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O que é novo desafia e une. Esta é explicação de reunirmos 53 

entidades sindicais nacional e 20 internacional, com um plenário com 

mais de 190 delegados.  

Após a apresentação das palestras por mestres e doutores 

especialistas e estudiosos sobre o tema proposto, seguido de amplo 

debate com o plenário, apresentamos as seguintes considerações: 

 

- que a conjuntura política atual exige mais conhecimento e 

capacidade de negociação para construir um novo contrato social 

que leva em conta as novas tecnologias e as mudanças na 

organização do mundo trabalho.  As plataformas para 

intermediação de mão de obra concentrada em grandes 

transnacionais empobrecem os trabalhadores; 

- que os sindicatos estão claramente associados com salários 

mais altos e benefícios para os trabalhadores, mas os problemas 

de comunicação com os trabalhadores dificultam o entendimento 

do papel do sindicato e dos ganhos obtidos com eles; 

- que a tradição sindical brasileira é de unicidade. Os países com 

tradição de arranjos corporativos como o Brasil diferem dos 



 

modelos sindicais pluralistas como o EUA e Reino Unido. O 

arranjo corporativo explica porque não apenas os trabalhadores, 

mas também os empresários possuem uma representação única 

em suas federações e confederações; 

- que os trabalhadores se socializam pelas redes sociais, as 

igrejas, o consumo e o lazer, mas pouco pelos sindicatos. Os 

sindicatos precisam de uma reinserção social que os coloque 

como uma organização central na vida cotidiana dos 

trabalhadores; 

- que a capitalização, prevista na reforma da previdência é, na 

realidade a privatização da previdência. No Chile, trabalhadores 

que tinham um salário mensal de 500 dólares, hoje recebem 175 

dólares de aposentadoria.  O Chile implementou a capitalização 

em 1980 e está provado que o sistema não funcionou, a não ser 

para o sistema financeiro que o administra; 

- que há necessidade de uma autocrítica pelo movimento sindical 

em relação ao financiamento sindical e às capacidades de 

mobilização como forma de fortalecer o futuro das organizações; 

- que a prioridade é a Reforma Tributária.  A previdência precisa 

corrigir tendências demográficas e distorções no regime próprio. 

Aliás, essas mudanças já vêm ocorrendo com a reforma de 2003 

e de 2013 com a criação do FUNPRESP; 

- que para destravar a economia, é preciso investimento público 

e privado. Para ter dinheiro para investir, o governo precisa 

reduzir o custeio e ampliar a arrecadação. Para reduzir o custeio, 



 

é preciso diminuir progressivamente as desonerações tributárias, 

negociar para redução do pagamento dos serviços da dívida 

pública e eliminar distorções nos gastos de custeio da máquina 

pública. Para ampliar a arrecadação sem criação de novos 

impostos, é preciso uma reforma tributária cobrando mais dos 

ganhos da especulação financeira e com combate mais eficaz à 

sonegação; 

- que as organizações sindicais filiadas e parcerias, em todos os 

níveis devem ficar mais atentas em relação a questões como:  

> violência no local de trabalho; 

> discriminação em qualquer nível seja racial, homofóbica e que 

procurem principalmente atacar grupos LGTBI; e 

> a falta de apoio a jovens em sua luta para entrar no mercado de 

trabalho. 

Para tanto devemos ser protagonistas no combate e no 

estabelecimento do politicas públicas que garantam dignidade e 

direitos a todos e todas, seja no trabalho seja na sociedade; 

Foram apresentadas e acatadas pela plenária as seguintes 

sugestões dos participantes: 

- fortalecer o sistema de comunicação junto aos trabalhadores 

principalmente para discussão sobre a reforma da previdência; 

- mobilizar os sindicatos para participar ativamente nas próximas 

eleições municipais, entendendo que é no município que vive o 

trabalhador e onde estão seus problemas, desta forma 



 

fortalecendo a presença do sindicato junto a sua base e garantir 

maior presença no cenário político nacional; 

- atuar junto ao governo e a sociedade civil organizada para o 

estabelecimento de políticas públicas visando a criação de 

empregos e a qualificação profissional do trabalhador, como 

forma de enfrentar o novo mundo do trabalho; 

- atuar fortemente na filiação de trabalhadores como forma de 

garantir uma efetiva ação sindical bem como conhecer as 

demandas dos trabalhadores, o que vai nos permitir incorporar na 

agenda sindical temas importantes de cidadania que hoje são 

atendidos por ONG´s e Associações; 

- a Conascon vai implantar o Observatório do Trabalho, já 

aprovado pela UniAmérica, como forma de avaliar as tendências 

do futuro das organizações sindicais, no mundo e no Brasil, 

permitindo uma discussão mais efetiva de como devemos nos 

preparar para este novo mundo do trabalho e das corporações. 

 

Os participantes deste evento que subscrevem este documento 

concordam que os temas aqui discutidos seja base de uma agenda 

permanente para todos os sindicatos filiados e que tenham como 

padrão a discussão com suas bases, procurando reduzir o déficit de 

comunicação hoje identificado entre os sindicatos e os trabalhadores. 

Que a CONASCON, como representante política, divulgue e coordene 

as premissas aqui definidas.  


