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Frente a crise global, uma resposta sindical global 

 

A condição de pandemia do novo coronavírus (Covid-19) foi assim reconhecida pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) devido a sua rápida e ampla disseminação 

internacional. Em curto espaço de tempo, governos e sociedades se viram obrigados a mudar 

sua forma estrutural de funcionamento e adaptar-se a nova realidade. Não foi diferente com 

os sindicatos globais, nacionais e locais em toda parte do mundo. 

 

A Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira (ICM) é uma federação 

sindical internacional com presença em 130 países e todos os continentes, representando 

cerca de 13 milhões de trabalhadores dos setores de construção e engenharia, materiais de 

construção, floresta e madeira. Na América Latina está presente em 22 países, entre eles o 

Brasil, onde possui atualmente 72 sindicatos afiliados, oriundos das cinco principais centrais 

sindicais: Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, Nova Central Sindical de 

Trabalhadores (NCST), União Geral de Trabalhadores (UGT) e Central dos Sindicatos 

Brasileiros (CSB). Essa ampla configuração política lhe atribui maior capacidade de análise 

e compreensão da realidade e, consequentemente, maior capacidade de resposta. 

 

O presente texto tem por objetivo compartilhar a experiencia de como os sindicatos 

enfrentam o desafio de uma crise global de impacto local devastador na vida das pessoas, no 

emprego, nas comunidades locais, nas economias dos países, nas cadeias globais de 

suprimento, no trabalho decente. 

 

No caso brasileiro, objeto desse artigo, o desafio foi ainda maior ao impactar sindicatos já 

golpeados e combalidos pelos efeitos da reforma trabalhista implementada pelo governo 

Temer no ano de 2017. Bem ou  mal, antes dessa reforma, a maioria dos sindicatos de 

trabalhadores cumpria uma agenda quase unificada de defesa dos direitos trabalhistas por 

meio da negociação coletiva e da incidência política junto a governos, legisladores e 

tribunais, no contexto do sistema de relações de trabalho regulado pela Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), que inclui jornada de trabalho, férias regulares, proteção contra o 

desemprego e em caso de acidentes e doenças, aposentadoria e diversos outros direitos. 

 

No marco dessa regulação, está também a segurança e a saúde dos trabalhadores que conta 

com a proteção do Estado por meio do sistema de inspeção do trabalho, a atenção e 



assistência à saúde do trabalhador, a proteção social durante e após a vida laboral e a Justiça 

do Trabalho como instrumento garantidor. Boa parte desse sistema, estrutura e conteúdo, 

resulta de lutas históricas da classe trabalhadora contra as contaminações e os acidentes de 

trabalho. Muitos perderam a vida nessa construção. 

 

Mas a reforma trabalhista de orientação neoliberal foi ao mesmo tempo impiedosa e incisiva 

ao promover a “negociação individual” em detrimento da representação sindical; ao permitir 

a homologação sem a assistência do sindicato; ao criar a figura do trabalhador 

“autossuficiente” que negocia diretamente com o patrão caso receba mais de duas vezes o 

teto da Previdência, prescindindo do Sindicato e, principalmente, ao eliminar de forma 

abrupta e  sem período de transição a contribuição sindical compulsória, que representava 

expressiva quantia do orçamento de um grande número de entidades, principalmente as 

menores e de setores mais vulneráveis como o rural e o de serviços, impactando também as 

entidades de segundo e terceiro graus, as federações estaduais e confederações nacionais, que 

cumpriam o papel de incidência política sobre o governo e o Congresso. 

 

Antes disso, a chamada “ultratividade”, que garantia os benefícios e direitos da convenção 

coletiva até sua renovação, havia sido eliminada por decisão judicial, assim como a 

ampliação da terceirização havia sido autorizada, contribuindo para o enfraquecimento da 

representatividade dos sindicatos. 

 

O impacto é visível: no setor privado a taxa de sindicalização caiu de 16,1% em 2012 para 

menos de 11,2% da população ocupada em 2019, cerca de 10,6 milhões de pessoas. Na 

Construção Civil a redução da taxa de sindicalização foi ainda mais drástica, caindo de 

8,9% em 2012 para 4,2% em 2019. As informações são do suplemento Características 

Adicionais do Mercado de Trabalho 2019, da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta quarta-feira (26) pelo IBGE.  

 

Mais além da reforma trabalhista propriamente dita, a reestruturação do mercado de trabalho 

pode responder por boa parte dessa fragilização da representação sindical: queda acentuada 

do emprego formal “com carteira” e aumento exponencial do “trabalho por conta própria” e 

“pejotizacao” no período entre 2012 e 2019; queda da produção industrial e aumento dos 

serviços e trabalho por aplicativos; aumento da terceirização nos setores privado e público. 

Boa parte dessas medidas forma iniciadas nos anos 90 e “desaceleradas” no período de 2003 

a 2014 quando a agenda de “trabalho decente” da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) foi adotada pelo governo na chamada Agenda Nacional do Trabalho Decente (ANTD). 

 

Sem “poder estrutural” – conjunto de condições econômicas e sociais que empoderam o 

trabalhador e sua capacidade de negociação frente ao empregador -, os sindicatos ficaram 

mais vulneráveis aos efeitos colaterais do novo coronavírus sobre a economia e o trabalho, o 

que pode ser a gota d´água para a falência definitiva de muitas entidades ou, definitivamente, 



uma oportunidade para mostrar-se relevante para uma grande maioria de trabalhadores 

desassistidos e desprotegidos frente ao poder do grande capital e suas políticas de neoliberais. 

 

Sindicatos da Construção e a pandemia do novo coronavírus 

 

As oligarquias, as elites e seus governos deram as costas para o povo ao não enfrentar com 

equidade a pandemia do novo coronavírus e suas consequências econômicas, sociais e 

ambientais. Enquanto protegiam seus negócios, suas empresas e seus bancos, lançaram os 

trabalhadores e o povo a própria sorte. Com medidas ineficazes e que não lhe tocavam os 

privilégios, fracassaram no combate a pandemia e na manutenção da renda dos trabalhadores 

e do sustento das famílias. Com a exceção de uns poucos países em que o nível de 

organização e incidência política da classe trabalhadora fez valer o contrário, a América 

Latina se tornou o epicentro global de propagação e gravidade da crise. 

 

Os fundamentos das políticas neoliberais – austeridade e estado mínimo – constituíram a face 

mais perversa de um sistema capitalista que já esgotou sua capacidade de acumulação sem 

ter que avançar sobre a vida das pessoas e a destruição dos bens naturais. O sistema atual é 

incapaz de promover desenvolvimento econômico com inclusão e bem-estar social e 

sustentabilidade ambiental, colocando em xeque as metas para o desenvolvimento 

sustentável do planeta da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). 

 

A ICM foi rápida em rápida em reconhecer essa realidade, revisar suas políticas e propor os 

novos marcos de um período de resistência, organização e luta, pautada na defesa dos direitos 

trabalhistas, na geração de empregos decentes e seguros, com salários justos e com renda 

mínima e seguridade social para toda a população, incluindo os trabalhadores que lutam pelo 

sustento de suas famílias na economia informal, em particular os migrantes, as pessoas com 

deficiência, as mulheres responsáveis pelos lares e os jovens em busca de oportunidades. 

 

Durante sua primeira reunião estatutária virtual, realizada nos meses de maio e junho de 

2020, o Comitê Mundial da ICM, após ouvir as instancias regionais ao redor do mundo, 

decidiu propor um novo caminho, mais inclusivo e equitativo, para a recuperação de 

empregos e indústrias nos setores de construção, materiais de construção, madeira e floresta 

que contribuem para um futuro social e ecologicamente sustentável.  

Este é o desafio que temos pela frente após a mudança radical das atividades econômicas e 

das vidas humanas impactadas pela pandemia do novo coronavírus. O Comitê Mundial 

considerou a complexidade da crise que está se formando para formular e oferecer aos 

sindicatos um caminho de unidade, que pode ser desenvolvido por meio de ações nacionais, 

regionais e globais em oito áreas: 

• Tornar o trabalho mais seguro, priorizando a saúde e segurança dos trabalhadores 

• Proteger os salários e assegurar os empregos 



• Advogar pelos direitos econômicos, políticos e trabalhistas dos migrantes 

• Promover a incorporação da perspectiva de gênero na resposta à crise e a equidade 

de gênero na recuperação econômica, bem como assumir a violência de gênero como 

uma questão trabalhista 

• Reconhecer a liderança do setor florestal e sua cadeia de valor na recuperação 

econômica 

• Responsabilizar as empresas multinacionais pelas condições de trabalho e exigir que 

as corporações contribuam de forma significativa para a recuperação econômica 

• Defender a solidariedade global e a cooperação internacional para a soberania e 

recuperação global 

• Construindo o futuro pós-pandemia: um futuro verde e com justiça social. 

 

América Latina e Caribe 

 

A pandemia da COVID-19 promoveu mudanças dramáticas na realidade da região, 

demandando das nossas organizações, inovação na ação. Os sindicatos afiliados e a ICM têm 

respondido de forma exemplar na defesa dos trabalhadores, promovendo ações de 

enfrentamento imediato à pandemia sem perder de vista o mundo do trabalho que queremos. 

As atividades presenciais foram substituídas por estudos, mapeamento e atividades virtuais 

de formação e desenvolvimento sindical sobre temas relacionados a mulheres, migrantes, 

jovens, comunicação e ativismo digital, meio ambiente e mudanças climáticas, e saúde e 

segurança no trabalho frente a COVID-19. 

A solidariedade sindical internacional fez-se mais forte e significativos recursos financeiros 

foram direcionados à proteção e assistência direta aos trabalhadores de nossos setores e 

suas famílias, em particular os trabalhadores migrantes, mais vulneráveis. Dezenas de 

empresas e governos foram chamados a garantir salários e empregos. Centenas de 

sindicatos receberam informações e subsídios para fortalecer suas negociações com os 

patrões e os governos de seus países, estados e municípios. 

 

Brasil – Vida antes do Lucro 

 

 



 

A pandemia global do COVID-19 impos um grande desafio as sociedades como um todo. 

Além da crise sanitária, a pandemia tem sido o estopim da maior crise económica já vivida 

por esta geração, se perfilando como a maior crise económica mundial da história do 

capitalismo. Ainda, ambas as crises se articulam com a crise climática que provoca a 

destruição do meio ambiente.  Neste contexto, as diferentes forças organizadas da sociedade 

têm sido demandadas a dar uma resposta que promova o resguardo dos seus interesses.  

No Brasil, a grave situação global conjuga-se com um forte ataque aos direitos dos 

trabalhadores iniciados com a reforma trabalhista de novembro de 2017, seguida da edição 

de diferentes Medidas Provisórias precarizantes e antissindicais. Apesar dos ataques, o 

movimento sindical brasileiro têm enfrentado a situação, procurando garantir os direitos dos 

e das trabalhadoras.  

Neste sentido, a Internacional de Trabalhadores da Construção e da Madeira (ICM), através 

dos seus afiliados no Brasil, tem levantado como bandeira principal “Vida Antes do Lucro!”, 

por meio de campanhas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e pela negociação coletiva 

para garantir aos trabalhadores e trabalhadoras da construção, materiais de construção, 

madeira e silvicultura, o direito básico do trabalho seguro. 

Com esse objetivo, um grupo de especialistas sindicais foi convidado a se reunir virtualmente 

para, com a assessoria de um médico do trabalho oriundo de um Centro de Referencia em 

Saúde do Trabalhador (CEREST) e um engenheiro de seguranca do trabalho oriundo do setor 

público (FUNDACENTRO), elaborar uma “Proposta de Recomendações de Políticas de SST 

para a Prevenção e Controle do COVID-19 na Indústria da Construção”, dividido em duas 

seções. 

A primeira tratou da análise detalhada do impacto da crise sanitária e económica no setor da 

construção, fornecendo os elementos indispensáveis para a elaboração de estratégias 

sindicais rigorosamente fundamentadas. A segunda apresentou uma serie de recomendações 

elaboradas com o objetivo principal de fornecer subsídios para a negociação coletiva relativa 

à SST em relacao a COVID-19, bem como, oferecer subsídios as autoridades públicas e 

gestores interessados em promover as melhores práticas em termos de prevencao e protecao 

da saúde. Nesse caso, a proposta foi encaminhada ao Ministério Público do Trabalho (MPT). 

 

Recomendações para a prevenção e controle do Covid-19 na Construção 

As atividades da indústria da construção, constantes da seção ¨F¨ do CNAE e às atividades e 

serviços de demolição, reparo, pintura e manutenção de edifícios em geral e de manutenção 

de obras de urbanização, previstas na Portaria nº 3.733, de 10/02/2020, tem elevada 

incidência de acidentes de trabalho principalmente dos graves e fatais. A prevenção de 

acidentes nas obras exige enfoque específico em função do grande número de subcontratados 

e de serviços terceirizados, da rotatividade e qualificação da mão de obra. 



Para enfrentar o risco de infecção pelo novo coronavírus - doença respiratória causada pelo 

vírus Sars-CoV-2 que é transmitida por contato, gotículas respiratórias e aerossol -, todos os 

esforços devem ser adotados, seguindo a hierarquia de controle tradicional: medidas de 

engenharia, ajustes administrativos, procedimentos e práticas seguras de trabalho, e uso de 

equipamento de proteção individual (EPI). A combinação dessas medidas de controle será o 

meio de proteção aos trabalhadores da exposição ao vírus nos seus locais de trabalho. 

Recomendações: 

- Cumprimento integral da legislação vigente: Capitulo V - Título II da CLT, Portaria MTb 

n° 3.214, de 08/06/1978, Portaria nº 3.733, de 10/02/2020 e suas alterações, NHOs da 

Fundacentro, Normas Técnicas da ABNT, Convenções e Recomendações da OIT ratificadas 

pelo Brasil e sancionadas por Decreto Legislativo (Decreto N° 10.088, de 5 de novembro de 

2019) , particularmente a Convenção 167 e Recomendação 175 sobre Segurança e Saúde na 

Construção, Códigos de Obras e Regulamentos Sanitários dos Estados e Municípios, Normas 

contidas em Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho e legislação e recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização Internacional do Trabalho (OIT), 

International Standards Organization (ISO) ,Ministério da Saúde, Ministério da Economia, 

Ministério do Meio Ambiente constante dos Anexos 2 e 3 - Legislação e literatura  

relacionada a riscos da pandemia da Covid-19 nos ambientes de trabalho. 

- Criação de um comitê paritário bipartite de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, por 

obra, frente de obras ou conjunto de obras, constituído de no mínimo dois representantes dos 

empregadores e dois dos trabalhadores, conforme o porte da obra e o número de 

trabalhadores, coordenado pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho 

(SESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) da empresa, com o objetivo 

de implementar um plano de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da 

Covid-19 nos canteiros de obras; 

- O comitê paritário bipartite de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), deve 

propor medidas de proteção, controle e mitigação dos riscos baseadas na hierarquia de 

controles de engenharia, administrativos e organizacionais, práticas seguras de trabalho e uso 

de Equipamento de Proteção Individual (EPI) (Anexo 1), antes de chegar e entrar na obra, 

durante a realização do trabalho, na saída do trabalho e ao chegar em casa; 

- A empresa deve implantar um sistema de gestão de SST em cada obra, frente de obra ou 

conjunto de obras, desde a fase de projeto, com participação dos trabalhadores, nos termos 

preconizados pelas Diretrizes sobre Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho 

da OIT (ILO-OSH 2001) e ISO 45001 - Sistemas de gestão de saúde e segurança ocupacional 

- Requisitos com orientação para uso, assegurando os recursos humanos e materiais 

necessários para a sua implementação; 



- Deve ser feito pelo SESMT da empresa, antes do início de cada etapa da obra, uma análise 

de riscos da atividade a ser executada, com ênfase na prevenção dos riscos de transmissão da 

Covid-19;  

- Deve ser proposto pela ICM e os sindicatos nos estados, articulado com o Ministério 

Público do Trabalho (MPT), um acordo padrão para ações integradas de prevenção e controle 

dos riscos nos processos, nas condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção envolvendo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) e o Sindicato 

Nacional da Indústria da Construção Pesada (SINICON), Vigilância Sanitária, OIT, 

Agências Reguladoras, Ministério da Economia, Ministério do Meio Ambiente, Ministério 

da Saúde e Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde; 

- A empresa deve dar uma atenção especial aos trabalhadores identificados que façam parte 

de grupos de risco para a Covid-19 (idade de 60 anos ou mais, hipertensos, portadores de 

doença pulmonar obstrutiva crônica, pacientes portadores de cardiopatias, diabéticos, 

imunocomprometidos e grávidas) e adote protocolos específicos para a proteção deles. Estes 

grupos devem receber atenção especial, priorizando-se sua permanência na residência em 

tele trabalho ou trabalho remoto se for possível. 

Conclusões 

É confortante reconhecer que os sindicatos cumprem um papel relevante na proteção dos 

direitos dos trabalhadores e na edificação de sociedades mais justas e equitativas, também 

mais sustentáveis do ponto de vista econômico, social, ambiental e político. 

Passados quase três anos do golpe da reforma trabalhista neoliberal imposta por um governo 

e um congresso de viés patronal, sem negociação e sem período de transição, é alentador 

constatar a capacidade de resiliência de muitas organizações sindicais em distintos setores. 

Também é reconfortante saber que o mesmo processo ocorreu em países da América Latina 

no decorrer dos anos 90 e os sindicatos, ainda que fragmentados e limitados muitas vezes aos 

muros de uma empresa, resistem. 

Conhecer e entender esses processos é fundamental para garantir que o sindicalismo 

mantenha a sua voz – e de forma altiva – na atualidade. 

 

 


