessas mobilizações?. Seriam antissistêmicas, 

anticapitalistas? Qual o poder de transformação dessas mobilizações? Pode-se dizer que essas 

questões estão intimamente ligadas à discussão sobre aquilo que alguns autores identificaram 

como as principais tendências político-ideológicas presentes no interior dessas mobilizações e 

os tipos de estratégias decorrentes disso. Entre os autores que fizeram esse tipo de debate 

podemos citar Fotopoulos (2001), que identifica quatro orientações, como (i) a estratégia de 

democracia e ação direta - que marcou presença no nosso entendimento entre grupos como 

Reclaim the Streets, Ya Basta! Peoples’ Global Action (PGA), Direct Action Network (DAN), 

La Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC) e os Black Blocs); (ii) a estratégia 

reformista -  que tinha como mensagem central o entendimento de que a pressão por 

reformas, provenientes de “baixo”, poderia conduzir a uma situação verdadeiramente 

revolucionária e, podemos dizer, que conta com a ATTAC como expoente; (iii) a tendência 

pós-moderna – que tem como o ator representativo o Fórum Social Mundial (Cf. Gonçalves, 

2011) por congregar uma heterogeneidade de sujeitos e bandeiras, de alianças e coalizões e, 

por conta disso, tem sido muito criticado devido a uma suposta falta de unidade e 

universalidade; e por último, (iv) a tendência social-democrata.   

Por sua vez Callinicos (2003) delimita seis principais variedades políticas que 

receberam a rúbrica de anticapitalistas: (i) a reacionária – emerge como crítica ao capitalismo 

do ponto de vista da organização pré-moderna como ideologia da extrema direita (ii) a 

burguesa - alega e aceita que o capitalismo de mercado oferece soluções aos problemas da 

humanidade, mas defende que ele deveria tornar-se mais sensível às críticas da sociedade 

civil; (iii) a localista – propõe um funcionamento mais adequado do mercado a partir do 

desenvolvimento das microrrelações entre produtores e consumidores, pois estes 
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promoveriam a justiça social e a autossuficiência econômica; (iv) a reformista – defende o 

domesticamento do mercado (o retorno do capitalismo regulado do pós-segunda guerra 

mundial), mas pela  via parlamentar (por  meio da social-democracia) e que, diferente dos 

localistas, focalizam o nível nacional e internacional como o principal campo de ação (através 

de tributações como a Taxa Tobin); v) a autonomista – compreende que a característica de 

organização do movimento, isto é, em redes descentralizadas, é um recurso ético e estratégico 

que se constitui como alternativa viável ao capitalismo; vi) e a socialista – argumenta que a 

única alternativa consistente ao capitalismo é uma economia planejada democraticamente.  

Como se pode perceber os movimentos “antiglobalização” são atravessados por uma 

complexidade de questões e orientações que dificilmente poderíamos esgotar neste pequeno 

espaço. Temos total consciência de que a forma como apresentamos essas orientações pode 

parecer rígida e esquemática – uma vez que a tensão entre revolução e reforma como meios 

de transformação social acabam sendo desconsiderados, crítica, aliás, que Wallerstein (2002) 

fez aos movimentos “antissistemicos tradicionais” –  e optamos por fazê-la dessa maneira a 

fim de pontuar a possível natureza e essência das mesmas. Mesmo diante dessa constatação, 

das diversas orientações que perpassam esses movimentos, pode-se inferir que esses 

movimentos contemporâneos possuem um caráter distintivo quando comparado aos “velhos”:  

a emergência em um clima ideológico definido pelo aparente triunfo do capitalismo neoliberal 

e pelo o eclipse do marxismo. Se esse fato foi particularmente acentuado nos EUA, onde a 

esquerda organizada ficou relativamente marginalizada ao longo do século XX, o mesmo não 

pode ser dito com relação à Europa. Em alguns países europeus o movimento se desenvolveu 

em um contexto diferente. Embora enfraquecidos pela ofensiva neoliberal e pela crise 

ideológica do pós-1989, ambos, o movimento operário e as suas organizações substanciais 

(sejam elas reformistas ou revolucionárias) sobreviveram. Na América Latina muitos 

movimentos de resistência emergiram de uma forma considerável neste contexto, em que o 

movimento zapatista é citado como um exemplo de organização que influenciou outros ao 

longo dos anos 1990. Em se tratando das organizações relacionadas ao movimento operário, 

como os partidos e os sindicatos, este último desempenhou um papel de suma importância nos 

processos de reorganização da sociedade civil e da transição democrática, em contextos 

marcados pela ditadura, como o Brasil, contribuindo para um amplo processo de politização 

(CARDOSO, 2003; RODRIGUES, 2011).  

 

2  Contexto de emergência das redes de mobilizações  
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A despeito da diversidade de interpretações que cercam esse tema, e que não tivemos 

intenção de esgotar aqui, há que se considerar que os movimentos que culminaram nas 

mobilizações de Seattle de 1999 são reflexo de um processo estrutural de mudanças profundas 

iniciados em meados dos anos 1970, que impactaram não apenas a esfera do trabalho e o 

sindicalismo, mas também a própria teoria social. Pode-se dizer que grande parte das análises 

que passaram a ser feitas desde então, designadas como pós-modernas, foram influenciadas 

por uma série de transformações políticas, econômicas e sociais como: a “derrota de 

movimentos emancipatórios” (cf Gonçalves, 2010, 2011)9; a emergência de novos 

movimentos sociais10; as mudanças objetivas (redução de postos de emprego) e subjetivas 

(integração do trabalhador às estratégias empresarias) nas relações de trabalho, com a 

introdução de novas formas de gestão e organização, como consequencia da transição do 

regime de acumulação fordista para o flexível;  o fortalecimento de ideologias como a 

neoliberal, que enfraqueceu os laços de solidariedade ao estimular a competividade e a 

individualidade entre os trabalhadores; as mudanças na legislação trabalhista, que 

minimizaram, ou até mesmo excluíram, direitos com a adoção de novas formas de 

contratação;  e por último, as reformas a favor do mercado, sejam elas as do Estado, da 

Previdência e as privatizações. Todas essas mudanças colocarem em xeque categorias (como 

classe social) e atores sociais (como o proletariado) como instrumentos analíticos para se 

pensar a transformação social em virtude da a fragmentação e da multiplicidade de sujeitos.  

Esse novo cenário, e a nova configuração do trabalho decorrente disso, impactou o 

movimento sindical, que teve que enfrentar ao mesmo tempo significativa perda em suas 

taxas de filiação e processos de ajustes estrutural que, além de provocarem mais desemprego, 

investiram de maneira generalizada contra o poder sindical. Esse fenômeno objetivo 

vivenciado pelos sindicatos foi intensamente debatido por pesquisadoras/es nos anos 1980 e 

1990. Contudo, as interpretações sobre a “crise sindical”, que afetou estruturas e organizações 

																																																													
9 O Autor faz referências às mobilibazações do período 1967-1975 como: maio de 68 francês; a primavera de Praga e 
“outono quente italiano”;  a situação da Ásica,  com a “ofensiva no Vietnã e internacionalização no Camboja”; a derrota 
militar portuguesa nas Colônias africanas, com reverberação no movimento estudantil no Brasil e Méximo em 1968; a 
Revolução dos Cravos em Portugal; e por, último, os movimentos operários do “Cordobazo argentino em 1969 e a Revolução 
Chilena em 1970-73” (GONÇALVES, 2011, p. 14).  
10 Os novos movimentos sociais são entendidos aqui como os diversos movimentos de causas específicas que passaram a ter 
uma importância e uma audiência cada vez maior para as lutas sociais, em especial, após os anos 1960: gênero, raça/etnia, 
sexualidade, ecologia, para citar alguns. Como ressaltou Gonçalves (2010, p.11),“o fato de serem chamados de novos não 
indica que tenham surgido nesse período. Significa que depois desses anos eles não poderiam deixar de ser levados em conta 
e que suas próprias teorizações passaram a estruturar-se de maneira cada vez mais independente e própria. Ainda, que a 
própria luta emancipatória passou a ser cada vez mais vista a partir dos prismas de cada um desses mesmos movimentos 
particulares e cada vez menos pelo ponto de vista de uma emancipação social global” 
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distintas, foi feita de maneira diferenciada pelos pesquisadores.  Alguns argumentaram em 

torno da crise, ou declínio (RODRIGUES, 1999), de uma instituição que se tornara 

ultrapassada frente a uma “sociedade pós-industrial”, “pós-fordista” e de “serviços” 

(TOURAINE, 1970; ROSANVALLON, 1989; BELL, 1977) e, portanto, fadada ao 

desaparecimento.  De acordo com essa vertente, não só o conflito capital-trabalho deixou de 

ser central, como o movimento sindical e operário perderam a posição de atores privilegiados 

no processo de transformação social diante da emergência de novos atores e de novos 

movimentos sociais.   

A questão do surgimento de uma sociedade pós-industrial, com a emergência de novos 

atores e movimentos sociais, não mais calcados nos “velhos” protagonistas, conflitos e 

movimentos ligados ao trabalho, estão relacionados à chegada da pós-modernidade11. Esta 

tem sido interpretada como um momento histórico específico, que tem como fundamento o 

questionamento das  

 
noções clássicas de verdade, razão, identidade e objetividade, a idéia de progresso 
ou emancipação universal, os sistemas únicos, as grandes narrativas ou os 
fundamentos definitivos de explicação. Contrariando essas normas do iluminismo, 
vê o mundo como contingente, gratuito, diverso, instável, imprevisível, um conjunto 
de culturas ou interpretações desunificadas gerando um certo grau de ceticismo em 
relação à objetividade da verdade, da história e das normas, em relação às 
idiossincrasias e a coerência de identidades (EAGLETON, 1998, p.7) 

 

A citação acima evidencia algumas das “questões” que são partilhadas pelas teorias 

pós-modernas, em que se pode perceber uma certa regularidade nas abordagens, em termos da 

perspectiva do pluralismo em detrimento da unicidade/totalidade, no declínio da razão, na 

prevalência do discurso e da linguagem, no fim das metarranativas, na fragmentação e 

multiplicidade dos sujeitos políticos. Com a “derrotas” dos movimentos dos anos 1960, e com 

a emergência de novos movimentos sociais, os movimentos ligados à contradição capital-

trabalho perderam o seu papel privilegiado frente aos movimentos com demandas específicas. 

De acordo com estas premissas, tais movimentos ligados ao trabalho assumiram o mesmo 

status frente às causas específicas como gênero, sexualidade, etnia-raça, etc.  Não somente o 

trabalho e o operariado são relegados a uma condição secundária, ou não mais central, como 

as próprias teorias ligadas à classe social passaram a sofrer críticas severas (GONÇALVES, 

																																																													
11 Anderson (1999) e Eagleton (1998) fazem uma distinção entre pós-modernismo e pós-modernidade. A primeira entendida 
enquanto um movimento estético e cultural, e o segundo, que ganhou difusão sobretudo depois dos anos 1970, procura 
delimitar o período contemporâneo. Já Harvey (2012) parece conferir um sentido um pouco mais amplo ao termo pós-
modernidade, ao entendê-lo não somente como uma época histórica um tanta distinta, mas ao considerar  a dimensão da 
supressão espaço-tempo 
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2010). Essa última interpretação é uma postura assumida por teóricos que não descartaram 

completamente a importância das classes sociais e do proletariado, como tem feito a maioria 

das análises pós-modernas. Santos (1995) é um desse autores que assim compreendem o 

fenômeno. Contudo, apesar do reconhecimento de que as classe sociais, e menos ainda o 

proletariado, não estão em vias de desaparecimento, o autor acaba elevando o operariado a 

ator não exclusivo de uma possível emancipação social, diante da “dispersão social do 

trabalho” e da dificuldade (decorrente disso) de uma mobilização sindical e da formação de 

uma subjetividade12.  

Acreditamos que a grande questão que surge diante das abordagens pós-modernas 

trata-se da unificação das lutas e do próprio sujeito da emancipação social. Como aglutinar 

diferentes interesses em uma causa comum? Que tipos de sujeitos políticos são possíveis para 

uma emancipação social? Diante da perda da centralidade do trabalho, do operariado, da 

“crise” dos sindicatos, como pode a proposição de atuação em rede ainda proclamar o 

operariado como sujeito político  para uma emancipação social global? 

Essas questões tornam-se ainda mais complexas quando refletimos sobre o papel que o 

movimento sindical desempenhou nas mobilizações “antiglobalização”. Diferentemente de 

alguns atores da sociedade civil, como as ONGs, que tiveram uma atuação central nos espaços 

de debate sobre a “globalização”, os sindicalistas atuaram de forma muito marginal nesses 

espaços em que a “globalização liberal” foi questionada, como ressaltado por Aguiton (2001).  

Embora alguns estivessem presentes nas mobilizações de rua (como a CGT, FSU, SUD, AFL-

CIO, KCTU), a fraca participação nos espaços de contestação é expressão de uma série de 

problemas que vão desde o âmbito nacional (as especificidades locais, ligadas às leis, aos 

regulamentos e às culturas nacionais) ao internacional (como a construção de espaços 

concretos que sirvam de mecanismos para a construção de uma solidariedade internacional 

realmente efetiva). Um outro problema também frequente remete aos formas de análise sobre 

a globalização/mundialização, em que podemos identificar três entendimentos: (i) aqueles que 

compreendem a globalização/mundialização como um fenomeno inexorável e, portanto, 

devem assumir uma conduta que procure amenizar ou corrigir os seus efeitos mais negativos; 

																																																													
12 “[...] a dispersão social do trabalho obtida nas duas últimas décadas por processos tão diferentes como a 
transnacionalização dos sistemas produtivos,  a precarização e informalização da relação salarial, o aumento do trabalho 
autônomo e ao domícilio, ao mesmo tempo que diculta a mobilização sindical, marginaliza a experiência do trabalho nos 
processos de construção da subjetividade, quer do não do trabalhador, quer do trabalhador. [...] Estes processos de dispersão 
social e de disjunção entre práticas e ideologias ajudam a situar o terceiro argumento sobre a perda da importância do espaço-
tempo da produção, ou seja, a idéia de que o operariado deixou de ser uma força privilegiada de transformação social. Esta 
idéia parece hoje amplamente confirmada. [...] tudo isto aponta no sentido de retirar ao operariado qualquer privilégio nos 
processos de transformação social” (SANTOS, 1995, p. 310).  
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(ii) os que adotam uma postura de total indiferença, mantendo inalterada a sua estratégia de 

ação; (iii) e  os que se mostram resistentes e críticos e buscam modelos de ação que superem o 

modelo de globalização econômica.  

OuFeitas essas pequenas ressalvas, abordaremos o último tópico que trata especificamente 

das redes sindicais internacionais.  

 

3 Redes Sindicais Internacionais como enfrentamento as multinacionais 

 

As redes sindicais tem sido um tipo de estratégia empregada pelo movimento sindical 

como forma de responder aos efeitos da crise no contexto dos anos 1970/80 no âmbito 

internacional. O objetivo de tais ações é criar laços de solidariedade e apoio mútuo como 

reação às grandes corporações transnacionais, que desenvolveram os processos de aquisições 

e fusões, acarretando demissões e mudanças estruturais na organização do trabalho. É em 

função desse quadro que essa nova estratégia de ação sindical começou a se esboçar no plano 

internacional e que alguns autores tem se debruçado sobre o tema. Entre eles constam aqueles 

que entendem que o sindicalismo tem que oferecer uma resposta global aos desafios que lhe 

têm sido impostos pelas transnacionais, seja em termos de regulação (FICHTER, 2013) ou de 

organização.  Em relação ao último aspecto, a literatura tem debatido a lógica de 

funcionamento em rede como uma estratégia de ação que visa promover laços de 

solidariedade internacional entre os trabalhadores de uma mesma empresa (ARRUDA, 2004, 

2010; MELLO E SILVA, 2009; COSTA, 2013). Outros autores, no entanto, extrapolaram 

essa noção e empreenderam o conceito de novo internacionalismo operário, como meio de 

emancipação da humanidade.  

 Peter Waterman, em conjunto com outros autores, compreende e advoga a favor de um 

sindicalismo que se volte para a arena e agendas que escapem do âmbito nacional/local, diante 

da constatação de que o mundo do trabalho esta cada vez mais interligado (SANTOS, 2005; 

WATERMAN, 1998). Contudo, este autor ao longo dos últimos anos tem se valido de uma 

série de terminologias para designar, aparentemente, o mesmo fenômeno, como sindicalismo 

de movimento social, novo sindicalismo social, novo internacionalismo operário (2002)13 e, 

																																																													
13 A categoria “novo” advém da forma como esse internacionalismo está estruturado, isto é, na forma horizontal configurada 
em redes, conselhos ou comissões (SANTOS, 2005; WATERMAN, 2002; WATERMAN, 2005). Entendemos 
internacionalismo operário como atividades que emanam de “baixo para cima” através das ações coletivas dos trabalhadores, 
que deixam seus interesses imediatos de lado, em favor de trabalhadores de outro país. Esta forma de solidariedade seria 
estabelecida como meio de promover seus interesses de longo prazo como  membros de uma “classe transcionacional” 
(LINDEN, 2013) 
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mais recentemente, novo sindicalismo de solidariedade global (2005).  Em termos de novo 

internacionalismo operário, o autor faz treze proposições (idem) como forma de contribuir 

para um movimento de uma solidariedade global, mas iremos destacar apenas dois pontos 

importantes: a questão do envolvimento das bases no plano das relações internacionais, 

deixando de ser apenas um movimento de cúpula; e o abandono pela forma organizacional em 

pirâmide (centralizado, burocrático e rígido) e a adoção do modelo horizontal e 

descentralizado (que nos remete à ideia das redes).  Santos (2005) pontua também a questão 

da organização ao qualificar a novidade desse movimento justamente em sua estruturação, 

isto é, na forma horizontal configurada em redes, conselhos ou comissões (SANTOS, 2005).  

Linden (20013) é outro teórico que aborda a discussão do internacionalismo operário, mas 

como atividades que emanam de “baixo para cima” através das ações coletivas dos 

trabalhadores, que deixam seus interesses imediatos de lado, em favor de trabalhadores de 

outro país. Esta forma de solidariedade seria estabelecida como meio de promover seus 

interesses de longo prazo como membros de uma “classe transnacional”. 

As nossas observações neste trabalho – que procura relacionar aspectos mais gerais a 

alguns específicos – estão embasadas no estudo dos comitês mundiais de trabalhadores de 

duas empresas transnacionais, que são as do grupo Volkswagen e Mercedes-Benz/Daimler. A 

escolha por essas empresas ocorreu em função de entendermos que são importantes 

expressões desse movimento de mobilização local/global.  Sem procurar fazer uma descrição 

exaustiva dos dois casos, podemos dizer, brevemente, que a Volkswagen conta com uma 

trajetória bastante  sólida no que diz respeito a essas experiências em  rede, pois as primeiras 

iniciativas de troca de informações, entre sindicalistas alemães e brasileiros, datam dos anos 

1980 por meio da ação de federações internacionais como a Federação Internacional de 

Sindicatos Metalúrgicos (FITIM). Essas aproximações foram importantes para o 

entendimento dos processos de reestruturação produtiva que vivenciaríamos nos anos 1990, 

mas também para o estreitamento de laços internacionais, que tiveram grande importância 

para a concretização, em 1998, do Comitê Mundial de Trabalhadores, reconhecido pela 

empresa e pela legislação alemã. Em relação à Mercedes-Benz14, pode-se dizer que a troca de 

experiências internacionais entre trabalhadores data de 1984, devido à busca de apoio à 

constituição da Comissão de Fábrica da planta de São Bernardo do Campo, por parte de 

representantes sindicais da Alemanha e que contou com grande apoio de organizações como o 
																																																													
14 A Mercedes-Benz possui três plantas no Brasil localizadas em São Bernardo do Campo/SP; Juiz de Fora/MG e 
Campinas/SP.  
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Transnationals Information Exchange (TIE). A partir disso, uma série de troca de 

conhecimentos e ações de apoio e solidariedade foi sendo construídas entre os trabalhadores 

do Brasil e da Alemanha, que foi importante para a obtenção de acordos nos anos 2000, na 

medida em que possibilitou a compreensão global do processo produtivo e de gestão 

empreendida pela empresa.  

 

Algumas considerações 

Procuramos  tecer neste texto as linhas gerais de uma discussão extremamente 

complexa que, por si só, já demandaria uma reflexão teórica e política à parte.  A preocupação 

central foi lançar algumas pistas sobre a participação do movimento sindical (de um velho 

ator) nas mobilizações “antiglobalização”. A partir das considerações feitas anteriormente 

poderíamos traçar aproximações da proposta das redes sindicais com os os movimentos 

antiglobalização e com o internacionalismo operario? Afirmamos que sim teoricamente,  em 

virtude da proposta de organização horizontal e de maior participação das bases no processo 

de tomada de decisões e até mesmo do objetivo em comum: como resistência às corporações 

transnacionais e a globalização neoliberal.  

Contudo, tal como àqueles, as redes sindicais não possuem projetos estabelecidos em 

seu interior, projetos que realmente questionem a base material e simbólica do capitalismo. 

Acrescentaríamos que o próprio fato de algumas plantas serem filiadas à centrais sindicais 

diferentes (como CUT, Força Sindical e Intersindical), que possuem práticas e orientações 

ideológicas diferentes, dificulta o processo de definição de objetivos e estratégias comuns que 

visem a superação de problemas mais imediatos, expressando, dessa forma, uma serie de 

tendências no interior dessas redes, desde aquelas com objetivos mais reformistas e 

conversadores a aqueles com propostas mais audáciosas. O mesmo pode ser dito com relação 

aos sindicatos locais, em que a prática política e sindical (volta a parceria social ou ao 

radicalismo) influenciam decisivamente na articulação global-local. Isso não invalida a 

importância da constituição dos comitês mundiais, enquanto um tipo de rede de organização 

de sindicalistas e trabalhistas, como meio de articulação da representação de trabalhadores nas 

várias plantas das empresas citadas. Além do poder de  negociação poder ser fortalecido 

frente a tomada de decisões das empresas transnacionais como resultados mais imediatos, 

laços de solidariedade de classe mais efetivos não só com membros da mesma empresa, mas 

também com outros atores sociais, podem ser estabelecidos.  
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Entendemos que a lógica em rede global pode ser uma possibilidade promissora para o 

futuro do movimento sindical, desde que ela esteja estritamente articulada com suas bases e 

estabeleça alianças com outros atores coletivos importantes, o que poderia ser pensado a partir 

da categoria de sindicalismo de movimento social (MOODY, 1997a, 1997b). Acreditamos que 

os impasses que estão presentes nas mobilizações “antiglobalização” também podem ser 

estendidos, com certos limites, ao movimento sindical, como a falta de uma projeto coletivo 

de longo prazo e um velho dilema que tem permeado agora esses “movimento 

antiglobalização”. De forma variada está implícito o velho problema da reforma ou da 

revolução nesses novos movimentos.  A grande questão que podemos deixar para debate, para 

velhos e novos movimentos, é:  o objetivo é humanizar gradualmente o sistema ou mudá-lo 

completamente e se pode ser atingida sem a derrubada violenta das principais instituições de 

poder? 
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