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RELATÓRIO ESPECIAL: O impacto da pandemia sobre as condições de trabalho 
nas cadeias globais de produção na América Latina e Caribe

Desde janeiro de 2017, o projeto “Forta-
lecimento da ação sindical para a defe-
sa dos trabalhadores/as nas cadeias das 
Américas”, desenvolvido na Argentina, 
Brasil, Costa Rica, El Salvador, Panamá 
e República Dominicana, envolvendo as 
centrais desses países f iliadas à CSA e 
com o apoio da DGB-Bildungswerk da 
Alemanha, vem desenvolvendo ativida-
des de debate, pesquisa e sistematização 
de conhecimento acerca dos processos 
e condições de trabalho, bem como do 
tipo de inserção nas cadeias globais de 
produção desses países. Junto com o de-
safio de produzir conhecimento a partir 
de e para a classe trabalhadora, o proje-
to visa fortalecer a organização das tra-
balhadoras e trabalhadores nas cadeias 
globais; e o reconhecimento e formali-
zação dos coletivos invisibilizados devido 
às condições de extrema precariedade 
e desigualdade, resultado de complexos 
processos de terceirização e deslocali-
zação da produção que estão na base 
dessa forma de organização do trabalho.

Em continuidade a essa série de trabalhos 
e pesquisas já realizados, este relatório 
analisa o impacto da pandemia sobre as 
condições de trabalho nas cadeias globais 
de produção na região com ênfase em 
seis países: Argentina, Brasil, Costa Rica, El 
Salvador, Panamá e República Dominica-
na. Em particular, será mostrado o apro-
fundamento da precarização do trabalho, 
os conflitos sindicais desencadeados a 

Introdução

partir dos novos ataques contra os dire-
itos trabalhistas e a resposta por parte 
de sindicatos e/ou centrais sindicais nos 
âmbitos nacionais correspondentes, 
considerando quatro cadeias globais de 
produção.1

Para este f im, foi selecionado um con-
junto de casos setoriais testemunho, que 
procuram dar conta dos processos em 
curso e das tendências mais signif icati-
vas nesses segmentos de trabalho. Esses 
casos ilustram de que forma as empre-
sas encontraram, na crise provocada pela 
pandemia, uma oportunidade e as con-
dições propícias para implementar pro-
cessos de reestruturação que implicam 
a destruição e/ou precarização de postos 
de trabalho; como se beneficiaram dos 
pacotes de ajuda anticrise dos governos, 
enquanto intensif icam a exploração e 
aprofundam a precarização de seus tra-
balhadores/as; e f inalmente, como vio-
lam impunemente as normas trabalhis-
tas nacionais, com a passividade cúmpli-
ce dos governos que se mostram surdos 
diante das demandas sindicais.

O relatório se detém na cadeia automo-
tiva e de autopeças, com o caso da Ford 
no Brasil; na cadeia têxtil, com o caso de 
Guararapes também no Brasil; na cadeia 
agroalimentar, com o caso de Chiquita 
Brands International na Costa Rica, e na 
cadeia de mineração, com o caso da Mi-
nera Panamá no Panamá.

1.  A abordagem metodológica, qualitativa, centra-se em uma linguagem inclusiva e clara, adaptada 
ao mundo sindical e social da região, em quatro casos testemunho ressoantes durante 2020 e 2021, de em-
presas transnacionais com presença nos países selecionados. A experiência e o posicionamento da CSI e 
da CSA diante da atuação das empresas transnacionais, do poder corporativo e das cadeias globais foram 
considerados como expressão concreta das diversas formas de precarização atual do trabalho. Foram reali-
zadas entrevistas com informantes-chave, além de utilizar fontes de informação tais como as fornecidas por 
instituições como OIT ou CEPAL, bem como de organizações sindicais como a CSI, as Federações Sindicais 
Internacionais e a própria CSA.
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Em seu desenvolvimento conceitual, a 
abordagem de cadeias globais incluiu dife-
rentes arestas e eixos2. Em uma breve sín-
tese, em primeiro lugar, as cadeias globais 
de suprimento (CGS) são redes internacio-
nais de intercâmbio de bens e serviços, que 
envolvem o fluxo de informação, proces-
sos e recursos pelo mundo. Por sua vez, as 
cadeias globais de valor (CGV) envolvem e 
incorporam todo o conjunto de atividades 
e atores necessários para a produção, distri-
buição e consumo final de cada produto, de 
forma integral. Finalmente, ao enfatizar os 
processos de trabalho em toda a cadeia e 
em cada elo, a CSA propõe a denominação 
de cadeias globais de produção (CGP). Com 
essa abordagem é possível analisar as con-
sequências da fragmentação internacio-
nal da produção, tanto a partir do vínculo 
existente entre as diferentes empresas que 
fazem parte dos elos de cada cadeia, quan-
to das regiões geográficas do planeta nas 
quais operam e, em particular, do impacto 
sobre as condições e processos de trabalho 
em cada um desses âmbitos.

2  Desde a segunda metade da década de 
1980, diferentes autores retomaram as teorias da 
divisão do trabalho postuladas por Adam Smith, as 
vantagens comparativas de David Ricardo, os cus-
tos de transação (internalizados ou de mercado) 
propostos por Ronald Coase e Oliver Williamson, a 
fragmentação produtiva de Jones e Kierzkowski e a 
teoria dos “sistemas de valor” de Porter para confluir 
no que inicialmente denominou-se cadeias globais 
de suprimentos ou de commodities (CGC, pelas si-
glas de “Cadeia Global de Commodities”). Entre 
esses autores, além do próprio Porter (1985), desta-
cam-se Hopkins e Wallerstein (1986) que definiram 
as CGCs como uma “rede de processos de trabalho 
e produtivos cujo resultado final é um bem final” e 
Gary Gereffi (1989) que as estudou para compreen-
der o desenvolvimento da Ásia oriental e América 
Latina. Conceitualmente, as CGCs permitem analisar 
a entrada, transferência e/ou saída ao longo de cada 
elo de uma cadeia para certa mercadoria. O desen-
volvimento dessas análises deu origem ao conceito 
de Cadeia Global de Valor (CGV) e Cadeia Global de 
Produção (CGP).

Embora existam CGP mundiais desde a ida-
de média, por exemplo, com mercadorias 
produzidas em colônias na Ásia ou América, 
manufaturadas na Europa e comercializa-
das depois no mundo todo, além do comér-
cio da força de trabalho escrava da África, 
foi a crescente concentração de atividades 
produtivas em zonas industriais e, portanto, 
da população consumidora o que sustentou 
uma potencialização da desagregação geo-
gráfica entre os momentos de produção e 
de consumo. A expansão do processo de 
globalização durante o século XX deu ori-
gem a grandes corporações mundiais que 
funcionam como tomadores de decisão pri-
mordiais3 nos elos “centrais” dessas cadeias: 
são elas que definem o quê, como, onde e 
quanto será produzido de cada produto, 
descentralizando, terceirizando e atribuin-
do operações de fornecimento, fabricação e 
distribuição de insumos a outras empresas 
em diferentes países e regiões. Essas em-
presas transnacionais, que estão localizadas 
no núcleo de cada CGP, monopolizam os 
elos estratégicos. Isso não só permite que 
tenham uma influência marcante sobre os 
demais elos, mas principalmente que se 
apropriem da maior parte do valor agrega-
do em toda a cadeia.

O processo de globalização acarreta assim 
a transnacionalização do capital que im-
plica uma hierarquia imposta a partir des-
sas empresas que concentram o poder e a 
tomada de decisões no interior da cadeia. 
Essa dinâmica aprofunda e explica em par-
te a dinâmica do capital mundial (Norte 
Global/Sul Global ou centro/periferia), mas 
principalmente através dos processos de 
terceirização e deslocalização acrescenta o 

3  Sob a abordagem teórica das CGPs ou CGVs, 
nessas estruturas hierárquicas podem ocorrer víncu-
los internos (com empresas subsidiárias), dependen-
tes ou mais equiparáveis entre os diferentes atores 
de cada etapa, dependendo das características téc-
nicas e de mercado de cada mercadoria e dos atores 
em cada elo. 

1. Cadeias globais de produção (CGP) 
e a precariedade a partir da perspectiva 

do movimento sindical
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impacto negativo nas condições de trabal-
ho, generalizando formas de precarização 
do trabalho em todo o planeta. A atual di-
visão internacional do trabalho e as formas 
que ela adota em cada país estão, então, 
intimamente ligadas com os mecanismos 
de distribuição desigual do valor dentro 
das CGPs. 

Em termos gerais, em cada CGP há uma 
fase inicial que diz respeito à obtenção 
dos insumos e matérias-primas, poden-
do incluir também a pesquisa e o desen-
volvimento de processos e produtos. De-
pois virão as etapas de produção (trans-

formação material dos insumos e maté-
rias-primas em uma mercadoria final para 
essa etapa do processo); marketing; venda; 
distribuição e comercialização; e eventual-
mente, um serviço pós-venda. Em cada 
um desses elos pode haver diferentes con-
dições de trabalho, em diferentes pontos 
do planeta, enquadradas em diferentes 
empresas; mas um desses elos atua, em 
geral, como “núcleo” que influencia os de-
mais impondo condições. 

Nos fatos, as CGPs possuem várias carac-
terísticas gerais que devem ser analisadas 
em cada caso pontual:

• São fragmentadas: o conjunto do processo produtivo pode ser dividi-
do em elos. A interação entre esses elos depende de como as empre-
sas que dominam cada CGP desde seu elo central pretendam influen-
ciar as demais, impondo condições de produção e de compra-venda 
e, portanto, intervindo também nas condições de trabalho.

• As empresas no elo central influenciam as demais empresas na CGP 
a partir de uma combinação de controle e integração, através da ges-
tão das relações assimétricas de poder ao longo da cadeia e da impo-
sição de condições.

• Encontram-se geograficamente dispersas: segundo os critérios 
de cada empresa central, tenderão a procurar maximizar sua apro-
priação de lucros, por exemplo, mediante a busca de menores cus-
tos trabalhistas ou logísticos, menores impostos e taxas, facilitação ou 
vantagens burocráticas ou administrativas, proximidade aos locais de 
obtenção de matérias-primas e/ou de consumo massivo, etc.

• As cadeias globais têm se baseado historicamente e ainda hoje ten-
dem a aumentar a terceirização e a deslocalização da produção e isso 
repercute diretamente nas condições de vida e de trabalho, portanto, 
nas desigualdades já preexistentes no mundo. Entender os processos 
de trabalho (inclusive terceirizados e/ou precarizados) como parte da 
mesma unidade produtiva integrada no sistema capitalista mundial 
permite reconhecer outros/as trabalhadores/as como parte da mes-
ma cadeia com os quais se compartilham lutas sindicais semelhantes.

• Reduzem a capacidade de regulação por parte de cada Estado nacio-
nal, em particular porque concentram a informação e o poder para a 
tomada de decisões em poucas empresas núcleo de cada CGP, limi-
tando a participação de governos e trabalhadores/as no desenho e 
execução de políticas e ações destinadas a melhorar suas condições 
de trabalho e de vida. Esse processo tende ao que se denomina “cap-
tura do Estado”, que é “o exercício de influência abusiva por parte de 
elites econômicas e políticas, para que as leis e os governos funcionem 
de acordo com seus interesses e prioridades, e em detrimento do in-
teresse geral da população. Essas ações contribuem para aumentar 
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a brecha de desigualdade e prejudicam a democracia” (OXFAM, 2018). 
Entre os mecanismos mais habituais de captura do Estado estão in-
cluídos a cooptação das linhas hegemônicas dos discursos em meios 
massivos de comunicação; o fluxo constante de empresários/as ou di-
retores das empresas que passam a ser funcionários/as públicos/as e 
vice-versa, garantindo a defesa de seus interesses empresariais a par-
tir das instituições públicas (o que se conhece nesse contexto como 
“porta giratória”); o lobby (já institucionalizado, obscuro ou diretamen-
te ilegal a partir de práticas de corrupção) e o uso de paraísos fiscais e 
mecanismos de evasão e fraude fiscal para ocultar o fluxo de fundos 
entre empresas, instituições públicas e/ou as pessoas que as dirigem 
em cada momento (o caso da empresa Chiquita Brands na Costa Rica 
ou da Minera Panamá no Panamá ilustram esse fenômeno).

Como ilustrado na denominada curva 
do sorriso das cadeias globais (gráfico 
1), pode-se af irmar que a modalidade de 
inserção nas CGPs típica dos países da 
América Latina e Caribe, concentrada 
nos elos de fabricação e logística, 
implica uma condição de fragilidade 
estrutural: menor valor agregado, maior 
subordinação aos elos centrais, piores 
condições de trabalho e salários. Da mes-
ma forma, e como já foi advertido em 

Gráfico 1: Curva do sorriso das CGPs. Fonte: Rico Shen, 2007, 
Wikimedia Commons

vários estudos, entre os quais destaca-
mos os realizados pela CEPAL4, trata-se 
dos elos nos quais a automação e a re-
conversão tecnológica implicam a perda 
direta de empregos, em um contexto de 
atraso na introdução de inovações que 
poderia alimentar uma dinâmica de re-
tirada e relocalização em direção às eco-
nomias mais industrializadas e, portan-
to, provocar destruição de empregos e 
desindustrialização na região.

4

4 Ver: Cimoli, Mario. 2019. Apresentação de 5 de março de 2019, CEPAL, Santiago; Weller, J. Gontero S. e 
Campbell, S. 2019. “Cambio tecnológico y empleo: una perspectiva latinoamericana. Riesgos de la sustitución 
tecnológica del trabajo humano y desafíos de la generación de nuevos puestos de trabajo”, série Macroeconomia 
do Desenvolvimento, N° 201 (LC/TS.2019/37), Santiago, Comissão Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL)
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jovens que já enfrentavam condições ad-
versas para o trabalho. As maiores perdas 
de empregos e de renda foram produzi-
das entre trabalhadores/as que já tinham 
menos recursos econômicos e simbólicos 
para enfrentar a crise. De acordo com a 
OIT (2020), durante 2020 na América La-
tina e Caribe haveria pelo menos 11,5 mil-
hões de novos desempregados (um au-
mento de 3,4 pontos percentuais na taxa 
de desemprego da região) e mais 30 mil-
hões de pessoas pobres.

Nesse contexto, o conjunto dos e das tra-
balhadoras e suas organizações sindicais 
em toda a América Latina e Caribe en-
contram-se em uma situação de extrema 
fragilidade que condiciona a capacidade 
de respostas coletivas, diante das políticas 
ruinosas ou o desamparo por parte dos 
Estados. Em todos e cada um dos países 
da nossa região, os governos implemen-
taram (no melhor dos casos) políticas 
paliativas que só serviram para mitigar o 
aumento da pobreza, da indigência, do 
desemprego e da exclusão social. A com-
binação de algumas políticas imediatas 
de saúde pública que restringiram a ati-
vidade econômica, as transferências par-
ciais e insuficientes às famílias e as ini-
ciativas para buscar a adaptação a uma 
nova normalidade pós-pandêmica (para a 
qual ainda não se vislumbra um horizon-
te certo) geraram um amplo prejuízo em 
matéria trabalhista. Além disso, em geral, 
os governos não intervieram (ou apenas 
o fizeram de forma testemunhal) ante os 
abusos de poder por parte de empresas 
que aproveitaram a pandemia como des-
culpa para subjugar os direitos trabalhis-
tas de seus trabalhadores/as.

As medidas de distanciamento social 
como prevenção dos contágios, tomadas 
pelos governos para restringir a circu-
lação e propiciar o isolamento, obrigaram 

A pandemia de COVID-19 levou à maior 
crise econômica do século XXI nas econo-
mias da América Latina e Caribe; mesmo 
no nível global, o ano de 2020 marcou a 
maior queda na atividade econômica des-
de a Grande Depressão na década de 1930. 
Ao mesmo tempo, a emergência sanitária 
mundial permitiu ver com maior clare-
za a dinâmica predatória de um modelo 
de desenvolvimento neoliberal que gera 
níveis cada vez maiores de violência e ex-
ploração, para sustentar a concentração 
da riqueza e da renda, a marcada assime-
tria de poder entre o Norte e o Sul globais, 
os prejuízos que a crise sócio-ecológica 
trazem sobre os povos e territórios (com 
a mudança climática como protagonista 
ineludível) e o aprofundamento de ten-
dências prévias com relação à piora das 
condições de trabalho e da vida em nossa 
região.

Assim, o custo da crise recai em maior 
proporção sobre a classe trabalhadora: as 
perdas de empregos e de renda, as sus-
pensões e reduções das jornadas de tra-
balho e o abuso de poder passando por 
cima dos direitos trabalhistas legalmen-
te vigentes, estão na casa dos milhões e 
proliferam em toda a região. Em termos 
setoriais, o emprego no comércio, restau-
rantes e hotéis, turismo, atividades cultu-
rais e a indústria manufatureira não es-
sencial foram os mais impactados. Esta 
crise levou a uma redução abrupta do 
emprego informal e, em menor medida, 
do emprego formal, resultante primei-
ro das restrições à circulação pelo tecido 
urbano e depois da queda da renda nas 
famílias (que reduziram suas compras e 
gastos em produtos e serviços do setor 
informal). Consequentemente, as e os tra-
balhadoras/es em condições de informa-
lidade ou precariedade têm sido particu-
larmente prejudicadas/os e, em especial, 
as mulheres trabalhadoras e as pessoas 

2. Panorama e tendências regionais e impacto 
da crise de COVID-19 nas CGPs
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as organizações sindicais a implementar 
medidas de protesto em formatos não 
tradicionais, por exemplo, com um uso 
cada vez maior das redes sociais. Porém, 
dentro do que foi possível em cada re-
gião, durante 2020 e até o momento em 
2021, houve inúmeras medidas de força, 
tanto pelas lutas e casos particulares de 
cada setor, quanto de maneira multis-
setorial (em alianças e confluências com 
outros movimentos sociais), com reivindi-
cações de caráter sociopolítico, tal como 
analisado nos últimos boletins da CSA 
(um exemplo de sindicalização incipiente 
em setores com menor tradição de orga-
nização será visto neste relatório com o 
setor têxtil do Brasil).

Antes da pandemia de COVID-19, havia 
preocupações e retrocessos nos proces-
sos de globalização e de expansão das 
CGPs. Mesmo uma publicação conserva-
dora em termos econômicos e cuja linha 
editorial se identif ica com as empresas, 
como é o caso da britânica The Econo-
mist, em meados de 2019 publicava uma 
série de artigos sobre esse encurtamen-
to das cadeias globais, onde constatava 
que as cadeias “já estavam experimen-
tando a mudança mais rápida em déca-
das em resposta a tendências mais pro-
fundas nos negócios, na tecnologia e na 

sociedade” (The Economist, 2019). A crise 
sanitária mundial reafirmou a importân-
cia de um maior controle e/ou proximi-
dade por parte das empresas núcleo em 
torno de toda a cadeia, incluindo os forne-
cedores de seus fornecedores e os riscos 
associados à logística do comércio mun-
dial. O fato de a pandemia interromper as 
operações habituais de numerosas CGPs 
aumentou a percepção, por parte das em-
presas tomadoras de decisão nos elos cen-
trais, sobre os riscos da dependência com 
relação a locais de produção (como, na 
forma destacada, China). Portanto, duran-
te 2020 e 2021, a tendência a deslocalizar 
uma parte substancial desses elos em paí-
ses desenvolvidos foi reforçada, mesmo 
em ocasiões sem aumentos consideráveis 
em custos (devido à aceleração da auto-
mação, da aplicação de inteligência artifi-
cial, da digitalização e/ou do teletrabalho). 
Esse processo de encurtamento das CGPs 
implica um novo impacto nas condições 
de trabalho e de vida de numerosos/as 
trabalhadores/as; em particular, o prejuízo 
imediato decorrente da redução dos pos-
tos de trabalho criados nessas CGPs em 
países periféricos e do Sul global (neste 
relatório, um exemplo concreto desse pro-
cesso de relocalização e encurtamento 
das cadeias globais será mostrado com o 
caso da Ford no Brasil).

3. Ofensiva empresarial e respostas sindicais 
na pandemia. Balanço a partir de quatro casos 

na região

As empresas transnacionais aproveitaram 
o contexto da pandemia para implemen-
tar processos de reestruturação e avanço 
em suas políticas históricas, que envol-
veram a violação de direitos humanos, 

trabalhistas e sindicais. De acordo com 
os conceitos e tendências já resumidos, 
para o presente relatório foram seleciona-
dos quatro casos de estudo, com critérios 
complementares5.

5

5  Para aprofundar no conhecimento das particularidades de cada caso, realizamos uma série de 
entrevistas qualitativas com suas principais referências, a quem agradecemos por seu tempo e dedicação. Para 
o caso Ford Brasil, a Maicon e a Alexandre Bento da CUT. Para o caso do Grupo Guararapes do Brasil, a Cassia 
Buffeli, Presidenta Adjunta UGT e Presidenta do Sindicato de Costureiras de Ibitinga e para o caso de Chiquita – 
Costa Rica, a Ligia Solis – Central Social Juanito Mora Parra – ANEP. 



11

RELATÓRIO ESPECIAL: O impacto da pandemia sobre as condições de trabalho 
nas cadeias globais de produção na América Latina e Caribe

• Em primeiro lugar, um caso da cadeia automotiva-autopeças em um 
dos países onde ela tem maior inserção (Brasil) e a partir do confli-
to desatado com uma multinacional de origem estadunidense (Ford) 
que prevê relocalizar totalmente sua produção em outros países, en-
curtando os elos em sua CGP. 

• Em segundo termo, também no Brasil, o caso de uma empresa (Gua-
rarapes) da cadeia têxtil, com inúmeros conflitos por abusos ante os 
direitos sindicais e trabalhistas. 

• Depois, uma multinacional agroalimentar, Chiquita Brands Interna-
tional (de origem estadunidense), com um vasto histórico de ataque 
aos direitos humanos e trabalhistas dos países latino-americanos nos 
quais opera, nesse caso a partir das reivindicações e medidas de força 
sindicais desatados por seus abusos durante a pandemia de COVID-19 
e a inação governamental na Costa Rica. 

• Finalmente, para o Panamá, o caso da Minera Panamá (filial de uma 
empresa de mineração multinacional canadense) na mineração.

Dessa forma, analisa em profundidade os 
casos que tiveram um alto impacto em di-
ferentes regiões e que já foram abordados 
em estudos e boletins da CSA, atentando 
ao ocorrido em um país da América do Sul 

e relatando as diferentes lutas sindicais em 
duas nações da América Central, para en-
tão olhar de forma integral o impacto da 
pandemia nas condições de trabalho em 
toda a região.

3.1. A cadeia automotiva-autopeças. O caso da Ford no Brasil  

Elos da cadeia automotiva-autopeças

Insumos disseminados 
(aço, alumínio, plástico, 

vidro, petroquímica, 
borracha)

Autopeças (partes, 
peças, sistemas)

ELO CENTRAL. Plantas 
(montagem, acabamento/

terminação, I+D, 
marketing)

Serviços de pós-venda
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Caracterização da cadeia e a empresa

A cadeia global de produção do setor au-
tomotivo é caracterizada por uma forte 
integração em nível global. Os principais 
atores desta cadeia são as plantas e os for-
necedores globais de peças, componentes 
e sistemas.

A cadeia automotiva-autopeças está es-
truturada em três grandes elos. O primeiro 
elo é formado por empresas fornecedoras 
de insumos: aço, alumínio, produtos plás-
ticos e petroquímicos, vidro, borracha, etc. 
O segundo elo está integrado por empre-
sas de autopeças que transformam os in-
sumos difundidos em partes, peças e sis-
temas. O terceiro elo é constituído pelas 
plantas, encarregadas das atividades de 
montagem e acabamento de veículos au-
tomotivos. Os serviços de pós-venda, que 
poderiam ser considerados o quarto elo, 
são geralmente terceirizados pelas plantas 
em outras empresas. Por sua vez, tanto as 
atividades de pesquisa e desenvolvimento 
quanto de marketing são desenvolvidas 
pelas casas matrizes das plantas em seus 
países de origem e não são realizadas no 
território sul-americano (esses elos cul-
minam no setor vendas através de conces-
sionárias). As plantas, subordinadas a suas 
casas matrizes, concentram a tomada de 
decisões e forçam os seus fornecedores a 
cumprir determinados padrões de quali-
dade, a adotar determinados sistemas de 
informação e processos (Anigstein, Kalos e 
Robilotta, 2018) e a aceitar as condições de 
venda. Na América Latina e Caribe, tanto a 
Argentina quanto o Brasil estão inseridos 
em várias etapas da cadeia global de pro-
dução seguindo um padrão de comércio 
regional (em particular no Mercosul e entre 
eles). Em seus territórios estão os fornece-
dores de insumos básicos; de pneus, peças 
e autopeças; e as plantas; em todos eles a 
maioria dos/as trabalhadores/as se encon-
tram registrados/as (formais) e cobertos/as 
por convenções coletivas de trabalho.

O setor automotivo representa aproxima-
damente 22% do PIB industrial do Brasil, 
com sólidas ligações na demanda de insu-
mos para as cadeias siderúrgica, metalúr-
gica, da indústria eletrônica, da borracha e 
do plástico. É composto por 31 fabricantes 

de automóveis, furgões, caminhões, ôni-
bus e máquinas rodoviárias, 590 empresas 
de autopeças e aproximadamente 5.600 
concessionárias de venda para o público; 
com um total de 67 fábricas industriais em 
11 estados e 54 municípios. O Brasil é o 8º 
maior produtor automotivo e de autopeças 
do mundo, atrás da China, Estados Uni-
dos, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido 
e França (OICA, Organização Internacional 
de Fabricantes de Automóveis).

O setor estagnou entre 1996 e 2003 em 
uma produção anual de 1,6 milhões de veí-
culos. Desde então, o governo promoveu 
uma maior oferta de crédito tanto para o 
investimento por parte das plantas quanto 
para a aquisição de automóveis pelas famí-
lias e a produção aumentou para 3,7 mil-
hões em 2013, o recorde até o dia de hoje. 
Os/as trabalhadores/as empregados/as em 
toda a cadeia de autopeças e automotiva 
aumentaram de 1.128.675, em 2006, para 
1.628.974, em 2013, para depois cair nova-
mente para 1.383.348 em 2016, segundo 
dados da câmara automotiva ANFAVEA.

Em 2012, o governo, as empresas e os sindi-
catos acordaram um novo regime automo-
tivo chamado Inovar-Auto (Programa de 
Incentivo à Inovação Tecnológica e Aden-
samento da Cadeia Produtiva de Veículos 
Automotores). Em troca de incentivos fis-
cais, as empresas deveriam investir em in-
fraestrutura; pesquisa e desenvolvimento; 
engenharia, tecnologia industrial básica e 
desenvolvimento de fornecedores; aderir 
ao Programa de Etiquetagem Veicular e 
aumentar a integração de conteúdo local 
nos veículos. No curto prazo, o programa 
não conseguiu evitar que a produção de 
veículos novos no país caísse para 2,2 mil-
hões por ano em 2014-2016. Em 2017-2019, 
no entanto, foram produzidas 2,9 milhões 
de unidades por ano. Isso implicou um au-
mento na produtividade do trabalho do se-
tor: se na década de 1990 a produção média 
foi de 1,03 automóveis por ano por trabal-
hador, em 2006 essa relação havia subido 
para 2,13 automóveis anuais por emprego 
na cadeia; atingiu um pico de 2,47 em 2010; 
e depois foi reduzido, com uma média em 
2017-2019 de 2,16 automóveis por ano por 
trabalhador(a).
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Produção, emprego, relação produção/emprego 
na cadeia automotiva

A perspectiva de dirigentes do setor for-
nece elementos significativos para com-
preender a dinâmica recente no complexo 
industrial automotivo-autopeças:

“Depois do golpe de Estado que nós so-
fremos isto foi totalmente desmantela-
do. Eles acabaram com tudo, por exem-
plo, neste programa você tinha que ter 
65% de toda a cadeia produtiva auto-
motiva em solo brasileiro (...) Em 2015 já 
começam a desmoronar esses progra-
mas nacionais. A primeira reforma que 
fazem é uma reforma administrativa 
tributária que muda algumas coisas 
que os empresários tinham que forne-
cer ao Estado (...) Então, depois disso, é 
imposta a lei de terceirização, aqui no 
Brasil, muita coisa pode ser terceirizada 
nas empresas, que não sejam os produ-
tos finais, por exemplo, em uma empre-
sa de autopeças estamos falando da 
cozinha, estamos falando da limpeza, 
estamos falando de outros setores que 
não é a linha de produção (...) A porta de 
entrada para tudo o que se faz no Brasil 

Fonte: elaboração própria com base em dados da ANFAVEA. A relação produção/emprego está 
referenciada no eixo secundário.

Inovar-Auto fez parte das medidas que 
beneficiaram o setor automotivo com 
isenções f iscais totais de 26,2 bilhões de 
reais entre 2016 e 2021, o que lhe valeu 
uma condenação perante a OMC que 
suspendeu esse programa específ ico 
desde 2018 – embora tenha sido substi-
tuído pela iniciativa “Rota 2030” a partir 
daquele ano. A Rota 2030 def ine as re-
gras de fabricação e comercialização du-
rante 15 anos, mas quase sem considerar 
as demandas sindicais: das dez modif i-
cações que os sindicatos propuseram 
para essa iniciativa antes de sua apro-
vação, apenas duas foram incluídas no 
texto sancionado.

Dessa forma, o setor atingiu em 2020 uma 
capacidade instalada de mais de 5 milhões 
de unidades por ano. Entretanto, com a 
pandemia em 2020, foram vendidos ape-
nas 2 milhões de veículos novos, a menor 
quantidade desde 2003; e 5.600 pessoas 
foram demitidas por causa da crise, segun-
do a ANFAVEA (Associação Nacional de Fa-
bricantes de Veículos Automotores).
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hoje, primeiramente antes da reforma 
trabalhista, foi a terceirização que abriu 
tudo. A terceirização abre a avenida 
que pavimenta esse caminho até o que 
temos hoje. Justamente com isto, com 
a lei de terceirização, esta política que 
se chamava ‘Inovar-Auto’, tinha inovar 
máquina, inovar pesos, inovar um mon-
te de coisas, mas a palavra inicial desse 
programa era ‘inovar’ e essa lei muda o 
próprio programa antes de fechá-lo. En-
tão, por exemplo, em Inovar-Auto, 65% 
da produção tinha que ser em solo bra-
sileiro, isso foi diminuindo, passou para 
40% e menos. Porque depois de que se 
abre a terceirização total e completa 
não precisa fazer um pacote de desen-
volvimento nacional” (entrevista com 
Maicon Michel Vasconcelos da Silva, Se-
cretário de Relações Internacionais da 
CNM CUT, 25/05/2021) 

Conflitos, ações sindicais e resultados

O setor automotivo tem uma proporção 
de emprego formal superior à média da 
economia brasileira, pela qual em geral 
seus trabalhadores/as estão protegidos/as 
pela legislação trabalhista e de segurida-
de social (limites de jornada de trabalho, 
pagamento de horas extras, férias pagas, 
contribuição à seguridade social, etc.) e 
pelos acordos coletivos de trabalho nego-
ciados pelos sindicatos; embora as empre-
sas tendam a recorrer à terceirização em 
outros fornecedores de serviços e insumos 
onde o descumprimento dos direitos tra-
balhistas é mais comum. Os trabalhadores 
e as trabalhadoras em cada fábrica estão 
representados/as por um único sindicato. 
Em todo o país, 29 sindicatos metalúrgicos 
representam os/as trabalhadores/as das 
plantas fabris. Apenas quatro concentram 
a representação de 59% do total de trabal-
hadores/as: o Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos ABC/Sindicato dos Metalúr-
gicos do ABC (de São Paulo, filiado à CUT), 
representa 23%; o Sindicato de Trabalha-
dores Metalúrgicos de Betim (Minas Ge-
rais, filiado à CTB), 14%; o Sindicato de Tra-
balhadores Metalúrgicos de Caxias do Sul 
(Rio Grande do Sul, CTB), 12%; e o Sindicato 
de Trabalhadores Metalúrgicos de Curitiba 
(Paraná, Força Sindical), 10%. No total, dos 

29 sindicatos, em 2014, 42% estavam filia-
dos à central sindical nacional CUT, 29% à 
Força Sindical, 11% à CTB, 11% à INTERSIN-
DICAL e o restante, 7%, à CSP-CONLUTAS 
e UGT. 

O contrato coletivo6 de trabalho do setor 
de Concessionárias de Veículos possui 75 
cláusulas que regulamentam as relações 
trabalhistas e sindicais. Incluem um salá-
rio mínimo acima do resto dos/as trabal-
hadores/as de setores comerciais; benefí-
cios adicionais como bônus de transporte, 
subsídio funerário e creche; regulamen-
tação da jornada de trabalho, horas não 
trabalhadas e horas extras; demissões; 
estabilidade no trabalho para gestantes, 
pré-aposentadorias e pacientes com HIV; 
e contribuições financeiras à organização 
sindical. Em alguns casos, o descumpri-
mento desses acordos levou a medidas 
de força: por exemplo, desde 2013, os sin-
dicatos em São Paulo denunciaram que as 
concessionárias obrigavam seus trabalha-
dores/as a irem aos seus locais de trabalho 
aos domingos, sem respeitar as condições 
pactuadas. Também entre 2013 e 2017, foi 
produzida uma campanha global contra as 
práticas antissindicais da empresa Nissan, 
que incluiu a mobilização conjunta de tra-
balhadores em greve na fábrica e em con-
cessionárias.

Mais recentemente, o processo de reforma 
trabalhista iniciado pelo governo de Michel 
Temer e continuado por Jair Bolsonaro re-
sultou em um ataque ao movimento sin-
dical brasileiro em geral, agravado ainda 
mais pela ausência de instâncias de diálo-
go social tripartite e de políticas industriais 
e de desenvolvimento econômico. A Lei 
13.467 de 2017 modificou o vínculo trabal-
hista e a organização sindical em elemen-
tos centrais, incluindo a capacidade de 
negociar acordos coletivos e a introdução 
de formas atípicas de contrato de trabalho, 
com a intenção de flexibilizar as condições 
de trabalho a favor dos empregadores. 

A pandemia trouxe novos conflitos sindi-
cais, tanto pelas primeiras medidas que 
6  Fonte: Estudo Cadeias Globais de Produção: 
setor têxtil, calçados e concessionárias no Brasil. Projeto: 
Fortalecimento da ação sindical para a defesa dos/as 
trabalhadores/as nas cadeias globais nas Américas – 
CSA. Coordenador: José Dari Krein
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tiveram que ser adotadas em termos de 
protocolos para cada atividade e planta, 
quanto pela proliferação do teletrabalho. 
As medidas de quarentena, isolamento e 
distanciamento social produziram já em 
março de 2020 o fechamento temporário – 
e em alguns casos, de forma definitiva – de 
muitos postos de venda (concessionárias). 
As organizações sindicais pressionaram 
para que fossem tomadas medidas de 
cuidados com a saúde onde as operações 
haviam sido mantidas, com distribuição 
de álcool em gel, protocolos de higiene e 

Em particular, no setor:

• Em março de 2020, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC denunciou 
que as empresas automotivas Honda, Renault e Fiat Chrysler atrasa-
ram deliberadamente o anúncio da suspensão de suas atividades, 
pressionando também as empresas de autopeças a não interrompe-
rem o fornecimento de insumos na região de São Paulo – sob amea-
ça de multas por descumprimento de contrato e apesar das medidas 
tomadas em nível estadual diante da pandemia de COVID-19. Nesse 
contexto, o sindicato anunciou uma paralização para o final desse 
mês, obrigando as empresas automotivas a realizar seu fechamento 
temporário no âmbito das medidas de quarentena.

• Em agosto de 2020, a Volkswagen se reuniu com os quatro sindicatos 
representantes em suas plantas brasileiras para informar que, dian-
te de uma situação de força de trabalho “excedente”, estavam elabo-
rando planos para uma “reestruturação” de suas operações brasileiras 
que envolveria a demissão de cerca de um terço de seus 15.000 em-
pregados no nível nacional. A negociação sindical fez com que esses 
anúncios se convertessem em um Programa de Demissão Voluntária 
(PDV) que começou em janeiro de 2020 para a planta da Volkswagen 
em Taubaté (SP). Além disso, o acordo inclui um novo plano de saú-
de e estabilidade no trabalho por cinco anos para aqueles que não 
aceitarem o PDV, mais uma nova escala salarial para quem entrar na 
empresa a partir de 2021.

• Em agosto de 2020, a Nissan-Renault demitiu 1.145 de seus 10.000 tra-
balhadores/as em suas duas plantas e a General Motors anunciou de-
missões entre seus 15.000 trabalhadores.

• Em dezembro de 2020, a Mercedes-Benz encerrou a fabricação de 
automóveis em sua fábrica em Iracemápolis (São Paulo), procurando 
substituir as vendas na América Latina por veículos importados de 
outras origens. Inicialmente, ofereceu aos 370 trabalhadores dessa 
planta um programa de demissão voluntária ou transferências para 
suas fábricas em São Bernardo do Campo (São Paulo, onde produz 
caminhões e ônibus) ou em Minas Gerais (onde fabrica cabines para 
caminhões). A fábrica de Iracemápolis, inaugurada em 2016, havia en-
volvido um investimento de 170 milhões de euros.

menor contato físico entre trabalhadores/
as na medida do possível. Muitas concessio-
nárias procuraram continuar sob a modali-
dade de teletrabalho ou trabalho a distân-
cia, em particular nas tarefas de pré-venda, 
administrativas e comerciais. Em toda a ca-
deia (empresas automotivas, autopeças e 
concessionárias) foram adiantadas férias e/
ou dadas licenças aos trabalhadores/as de 
grupos de risco; e foi utilizada a legislação 
nacional que apoia a redução das horas de 
trabalho e dos salários (parcialmente com-
pensados pelo Estado nacional).
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O fechamento das fábricas da Ford no 
Brasil

No dia 11 de janeiro de 2021, a Ford anun-
ciou que deixaria de produzir veículos em 
suas três fábricas no Brasil nos meses se-
guintes do ano, com 5.000 postos de tra-
balho perdidos dos 6.200 que possui no 
Brasil. A Ford operava no Brasil desde 1919, 
com plantas em Camaçari (BA, com cerca 
de 3.000 trabalhadores/as) e Taubaté (SP, 
com 700 pessoas empregadas) para au-
tomóveis e outra em Horizonte (CE) para 
Jeeps da marca Troller (que fecharia no 
quarto trimestre de 2021).

Tanto em Camaçari quanto em Taubaté, 
os/as trabalhadores/as decidiram se man-
ter em estado de protesto permanente 
e acampados na porta das fábricas para 
tentar reverter a situação e preservar seus 
empregos. 3.000 empregados/as partici-
param da assembleia convocada pelo Sin-
dicato de Trabalhadores Metalúrgicos de 
Camaçari e depois dos bloqueios de trân-
sito e da caravana de protesto ao Gabinete 
do Estado da Bahia. Entre as medidas exi-
gidas ao governador Rui Costa (do Partido 
dos Trabalhadores) e ao Governo Nacional, 
encontra-se o cumprimento efetivo do 
compromisso de estabilidade no empre-
go: segundo os acordos negociados entre 
as plantas automotivas e os sindicatos do 
setor no contexto da pandemia de coro-
navírus, em troca de menor carga de tra-
balho e redução salarial, os trabalhadores 
e trabalhadoras teriam estabilidade no 
emprego até dezembro de 2021, questão 
que a Ford estaria violando ao fechar suas 
plantas. Os sindicatos envolvidos, além da 
central sindical CUT, são o Sindicato dos 
Metalúrgicos de Taubaté e Região (Sind-
metau), o Sindicato de Trabalhadores Me-
talúrgicos de Camaçari e o Sindicato de 
Trabalhadores Metalúrgicos da Bahia. No 
dia 18 de fevereiro, a Sindmetau assinou 
um acordo com a Ford em uma audiên-
cia de conciliação no Tribunal Regional 
do Trabalho, que estabelece que seriam 
desenvolvidas negociações com a direção 
global da empresa automotiva dos Esta-
dos Unidos a partir de 25 de fevereiro, para 
tentar reverter o fechamento da empresa 
no país.

No entanto, essas decisões fazem parte 
de um processo de concentração e reor-
ganização produtiva da Ford em todo o 
mundo que data de antes da pandemia. 
Em 2019 e 2020, a Ford foi a quinta maior 
vendedora de automóveis no Brasil, com 
8,2% e 7,1% das vendas totais respectiva-
mente nesses dois anos; tendo caído 4 p.p. 
dos 11,5% de participação no mercado que 
possuía no ano de 2004, mas mantendo 
um peso relevante. Contudo, já em 2019, 
havia fechado sua planta de São Bernar-
do do Campo (SP) depois de 52 anos e, em 
outubro de 2020, havia vendido sua fábri-
ca no ABC (também em SP, com 3.000 
demissões, segundo o Sindicato dos Me-
talúrgicos do ABC).

A Ford justificou oficialmente essa de-
cisão em “perdas significativas” acumula-
das nos últimos anos, os crescentes custos 
industriais da desvalorização das moedas 
da região e os impactos econômicos da 
pandemia; pelo qual não seria rentável 
reinvestir nas novas linhas que deveriam 
encarar para sustentar a produção no fu-
turo, em particular no contexto de uma 
indústria que está se transformando gra-
dativamente para os automóveis elétricos. 
De fato, a transição energética envolve 
uma transformação tecnológica no setor 
automotivo e de autopeças que avança 
para uma matriz de eletromobilidade 
que deixa obsoleta boa parte da tecnolo-
gia utilizada até agora nos automóveis. As 
plantas automotivas encararam processos 
de reinvestimento e atualização de suas 
linhas de produção no mundo todo, o que 
também implica que o capital afundado 
nos investimentos históricos feitos em paí-
ses como o Brasil desvalorizou: em muitos 
casos, na prática, é o capital obsoleto ou 
semiobsoleto que gera para a empresa 
poucas oportunidades de valorização e lu-
cro futuro e que para ser atualizado exigi-
ria um investimento significativo. Para as 
empresas é um momento propício para 
decidir realocar seus novos investimen-
tos de forma a encurtar sua cadeia global, 
reduzir os riscos das cadeias geografica-
mente espalhadas por todo o mundo e 
aproveitar a redução dos custos trabalhis-
tas a partir de uma maior automação e di-
gitalização do processo de trabalho.
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A concentração da produção implica en-
tão a eliminação de postos de trabalho, por 
exemplo, no Brasil. Nesse mesmo contexto, 
no âmbito mundial, a Ford já havia fechado 
fábricas na Austrália (em 2016) e na França 
(em 2019) e demitido empregados/as na 
Europa e nos Estados Unidos (desde 2019). 
No caso do Brasil, o movimento sindical 

A cadeia têxtil

Obtenção de matéria-prima (cultivo e 
colheita do algodão)

Processamento de fibras (a obtenção da fibra 
do algodão, a produção de fibras sintéticas, a 

fabricação de fios, de tecidos e a tinturaria)

Confecção (o corte, costura e 
montagem de peças de vestuário, 

os apliques e bordados)

ELO CENTRAL: 
Desenho e 

desenvolvimento da 
marca

Comercialização

também questiona que, depois de décadas 
de haver utilizado as facilidades tributárias 
e fiscais para promover seu investimento, 
instalação e manutenção de atividades em 
território brasileiro, empresas automotivas 
como a Ford possam desinvestir e demitir 
seus empregados/as sem maiores respon-
sabilidades nem consequências.

3.2. A cadeia têxtil. 
O caso de Guararapes no Brasil
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Caracterização da cadeia e da empresa

A cadeia global da indústria têxtil com-
preende atividades produtivas muito dife-
rentes, que vão desde a obtenção da ma-
téria-prima (cultivo e colheita do algodão), 
o processamento das fibras (a obtenção 
da fibra do algodão, a produção de fibras 
sintéticas, a fabricação de fios, de tecidos 
e a tintura), a confecção (o corte, costura e 
montagem de peças de vestuário, os apli-
ques e bordados), o desenho e o desenvolvi-
mento da marca e a comercialização. Cada 
uma dessas atividades tem suas particula-
ridades, levando em conta a quantidade de 
pessoas empregadas em cada uma delas, o 
volume produzido, o tamanho dos estabe-
lecimentos, as qualificações exigidas, o nível 
de tecnificação, entre outras. Cada elo desta 
cadeia incide em proporções diferentes na 
conformação do custo total do produto fi-
nal, mas existe uma tendência que mostra 
que as três primeiras etapas do encadea-
mento (onde o trabalho manual tem maior 
relevância) representam uma porcentagem 
muito baixa do custo total da peça de ves-
tuário, sendo o desenho, o desenvolvimento 
da marca (desenho do produto, publicidade 
e marketing), a comercialização, as finanças 
e a questão tributária os que representa-
riam a maior porcentagem (aproximada-
mente 80%).

O caso brasileiro é muito interessante de 
se observar porque é o único país no mun-
do ocidental que possui uma cadeia têxtil 
global completa, já que produz fibras em 
fazendas de algodão, conta com fábricas de 
fiação têxtil e plantas de tecelagem, fabri-
cantes de confecções, e um forte setor va-
rejista, além de ser um polo de moda, com 
vários desfiles e feiras nacionais e interna-
cionais. O mesmo processo que ocorre em 
termos globais com as dinâmicas das ca-
deias de todos os setores de atividade (onde 
empresários buscam diminuir os pontos de 
produção em seus países para transferi-los 
a países onde os custos de produção são 
mais baixos), foi ocorrendo no interior do 
Brasil, deslocando paulatinamente a pro-
dução para as regiões do noroeste, onde os 
salários são mais baixos que no sudoeste.

Nos anos 90, com a abertura comercial e 
o consequente aumento da concorrência 

internacional, as empresas começaram a 
desagregar os processos de produção para 
reduzir custos, recorrendo à prática da ter-
ceirização. A deslocalização provocou um 
deslocamento de alguns elos produtivos 
da cadeia, passando dos tradicionais cen-
tros produtivos das regiões Sul e Sudeste 
para regiões que apresentam menores 
custos, principalmente de mão de obra, 
como a região Nordeste. A partir do próprio 
poder local, foram promovidos incentivos, 
estimulando assim a formação de facções 
(industriais ou domésticas) muito hetero-
gêneas dedicadas à confecção. Também 
foram se configurando zonas concretas 
que se especializam em segmentos espe-
cíficos (por exemplo, no Estado do Rio de 
Janeiro, Petrópolis com malhas e Nova Fri-
burgo com lingerie). 

Podemos dizer que o setor têxtil e de con-
fecção brasileiro tem um papel destacado 
no cenário mundial, especialmente pelas 
dimensões de seu parque têxtil: é a quarta 
maior indústria têxtil, a quarta em peças de 
vestuário do mundo e o sexto maior produ-
tor de denim. Autossuficiente na produção 
de algodão, o Brasil produz 8,9 bilhões de 
peças de vestuário por ano. O número de 
companhias têxteis – legalmente registra-
das – é de cerca de 30.000 em todo o país, 
e dão emprego direto a quase 1,5 milhões 
de pessoas e com empregos indiretos de 8 
milhões, 75% dos quais corresponde a mul-
heres. Esta indústria é a segunda maior 
empregadora do país, depois da indústria 
combinada de alimentos e bebidas. No 
ano de 2017, o comércio varejista produziu 
vendas de 6,7 bilhões de peças, em com-
paração às 6,3 bilhões de peças vendidas 
em 20167.

Voltando a essas primeiras três etapas da 
cadeia, no caso da primeira encontramos 
trabalho rural, sazonal e familiar (altamente 
precário). A segunda etapa (o processamen-
to das fibras), requer máquinas especializa-
das e pessoal semiqualificado, em estabele-
cimentos de produção onde se desenvolve 
todo o processo, sendo essas características 
as que contribuem para a existência de for-
mas de emprego registradas e protegidas. 

7  https://textilespanamericanos.com/texti-
les-panamericanos/2019/05/brasil-avances-de-la-in-
dustria-textil/
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O setor da confecção é diferente, porque 
geralmente o corte, a costura e a monta-
gem das peças de vestuário são desenvol-
vidas em pequenas oficinas (chamadas 
facções), onde com pouco investimento 
tecnológico e trabalho intensificado (es-
cassas barreiras para entrar na atividade), 
é possível suprir a demanda de peças de 
vestuário. Essa descentralização e as dife-
rentes condições nas quais se desenvolve o 
trabalho dificultam qualquer tipo de con-
trole ou fiscalização favorecendo a prolife-
ração de diferentes formas de precarização 
do emprego, como o trabalho não registra-
do, o emprego assalariado disfarçado, e a 
forma mais terrível da precariedade: o tra-
balho escravo. Encontramos altos índices 
de informalidade e ilegalidade, baixos salá-
rios, longas jornadas de trabalho e um des-
envolvimento tecnológico limitado, expli-
cado pelos limites à padronização da pro-
dução, o trabalho sazonal, a dependência 
da moda e os obstáculos técnicos para a 
mecanização e automação do processo de 
trabalho. Há diferentes formas de transitar 
o trabalho: trabalhadores/as em relação de 
dependência, homens e mulheres, de di-
ferentes idades, que estariam regidos pela 
lei de contrato de trabalho e por seu acor-
do coletivo; e pelo outro, nos encontramos 
com trabalhadores/as domiciliares com 
uma diversidade de situações dadas pelo 
tamanho das facções. Geralmente, quando 
elas são grandes, os donos das oficinas re-
gistram seus trabalhadores/as, mas quan-
do as facções são pequenas se tornam in-
visíveis, com predomínio de diferentes for-
mas de precariedade, em particular no tra-
balho domiciliar. Segundo a definição da 
OIT, a convenção 177 de 1996, a expressão 
de trabalho domiciliar significa que uma 
pessoa realiza um trabalho em seu domi-
cílio ou em outros locais que escolher, di-
ferentes dos locais do empregador, em 
troca de uma remuneração, para elaborar 
um produto ou prestar um serviço de acor-
do com as especificações do empregador, 
sem importar quem proporciona os insu-
mos e equipamentos utilizados para isso, 
a menos que essa pessoa tenha o grau de 
autonomia e de independência econômi-
ca para ser considerada um trabalhador in-
dependente em virtude da legislação na-
cional ou de decisões judiciais.

Vemos que essa definição compreende 
diferentes interpretações, “de uma pers-
pectiva que enfatiza a relação de trabal-
ho, o debate gira em torno de quais são os 
elementos que permitem a diferenciação 
entre o trabalhador domiciliar assalariado 
ou dependente e o trabalhador autôno-
mo (artesão ou conta própria)” (Jelin et al, 
1998:3). Como apontam essas autoras, esta-
belecer a subordinação do trabalhador não 
é uma tarefa simples. Um dos elementos 
a levar em consideração é a existência ou 
inexistência de controle e supervisão do 
processo de produção por parte do em-
pregador. Outro elemento é o caráter de 
“alheio” do que é produzido em relação a 
quem o produz (Op.cit.:5). Isto é, o trabalho 
domiciliar leva em conta que o trabalhador 
não produz o que quer e como quer, mas 
que essas decisões são tomadas por quem 
oferece o trabalho. Por sua vez, o que é 
produzido pertence ao outro e não a quem 
realiza o processo.

No que diz respeito ao local de trabalho 
nesse tipo de atividade, as leis, em geral, 
e a legislação brasileira, em particular, de-
terminam que pode ser a casa do “ope-
rário” ou um local que ele escolher para 
produzir. O domicílio do dono da oficina 
é geralmente estabelecido nesse local de 
trabalho e é essa figura a que compreende 
a dupla significação de ser oferecedor e 
tomador de trabalho. Esse dono da oficina 
é considerado como “trabalhador domi-
ciliar”, mas ao ter outros trabalhadores/as 
sob sua direção, constitui-se em um em-
pregador, e essa relação deveria estar su-
jeita à lei que regulamenta as relações tra-
balhistas dependentes. Essa situação nem 
sempre está presente e os trabalhadores 
que trabalham para o dono da oficina ter-
minam sendo considerados também “tra-
balhadores domiciliares”, evitando assim 
as responsabilidades do empregador para 
com seus empregados. Por isso conside-
ramos que essas formas jurídicas ambí-
guas contribuíram para a proliferação de 
formas de produção descentralizadas na 
indústria da confecção, proliferando por 
sua vez a possibilidade de formas de em-
prego precário.

Em seu desenvolvimento, essa indústria 
começa a esboçar sua estrutura atual, 
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passando da produção fabril para a pro-
dução doméstica que paulatinamente foi 
sendo organizada ao redor das oficinas/
facções, “com um roteiro produtivo ofere-
cido pelas ‘empresas’ que a partir de um 
investimento em insumos subcontratam 
as tarefas produtivas e se encarregam da 
comercialização, em boa parte virtuais em 
alguns casos, fornecendo apenas a marca 
própria ou licenciada, o desenho da peça 
de vestuário e os insumos, em outros casos 
possuem suas próprias oficinas e subcon-
tratam mais ou menos conforme estejam 
em períodos de bonança ou de crise, e do-
minam os pontos de venda através de fran-
quias” (Gallart, 2006:9).

A verdade é que grande parte desses es-
paços não estão incluídos em nenhuma 
estatística, porque exercem sua ativida-
de no quadro da ilegalidade. É o elo mais 
desfavorecido da cadeia, não apenas os/
as trabalhadores/as domiciliares, com 
autoexigência para cumprir as entregas, 
com uma pequena parte de um processo 
produtivo que os excede, e que muito pou-
cas vezes sabem o destino de seu próprio 
trabalho. Mas também com a situação 
daqueles trabalhadores/as de oficinas/fa-
cções, geralmente imigrantes sem docu-
mentação e em situação de vulnerabili-
dade que “realizam suas tarefas mediante 
o sistema conhecido comumente ou no 
jargão diário como ‘colchão quente’, isto é, 
o trabalhador realiza suas tarefas moran-
do em seu local de trabalho de segunda 
a sábado ao meio-dia e se refere ao fato 
das máquinas trabalharem 24 horas por 
dia, nesses lugares o colchão fica ao pé da 
máquina e enquanto um trabalhador dor-
me, o outro trabalha. O pagamento é por 
peça e a jornada de trabalho se estende 
até 14 horas diárias” (Montenegro, 2010:6). 
De acordo com um estudo do Dieese, rea-
lizado em 2010, dos 220 mil ocupados na 
região Sudeste do Brasil, os trabalhado-
res independentes representavam 28,5%, 
e, entre os contratados, ao redor de um 
terço tinha bônus flexíveis. 

Conflitos, ações sindicais e resultados

Diante desse cenário, encontramos uma 
experiência interessante no sudeste do 

Brasil, que visa organizar as trabalhado-
ras desse elo mais baixo, a experiência 
das trabalhadoras têxteis organizadas no 
Sindicato de Costureiras de Ibitinga (mu-
nicípio do Estado de São Paulo), que rea-
lizam confecções para o Grupo Guarara-
pes e, especif icamente, para sua cadeia 
de distribuição Riachuelo (essa empresa 
comercializa também outras marcas im-
portantes principalmente da China e de 
Bangladesh). O Grupo iniciou suas ope-
rações em 1947 e adquiriu as cadeias das 
Lojas Riachuelo e Wolens em 1979, con-
tando atualmente com uma diversif i-
cação em diferentes áreas de atividades 
e serviços. Segundo dados do Balanço do 
Grupo 2017, há 38.659 empregados, dos 
quais 66% se concentram nas 302 lojas 
do Brasil, além do comércio eletrônico. É 
o grupo empresarial de moda mais im-
portante do Brasil e o maior parque fabril 
de peças de vestuário da América, com 
mais de 600 fornecedores dentro e fora 
do Brasil8. O estudo realizado em 2018 
por José Dari Krein, Marilane Teixeira e 
André Becker Krein, no âmbito do proje-
to DGB-CSA, constitui uma importante 
contribuição para compreender o alcan-
ce e a relevância do caso do Grupo Gua-
rarapes.

O grupo Guararapes possui três fábricas 
no Ceará e cinco fábricas no Rio Gran-
de do Norte, mas, por sua vez, contrata 
prestadores de serviços que abastecem 
as lojas distribuídas por todo o território 
nacional. Conhecidas como empresas de 
“facção”, são fornecedoras de serviços 
de costura de roupa em vários hubs do 
Nordeste, como o hub de Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Ceará. A maioria 
desses fornecedores de serviços trabal-
ham, de forma exclusiva ou simultânea, 
para outros grupos. Caracterizam-se por 
serem pequenas empresas em geral 
constituídas sob o estímulo do contra-
tante, mantidas sob um intenso controle 
produtivo e administrativo e submetidas 
a sua dependência econômica direta, 
como constatado em uma recente ação 
civil pública movida pelo Ministério Públi-
co do Trabalho (MPT). O MPT identificou 

8  https://www.riachuelo.com.br/a-empresa/
grupo-guararapes
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vários problemas enfrentados pelas fa-
cções no caso do Rio Grande do Norte, 
mas que poderiam ser transferidos para 
outras regiões, a saber:

• Incumprimento de contrato por 
não alcançar as metas de pro-
dução diárias impostas pelo con-
tratante;

• Estrito controle sobre o tempo e o 
modo de produção das facções;

• Controle sobre o grupo de tra-
balhadores da facção através de 
planilhas diárias para monitorar a 
produtividade, atrasos;

• Estabelecimento de tempo para 
cada operação de costura;

• As peças são remuneradas por 
unidade de tempo e o prestador 
do serviço fixa o preço das peças 
unilateralmente e o prestador do 
serviço se adapta;

• Adoecimento em massa das tra-
balhadoras;

• Insustentabilidade financeira de 
empreendimentos.

Cabe mencionar que o grupo Guararapes 
recebeu o apoio do governo do Estado do 
Rio Grande do Norte, mediante a imple-
mentação do programa Pró-Sertão, que 
visa estimular a expansão das lojas Ria-
chuelo, distribuídas em doze municípios 
do Estado. Por sua vez, o grupo em seu 
afã de expandir-se conseguiu isenções 
tributárias e empréstimos do BNDES 
(Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social) (entre 2009 e 2016, 
recebeu financiamento público de R$ 1,4 
bilhões). Em Fortaleza, por exemplo, para 
a construção de uma fábrica para a con-
fecção exclusiva de jeans, os recursos che-
garam a R$ 31,6 milhões. Além disso, eles 
se beneficiaram da isenção de até 75% do 

imposto sobre as operações relacionadas 
com a circulação de mercadorias e sobre 
a prestação de serviços na construção de 
fábricas em dois Estados.

Esses benefícios não parecem se traduzir 
em uma melhora das condições de tra-
balho das trabalhadoras e trabalhadores 
das facções e isso pode ser visto a partir 
das demandas dos sindicatos de costu-
reiras expressas em um acordo coletivo 
de trabalho base que tem 20 anos e que 
em cada etapa o Estado, as empresas e os 
sindicatos negociam em um diálogo so-
cial. Cabe destacar que, atualmente, está 
sendo renegociado com a patronal o con-
teúdo do acordo no contexto da pande-
mia onde, paradoxalmente, foram inten-
sificados os ritmos de trabalho pelo au-
mento nas vendas de peças de vestuário 
via internet.

O sindicato de costureiras de Ibitinga 
(com 7.000 f iliadas/os), trabalha há 30 
anos na base da cadeia e uma das maio-
res conquistas foi justamente promover 
um acordo coletivo que estabelece acor-
dos que funcionam como piso nas expe-
riências trabalhistas formadas ao longo 
dos anos no âmbito dos processos de ter-
ceirização. Com a reforma trabalhista de 
2017, que viabiliza a f igura do trabalha-
dor/a intermitente, que por sua vez pos-
sibilita a negociação sobre o legislado, é 
que o conteúdo do acordo foi perdendo 
força. Os acordos tripartites alcançados a 
partir de instâncias de diálogo no gover-
no anterior, cujo objetivo era revalorizar 
o produto nacional, abriram um debate 
para a regularização das condições de 
trabalho da cadeia de produção da in-
dústria têxtil, terminaram enfraquecidos 
com essa reforma. A pandemia aprofun-
dou a precarização, já que o grupo Gua-
rarapes, após três meses de inatividade, 
aumentou sua produção sob a forma 
de trabalhador/a intermitente nos lares, 
espaços de trabalho dif íceis do Estado 
controlar e que não necessariamente 
estavam preparados para o exercício da 
atividade (espaço, serviços, quantida-
de de membros no lar, etc.). O trabalho 
foi intensificado devido ao aumento nas 
vendas online (Guararapes quintuplicou 
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as vendas na pandemia) e mais mem-
bros da família começaram a trabalhas 
nas casas, em especial meninos e meni-
nas (aprofundando ainda mais a proble-
mática do trabalho infantil), aumentou a 
violência doméstica em um contexto de 
desproteção e abandono por parte do 
Estado. A degradação das condições de 
trabalho no contexto da pandemia con-
tribuiu para um realinhamento de ações 
sindicais atomizadas, com o objetivo de 
voltar a valorizar o acordo coletivo e reavi-
var a luta por melhores condições de tra-
balho no elo da confecção. A proposta é 

a unidade das organizações sindicais do 
setor (no Estado de São Paulo há 32 sindi-
catos da confecção de calçados, tecidos e 
peças de vestuário que atuam em rede) 
e desse elo da cadeia, estabelecendo um 
piso nacional de condições (através do 
acordo coletivo), que regulamente princi-
palmente a jornada de trabalho e o nível 
salarial, além de outros elementos espe-
cíficos do trabalho domiciliar (por exem-
plo, algo tão importante e básico, garan-
tir a água potável nos lares, introduzindo 
a questão sanitária e ambiental na dis-
cussão sobre condições de trabalho). 

3.3. A cadeia agroalimentar. O caso de Chiquita Brands 
na Costa Rica9

Cadeia agroalimentar (cadeia curta, integrada verticalmente)

9  Para este caso foi entrevistada, por videoconferência, Ligia Solis, da Central Social Juanito Mora Par-
ra - ANEP; além da utilização de materiais e insumos fornecidos pela CSA. 
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Caracterização da cadeia e a empresa

Chiquita Brands International é uma em-
presa estadunidense que produz e comer-
cializa produtos agroalimentares: em par-
ticular, é a principal distribuidora de ba-
nanas nos Estados Unidos. Possui 24.000 
empregados/as em todo o mundo e opera 
em 70 países. No final de 2014 foi adquiri-
da pelo consórcio brasileiro de sucos Cu-
trale-Safra.

Na Costa Rica, Chiquita possui 43.000 
hectares, onde cultiva exclusivamente 
bananas, principalmente na região de 
Limón (no leste do país). A banana re-
presenta 48% das exportações do setor 
agrícola e 8% das exportações totais do 
país, vendendo cerca de US$ 1,85 bilhões 
anuais ao exterior; a União Europeia e os 
Estados Unidos respondem por quase 
todas as compras, em partes iguais.

Chiquita emprega 4.400 pessoas para a 
plantação, embalagem, armazenamento 
e exportação: 45% deles/as são migran-
tes (principalmente nicaraguenses e, em 
menor medida, panamenhos). Apenas 
20% de seus trabalhadores/as são mu-
lheres, a maioria empregada nas etapas 
de embalagem, armazenamento e ex-
portação.

Assim como ocorre em outras cadeias 
agroindustriais da Costa Rica (como o 
abacaxi ou o café), a produção é centra-
lizada e administrada por f iliais de gran-
des grupos transnacionais (em geral, de 
origem estadunidense). Através de suas 
f iliais, essas empresas transnacionais se 
abastecem de sua matéria-prima: seja 
com produção própria (empregando 
mão de obra local em fazendas próprias), 
comprando de produtores independen-
tes ou de cooperativas de produtores. Os 
produtores independentes costumam 
cultivar as frutas (banana, abacaxi) ou o 
café em suas fazendas familiares, mas as 
condições de venda (preço, qualidade, 
lugar e hora de entrega, etc.) são definidas 

pelas companhias exportadoras trans-
nacionais para as quais vendem sua 
produção (e, em muitos casos, estabele-
cem cláusulas de conf idencialidade nos 
contratos que dif icultam as denúncias). 
A única alternativa para essas empresas 
exportadoras são os supermercados, 
que impõem condições similares; por-
tanto, é um elo da CGP extremamente 
f raco, com pouco poder de negociação.

Embora as empresas transnacionais não 
estabeleçam explicitamente as condi-
ções de trabalho sob as quais seus for-
necedores externos operam, as condi-
ções que lhes são impostas para com-
prar sua produção em geral obrigam es-
ses produtores independentes a supe-
rexplorarem, prejudicando as condições 
de trabalho e gerando a proliferação de 
vínculos trabalhistas temporários, sub-
contratações, informais, precarizados e 
sem acesso a direitos trabalhistas como 
segurança e saúde no trabalho. Por esse 
motivo, também tendem a fazer uso ex-
tensivo de trabalho migrante: os/as tra-
balhadores/as de países vizinhos (em 
particular Nicarágua) que costumam 
carecer de documentação apropriada 
e, portanto, têm pouca possibilidade de 
reclamar pelos direitos trabalhistas que 
lhes correspondem.

Essa problemática é geralmente invisi-
bilizada, mas utilizada pelas empresas 
transnacionais como um fator de pressão 
sobre os/as trabalhadores/as sindicaliza-
dos/as para evitar conflitos trabalhistas 
ou reclamações diante do avassalamen-
to de direitos trabalhistas. Na prática, a 
organização ou f iliação sindical é pena-
lizada com a demissão, o que dif iculta a 
implementação de instâncias coletivas 
de negociação. Essa lógica também é 
reproduzida nos elos subsequentes da 
CGP (transporte, armazenamento e ex-
portação). 

Dessa forma, a empresa transnacional ex-
portadora domina na prática as condições 
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de trabalho e produção ao longo de 
toda a cadeia, mesmo dentro de empre-
sas com as quais não tem vínculo legal. 
Nos casos do abacaxi e da banana, essas 
transnacionais possuem também plan-
tações próprias, com cuja produção exer-
cem uma pressão adicional sobre os pe-
quenos produtores dos quais compram 
mais fruta, para que aceitem as con-
dições impostas.

Conflitos, ações sindicais e resultados

O sindicato Associação Nacional de Em-
pregados Públicos e Privados (ANEP) da 
Costa Rica tem mais de seis décadas de 
história e está integrada à Central Sindi-
cal Juanito Mora Porras (CSJMP). Nos úl-
timos anos conquistou um crescimento 
signif icativo em sua representação de 
trabalhadores/as do abacaxi e da bana-
na, onde há uma alta porcentagem de 
migrantes, principalmente devido à ini-
ciativa contínua de ir presencialmente 
às fazendas para conseguir efetivamen-
te organizar os/as trabalhadores/as; con-
sequentemente, a ANEP, desde 2018, 
tem personalidade sindical no setor de 
bananas. Dependendo da área do país, 
existem outros sindicatos locais, muitos 
deles f iliados à Central de Trabalhado-
res Rerum Novarum. Ao mesmo tempo, 
existe o Sindicato de Trabalhadores de 
Plantações Agrícolas (SITRAP) da Cos-
ta Rica, que fez parte, em 1990, da fun-
dação da Coordenadora de Sindicatos 
Bananeiros da Costa Rica (COSIBA-CR) 
e depois, em 1993, da Coordenadora La-
tino-americana de Sindicatos Bananei-
ros (COLSIBA). O SITRAP e a ANEP cos-
tumam articular ações, reclamações e 
posições nas negociações com Chiqui-
ta, sendo que geralmente enfrentam 
os mesmo problemas e conflitos; no 
entanto, Chiquita os convoca separada-
mente e se nega a recebê-los ao mesmo 
tempo.

De fato, Chiquita tenta formalmente es-
quivar as negociações com os sindica-
tos: as empresas na Costa Rica utilizam 
uma f igura chamada “comitê perma-
nente”, na qual a própria empresa pro-
põe (sob a forma legal de uma eleição 
em assembleia de trabalhadores/as) aos 
que representarão os/as empregados/as 
da companhia. Na prática, muitas vezes 
esses comitês funcionam como aval para 
a atividade antissindical da empresa; em 
troca, seus membros costumam receber 
adicionais sobre o salário ou ter algum 
outro privilégio. Isso vai contra as demais 
leis da Costa Rica, onde f ica explícito que 
a representação dos/as trabalhadores/as 
corresponde ao sindicato.

No caso da ANEP, Chiquita Brands é a 
única transnacional onde há anos são 
enfrentados continuamente diferentes 
conflitos sindicais. Isso não é novidade: 
Chiquita com frequência gera e enfren-
ta sérios conflitos trabalhistas nos paí-
ses nos quais opera.10 Aparentemente, 
a companhia conta com um Código de 
Conduta no qual af irma que não reta-
liará os trabalhadores que denunciarem 
qualquer violação da Lei e que respei-
tará tanto um trato justo para os/as tra-
balhadores/as como a liberdade de as-
sociação sindical. No entanto, na prática, 
as violações e abusos de poder contra 
seus próprios/as trabalhadores/as são 
contínuos. No caso particular dos/as tra-
balhadores/as da banana na Costa Rica, 
Chiquita tenta também desqualif icar a 
representação sindical, ignorando os pri-
vilégios sindicais estabelecidos por lei e, 
em geral, ignorando os acordos assina-
dos com o sindicato e perante o Ministé-
rio do Trabalho nacional.

Entre suas práticas habituais estão incluí-
das a demissão súbita do/a trabalhador/a 
para recontratá-lo/a no dia seguinte com 

10  Isso é comprovado pela importante e ex-
tensa greve na planta de produção de bananas de 
Chiquita Brands na província de Bocas del Toro do 
Panamá em abril de 2021.
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condições diferentes, impondo novos pe-
ríodos de experiência, de forma ilegal e 
ilegítima. Além disso, costuma abusar do 
período de experiência, durante o qual, 
por qualquer motivo menor, demite o/a 
trabalhador/a, prejudicando o acesso a 
direitos sindicais e trabalhistas. Pessoas 
que foram demitidas e depois recontra-
tadas devem voltar a se filiar ao sindicato: 
enquanto isso, o sindicato não recebe a 
contribuição sindical. Em outras ocasiões, 
a empresa tentou não pagar as contri-
buições de filiação ou enviou pagamentos 
parciais sem justificar o faltante, o que vio-
la a legislação e subfinancia a capacidade 
de ação do sindicato perante esses abu-
sos. Mesmo assim, diante desse tipo de 
situações, o sindicato paga a cada trabal-
hador/a o transporte e os gastos relaciona-
dos ao acesso às instâncias institucionais 
de reclamação.

Durante a pandemia, esse tipo de pro-
blemas aumentou especificamente nas 
fazendas de Chiquita. No começo da cri-
se sanitária, a empresa demitiu todos os/
as trabalhadores/as das suas onze fazen-
das na Costa Rica, sob o pretexto de que 
seriam recontratados/as depois. Mas nem 
todos/as foram reincorporados/as; e nos 
casos em que ocorreu, foi sob condições 
de trabalho diferentes. Isso implicou em 
geral uma intensificação das tarefas pelo 
mesmo salário nominal. O Estado não 
apareceu de forma alguma perante essa 
situação, mantendo uma atitude históri-
ca de complacência por parte do Governo 
em relação às ações das empresas trans-
nacionais (neste caso, Chiquita).

Diante dessas demissões em massa, a 
ANEP tentou recorrer ao Ministério do Tra-
balho para buscar uma conciliação legal, 
sem conseguir que o governo nacional 
implementasse nenhuma ação que obri-
gasse a empresa a modificar ou corrigir 
suas ações. Além disso, o fechamento do 
atendimento e gestão (presencial) por 
parte das instituições públicas durante a 
pandemia gerou a perda de acesso dos/

as trabalhadores/as a instâncias institucio-
nais para reclamar diante dos abusos da 
empresa, agravado pelo fato de que a em-
presa está dentro do país, o que dificulta o 
acesso a reclamações.

Isso obriga o sindicato a recorrer à Justiça, 
onde inúmeras instâncias foram ganhas 
no passado, mas com prazos muito mais 
longos. De fato, quando Chiquita demite 
irregularmente, o sindicato tem conse-
guido, com frequência, que o/a trabalha-
dor/a seja reintegrado e/ou que receba 
por danos e prejuízos (e salários atrasa-
dos), mas apenas por meio de ações ju-
diciais. A ANEP também ganhou inúme-
ros casos judiciais por abusos contra os 
direitos trabalhistas e contra os direitos 
humanos, por exemplo onde Chiquita 
negou a trabalhadores/as o acesso ao se-
guro médio legal por lesões causadas no 
local de trabalho.

Além das ações judiciais, em Chiquita o 
sindicato organizou algumas manifes-
tações e distribuição de folhetos em fren-
te às fazendas, em geral antes ou depois 
do horário de trabalho; mas segundo o 
próprio sindicato, o impacto sobre a em-
presa não é suficientemente potente.

Finalmente, a pandemia serviu como des-
culpa para empresas como Chiquita, na 
Costa Rica, aprofundarem e massificarem 
práticas que já eram habituais, contra os 
direitos trabalhistas de seus trabalhado-
res/as, aproveitando a pouca força que 
as organizações sindicais historicamente 
tiveram no setor privado da Costa Rica, 
além de avanços recentes e de exceções 
valiosas. Diante desses abusos, o governo 
decidiu continuar com sua postura tradi-
cional de não intervenção. Assim, o caso 
da Costa Rica pode ser enquadrado como 
exemplo de uma “captura do Estado” em 
que não há uma resposta institucional por 
parte das autoridades governamentais, 
deixando de cumprir seus papéis e favo-
recendo os abusos por parte de empresas 
como Chiquita.
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A CGP da mineração abrange desde 
a extração de matéria-prima até a 
venda final do produto transformado. A 

3.4. A cadeia de mineração. 
O caso da Minera Panamá SA

Cadeia de mineração (cadeia curta, integrada verticalmente)

ELO CENTRAL: 
Extração em si E I+D (utiliza meios de capital 

provenientes da indústria metalmecânica)

Processamento

Armazenamento e inventários/estoques

Exportação e comercialização 
(transporte terrestre e marítimo-
fluvial)

1. Extração em si, utilizando máquinas e ferramentas provenientes das 
indústrias metalúrgicas e de capital.

2. Planta de processamento para a matéria-prima.

3. Armazenamento e gerenciamento de estoques.

4. Transporte terrestre, geralmente ferroviário (dadas as dimensões dos 
materiais processados) até um porto para seu embarque (o que envol-
ve as atividades de armazenamento, transporte, condução de embar-
cações, etc. próprias da atividade portuária).

5. Transporte marítimo até o destino final.Transporte por mar hacia el 
destino final.

Caracterização da cadeia e a empresa

sucessão de passos varia entre produtos 
de mineração específicos, mas em geral 
compreende:
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Historicamente, o sexto passo era o envio 
do porto de chegada da mercadoria para 
os pontos de venda, talvez com um ar-
mazenamento intermediário no atacado. 
No entanto, desde o começo do século XXI 
há uma tendência de redução na expor-
tação de bens finalizados (prontos para se-
rem consumidos de forma direta em seu 
mercado de destino) e de aumento das 
vendas para o exterior de insumos e mer-
cadorias intermediárias que terão um pro-
cessamento posterior no país importador. 
Em grande medida, essa mudança se deve 
à política comercial chinesa. Essa expansão 
do comércio dentro das CGPs mundiais é 
vista, por exemplo, no Chile e no Panamá 
com exportações de cobre e mercadorias 
agroalimentares com menores níveis de 

Em 2019, dos quase 30 milhões de toneladas 
de cobre comercializadas no mundo, qua-
se 17 milhões de toneladas foram transfor-
madas em cabos de transmissão (para in-
fraestrutura de redes elétricas e telecomu-
nicações, eletrônica de consumo e outros 
equipamentos eletrônicos) e quase 4 mil-
hões de toneladas em tubos. 54% da oferta 
correspondeu ao cobre fundido e refinado 
a partir de concentrado de cobre, outros 
14%, cobre de processo de eletrorrefinação 
(principalmente de minas primárias de óxi-

processamento na origem, redirecionadas 
para a China, o sudeste asiático e, em me-
nor medida, os países do NAFTA, em detri-
mento das vendas para países europeus ou 
da América Latina que foram tradicional-
mente os principais parceiros comerciais 
para muitas produções. Dessa forma, o sex-
to passo na CGP mencionada passa a ser 
o processamento final da matéria-prima 
ou intermediário, no mercado de destino, 
para dar-lhe a forma final com a qual será 
comercializada aos seus consumidores/as. 
Esse alongamento da CGP implica tam-
bém um menor valor agregado nos países 
periféricos e do Sul global, prejudicando 
também a qualidade e a quantidade de 
empregos criados pela mineração nas co-
munidades locais.

Usos do cobre (em milhares de toneladas métricas) por destino e forma, 2019

Fonte: Grupo Internacional de Estudos do Cobre (GIEC), citado em Direção de Estudos da Subsecretaria de 
Relações Econômicas Internacionais do Chile (2020).

dos) e o restante, cobre secundário (sucata 
ou fundição direta) (Direção de Estudos da 
Subsecretaria de Relações Econômicas In-
ternacionais do Chile, 2020).

Como novidade no setor, a indústria de 
veículos elétricos está aumentando rapi-
damente sua demanda de metais-chave, 
entre eles: cobre, níquel e lítio para suas 
baterias. Ao mesmo tempo, a pandemia 
potencializou tendências subjacentes nos 
anos anteriores nas cadeias de valor da 

Construção
Redes 

elétricas e de 
telecom.

Veículos 
de 

transporte

Trens e 
barcos

Produtos 
industriais

Produtos de 
consumo 
elétricos, 

electrônicos 
e ar cond. 

Moedas, 
munições e 

outros
Total

Fio-máquina 6.025 3.920 1.649 780 1.262 2.635 552 16.824

Tubos 1.454 85 10 36 292 2.016 78 3.976

Barras 715 694 834 84 889 184 188 3.588

Lâminas e platinas 142 161 598 - 313 769 875 2.857

Pós, foil fio 
mecânico e 
produtos fundidos

207 78 426 296 465 646 515 2.632

8.548 4.937 3.517 1.197 3.221 6.249 2.208 29.877
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mineração: flutuações amplas de preços, 
vendas mais concentradas em nichos tra-
dicionais, novos concorrentes em mer-
cados mais reduzidos e a necessidade de 
adaptar-se a protocolos e medidas de hi-
giene e segurança preventivas de contá-
gios de COVID-19. Nesse sentido, no mundo 
todo surgiram conflitos sindicais pelas me-
didas de prevenção de contágios nas mi-
nas, como é o caso das minas de cobre no 
Chile11 que se somam às históricas deman-
das por violação de direitos trabalhistas e 
direitos humanos por parte das empresas 
de mineração. O elo da extração é onde 
as empresas mais cometem abusos: “dez 
anos após a adoção dos Princípios Orienta-
dores das Nações Unidas sobre Empresas 
e Direitos Humanos (PRNU), os dados do 
Relatório de Mineração Responsável 2020 
mostram que as grandes empresas de mi-
neração avaliadas obtêm uma pontuação 
média baixa de 19% em questões relacio-
nadas com os direitos humanos.”12

História e contexto da Cobre Panamá / 
Minera Panamá

Localizada na Província de Colón, a Cobre 
Panamá possui 3.100 milhões de tonela-
das de reservas provadas e prováveis. A 
concessão para a exploração foi aprova-
da em 1997 e a construção teve início em 
2011. A produção comercial começou em 
2019. Atualmente, a Cobre Panamá está 
composta por uma Mina de Cobre, o Porto 
Internacional de Punta Rincón (habitado 
em 2015), uma Planta de Processos e duas 
Plantas de Energia (as três últimas concluí-
das e colocadas em operação em 2017).

Essa exploração de minerais foi aprova-
da pela Assembleia Nacional (Congres-
so) mediante o contrato lei N°9 em 1997. 
A concessão abrange uma área de 13.000 
hectares. No estudo de impacto ambien-
tal correspondente, foram atribuídos 5.900 
hectares à Minera Panamá, dos quais 5.500 
são florestas tropicais de terras baixas e 25 
hectares correspondem a corpos de água 
e rios de água doce (incluindo os rios Pe-
taquilla, Caimito e San Juan e afluentes), 
11  Fabian Cambero e Aislinn Laing (2020) e Fa-
bian Cambero (2020). 
12  Responsible Mining Foundation (2021).

pertencentes ao Corredor Ecológico Me-
soamericano. Sobre essa concessão exis-
tem impugnações: de fato, foi declarada 
inconstitucional pela Corte Suprema de 
Justiça em 21 de dezembro de 2017.13 

Desde 2010, a atividade de exploração de 
minas e pedreiras se consolidou junto com 
a construção como os setores mais dinâ-
micos da economia panamenha. “O dina-
mismo mostrado pela exploração de mi-
nas e pedreiras obedece às instalações de 
corporações estrangeiras que pretendem, 
com uma lógica extrativista, apropriar-se 
de nossos recursos minerais. Destaca-se 
o macroprojeto da Minera Panamá S.A.” 
(Quintero, 2014).

A Minera Panamá é subsidiária da empre-
sa canadense First Quantum Minerals Ltd. 
(FQM), que opera atualmente oito minas 
em todo o mundo, das quais extrai cobre, 
níquel, ouro, zinco e metais do grupo da 
platina: a mina Kansanshi de cobre e ouro 
na Zâmbia, a mina Guelb Moghrein de co-
bre e outro na Mauritânia, a mina Las Cru-
ces de cobre na Espanha, as minas Kevitsa 
de níquel-cobre e Pyhäsalmi de cobre e 
zinco na Finlândia, a mina Ravensthorpe 
de níquel-cobalto na Austrália e a mina 
Çayeli de cobre e zinco na Turquia são as 
sete fora da América Latina. A oitava é a 
Cobre Panamá. Em 2013, a First Quan-
tum adquiriu 80% da Minera Panamá S.A. 
(“MPSA”), a companhia panamenha titular 
da concessão e, em 2017, aumentou sua 
participação para 90%. Em julho de 2020, o 
maior produtor de cobre da China, Jiangxi 
Copper, vendeu seus 1,2 milhões de ações 
da First Quantum (que havia adquirido 
menos de um ano antes).

Segundo as informações que tanto a First 
Quantum como a Minera Panamá disponi-
bilizam em seus sites, a planta tem capa-
cidade para produzir mais de 300.000 to-
neladas de cobre por ano, junto com ouro, 
prata e molibdênio. Com US$ 6,7 bilhões 
investidos, seria o maior investimento pri-
vado na história do Panamá, com um ci-
clo de vida de 34 anos e US$ 2 bilhões em 
13  “Em sua decisão, a Corte Suprema encon-
trou que a concessão de mineração de Petaquilla 
violava os artigos 4, 17, 19, 48, 50, 118, 159, 184, 257, 259 
e 266 da Constituição Política da República do Pana-
má.” Fonte: Rodrigo Noriega (2021). 
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exportações já realizadas desde a primeira 
venda ao exterior em junho de 2019. Assim, 
contribui com 3% do PIB do Panamá. A em-
presa se orgulha de pagar US$ 23 milhões 
por mês em salários e US$ 8 milhões por 
mês ao Fundo de Previdência Social; além 
de um total acumulado de US$ 7 milhões 
em treinamentos para seus empregados/
as, US$ 67 milhões em investimentos so-
ciais e US$ 53 milhões em investimentos 
ambientais, sempre de acordo com o site 
oficial da empresa.

Conflitos, ações sindicais e resultados

Em abril de 2020, a empresa Minera Pa-
namá detectou casos de COVID-19 (que 
até março de 2021 totalizavam 229 casos 
confirmados pela própria empresa) entre 
seus empregados/as; embora oficialmente 
tenham indicado que o contágio não havia 
ocorrido na mina, mas sim fora dela, tive-
ram que paralisar suas operações. Apenas 
em setembro de 2020, por um acordo ne-
gociado pelo sindicato União de Trabalha-
dores da Minera Panamá (UTRAMIPA), a 
empresa aceitou que seus trabalhadores/
as deveriam cumprir um período de “iso-
lamento preventivo” (com remuneração) 
de 14 dias em um hotel pago pela Minera 
Panamá, antes de entrar na mina. Final-
mente, em 12 de outubro de 2020, a em-
presa retomou todas as suas atividades 
industriais para a exploração e exportação 
de cobre e outros minerais, mas de acor-
do com o Sindicato Industrial de Trabalha-
dores e Trabalhadoras da Construção de 
Minas e Desenvolvimento da Mineração e 
Afins (STM) apenas cerca de 3.000 (43%) do 
total de 7.000 contratos de trabalho vigen-
tes foram reativados. Consequentemente, 
o STM começou um protesto em 12 de no-
vembro de 2020 exigindo que a Minera Pa-
namá e suas empreiteiras reintegrassem 
todos os trabalhadores e trabalhadoras 
com contratos suspensos. Nesse sentido, 
o STM e a central Convergência Sindical 
realizaram manifestações nos escritórios 
administrativos da empresa e em fren-
te ao Escritório Regional do Ministério do 
Trabalho e Desenvolvimento do Trabalho 
exigindo a reincorporação dos 57% restan-
tes das pessoas contratadas pela Minera 
Panamá e suas associadas e fornecedoras. 

O sindicato denuncia também que tanto a 
Minera Panamá quanto suas empreiteiras 
tentam forçar essa maioria de seus empre-
gados/as a assinar acordos para terminar o 
vínculo empregatício, sob coação. A empre-
sa reconhece as suspensões e demissões, 
mas alega que os números são menores: 
segundo a Minera Panamá, devido à pan-
demia, ela suspendeu 880 e demitiu 300 de 
seus 9.000 trabalhadores/as (entre diretos e 
contratantes terceirizados/as).

Em fevereiro de 2021, somou-se a essa re-
clamação a exigência do STM ao Governo 
Nacional de uma investigação “exaustiva” e 
“transparente” com relação ao incêndio des-
atado nas instalações da Minera Panamá em 
18 de fevereiro e que custou a vida de um tra-
balhador. Em sua demanda, o STM insta ao 
Ministério do Trabalho e Desenvolvimento 
do Trabalho (Mitradel) do Panamá, ao Fundo 
de Previdência Social e ao Corpo de Bom-
beiros do Panamá, a verificar se a empresa 
cumpre com as medidas de segurança ne-
cessárias e a publicar de forma transparente 
os resultados de suas investigações.

Além disso, em abril de 2021 foi realizada 
uma manifestação por parte de desempre-
gados/as de Colón perante a Assembleia 
Nacional, que denunciou por um lado que 
a Minera Panamá estaria extraindo ouro 
por fora da concessão autorizada, de ma-
neira ilegal; e reclamou também que a em-
presa não fornece luz, água ou qualquer 
benefício comunitário para as comunida-
des próximas da sua área de exploração, 
nem gera emprego local relevante.

As reinvindicações sindicais se encontram 
alinhadas inclusive com o encontrado em 
avaliações realizadas por instituições cana-
denses, que constataram que no Panamá 
“o Governo não exerce controle sobre esse 
setor, sendo que essas operações ilegais 
são propensas a práticas inaceitáveis como 
o trabalho infantil, a imigração ilegal e os 
impactos negativos ao meio ambiente.”14 
14  Marina Ruete e Alejandro Vio Gross (2020). 
Também concluem que “o marco legal se encontra 
desatualizado. Por exemplo, o Código de Recursos 
Minerais deve ser modificado com base nos padrões 
e melhores práticas internacionais. Além disso, fal-
ta legislação e regulação específica de mineração 
em matéria ambiental, de segurança, fechamento e 
pós-fechamento de minas e mineração artesanal e 
em pequena escala.”
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Por sua vez, o Índice de Mineração Respon-
sável realizado pela Fundação Mineração 
Responsável encontrou em 2020 que no 
item “condições de trabalho”, a First Quan-
tum alcançava uma pontuação de 1,06, a 
sétima pior entre as 37 empresas de mine-
ração transnacionais avaliadas, abaixo da 
média de 1,44 pontos e do máximo possível 
de 6 pontos .15 

15  Responsible Mining Index (2020).

Como no caso analisado para Costa Rica, 
no Panamá também se observa uma 
captura corporativa do Estado. Diante 
das práticas agressivas e ilegais por parte 
das empresas, aprofundadas e ampliadas 
sob o pretexto da pandemia de COVID-19, 
elas obtêm a impunidade de instituições 
públicas originalmente pensadas para 
combater esses abusos de poder. Nes-
se caso, inicialmente a Minera Panamá 

ignorou de forma explícita seu papel nos 
contágios de COVID-19 entre seus trabal-
hadores/as. Só depois do conflito desen-
cadeado com o sindicato UTRAMIPA a 
extração foi suspensa e foi negociado o 
protocolo de higiene e cuidados. A reto-
mada das atividades foi aproveitada pela 
Minera Panamá para intensif icar suas 
práticas abusivas históricas: nesse caso, 
não reincorporar todos os seus empre-
gados/as e tentar modif icar as condições 
de trabalho dos/as que voltaram aos seus 
empregos. A essa reinvindicação jun-
tam-se outras, com relação a violações 
e ataques às condições de trabalho que 
inclusive teriam levado (de acordo com 
o sindicato STM, que exige uma investi-
gação a respeito) a lamentar a morte de 
um trabalhador em um incêndio nas ins-
talações da empresa em 2021.

A pandemia de COVID-19 em 2020 e 2021 
acelerou as tendências preexistentes, em 
particular aprofundando as desigualdades 
e injustiças em toda a região. A crise social, 
sanitária, econômica e política no mundo 
todo gerou um cenário propício para que 
tanto empresas quanto governos avanças-
sem contra os direitos já adquiridos pela 
classe trabalhadora na região, alinhado 
com a matriz neoliberal que se impõe des-
de a década de 1970.

Esse avanço neoliberal-conservador exige 
um enfrentamento em unidade, de ação 
e organização, que exceda a organização 
sindical pensada unicamente no âmbito 
do trabalho e inclua outros movimentos 
sociais com os quais constroem alianças e 
agendas conjuntas.

De fato, a organização sindical nos locais 
de trabalho é mais necessária do que nun-
ca para enfrentar os novos desafios, con-
flitos e problemas desencadeados com a 

pandemia e que continuarão depois dela. 
Devido às medidas governamentais de 
distanciamento ou isolamento social e aos 
protocolos implementados nos estabeleci-
mentos produtivos para propiciar os cuida-
dos e a prevenção de contágios, muitas das 
formas habituais de protesto sindical foram 
restringidas. Isso levou as organizações sin-
dicais a adotarem formas não tradicionais 
de visibilização, divulgação e reclamação 
perante os conflitos suscitados durante 
a pandemia, por exemplo, através de um 
uso cada vez maior das redes sociais. Po-
rém, não impediu a realização de inúme-
ras medidas de força em toda a região em 
2020 e 2021: algumas emanadas de confli-
tos setoriais, muitas outras também mul-
tissetoriais, com reinvindicações de caráter 
sociopolítico e em aliança com outros mo-
vimentos sociais. Nessas alianças, os sin-
dicatos e centrais sindicais têm um papel 
único e podem contribuir com uma rica 
tradição histórica de lutas e conquistas em 
contextos democráticos, contra os mode-
los privatizadores e mercantilizadores que 

4. Reflexões finais
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hegemonizaram as agendas públicas nas 
últimas décadas.

O enfoque das Cadeias Globais de Pro-
dução permite uma abordagem integral 
para compreender as relações de poder ao 
longo de cada cadeia e dentro de cada um 
dos elos, facilita a identificação das tarefas 
sindicais e, em particular, impulsiona a or-
ganização de trabalhadores/as ainda não 
sindicalizados/as. Identificar os elos cen-
trais e quais empresas ocupam os papéis 
de poder e de decisão em cada CGP per-
mite também desenhar estratégias de luta 
com uma capacidade efetiva de pressão. 
Se somarmos a isso o reconhecimento de 
que em diferentes países e empresas os 
e as trabalhadoras enfrentam os mesmos 
problemas a partir da imposição de con-
dições em cada cadeia global, essas medi-
das sindicais poderão atender de melhor 
maneira as necessidades e urgências da 
classe trabalhadora em toda nossa região.

A liberdade sindical e a negociação coleti-
va são uma meta que ainda está longe de 
ser alcançada em grande parte da América 
Latina e Caribe. Isso abrange desde os pro-
blemas para a sindicalização do setor priva-
do, passando pelas perseguições por parte 
das empresas (com conivência dos gover-
nos) à organização sindical e a negligência 
ou falta de cuidado por parte dos governos 
(em muitos países diretamente cooptados 
e/ou capturados em certa medida por in-
teresses privados, como mostrado neste 
relatório) para atender às reinvindicações 
sindicais perante abusos e subjugação de 
direitos trabalhistas e humanos por parte 
das empresas em cada setor. Essas ten-
dências e experiências de lutas sindicais, 
tanto setoriais quanto político-sociais, fo-
ram exemplificadas ao longo deste relató-
rio para os quatro casos de estudo selecio-
nados no Brasil, Costa Rica e Panamá.

O caso da Ford no Brasil mostra um avanço 
do capital alinhado com as tendências que 
já haviam começado antes da pandemia 
e foram aceleradas com ela. A reestrutu-
ração de sua cadeia produtiva e a reloca-
lização mundial (encurtando sua cadeia 
global) das fábricas das plantas automoti-
vas andam de mãos dadas com a transição 
energética, a transformação tecnológica e 

a reconversão da indústria (para uma ma-
triz de eletromobilidade), e finalmente, ge-
ram a eliminação de milhares de postos de 
trabalho diretos e indiretos no Brasil.

Em outros casos, a pandemia serviu como 
desculpa para as empresas avançarem in-
tensificando e massificando formas habi-
tuais de ataque contra os direitos trabal-
histas e humanos. É o caso da Costa Rica, 
onde se verifica um agravamento durante 
a pandemia de abusos por parte de empre-
sas transnacionais como Chiquita Brands. 
No contexto de uma organização sindi-
cal insuficiente no setor privado, as medi-
das de protesto adotadas pelos sindicatos 
como a ANEP não conseguiram modificar 
significativamente o comportamento da 
empresa. O governo, por sua vez, optou por 
manter sua atitude histórica de não inter-
vir perante os abusos das empresas trans-
nacionais, demonstrando uma vez mais 
a captura corporativa do Estado. Trata-se 
de práticas agressivas e ilegais por parte 
das empresas, aprofundadas e ampliadas 
sob o pretexto da pandemia de COVID-19, 
em que não há uma resposta institucional 
nem incidência alguma por parte das au-
toridades. A impunidade institucional des-
sas empresas obriga o sindicato a buscar 
respostas na Justiça, o que implica demo-
ras e maiores custos monetários para que 
sejam revertidos os abusos cometidos em 
cada caso individual.

De forma semelhante, o caso da Minera 
Panamá assinala a ampliação das histó-
ricas violações de direitos por parte das 
empresas. Inicialmente, a Minera Panamá 
ignorou e se desentendeu dos contágios 
de COVID-19 entre seus trabalhadores/as; 
a partir da reinvindicação sindical as ativi-
dades foram suspensas até a negociação 
de um protocolo de higiene e cuidados 
que permitisse retomá-las. No entanto, 
a empresa aproveitou a ocasião para não 
reincorporar todos os seus empregados/
as e para modificar as condições de trabal-
ho dos que voltaram aos seus empregos. 
O conflito sindical continua, denunciando 
esse abuso e inúmeras outras violações 
e ataques às condições de trabalho, que 
geraram até a morte de um trabalhador 
em um incêndio nas instalações da Minera 
Panamá em fevereiro de 2021.
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Em contrapartida, a reação da classe 
trabalhadora e das organizações sindi-
cais perante esses avanços do capital 
também pode ser vista na organização 
em setores que tradicionalmente não 
contaram com uma alta participação 
sindical. No caso da cadeia têxtil no 
Brasil, as empresas obtiveram durante 
a pandemia inúmeros benefícios como 
parte de políticas anticrise, sem que 

essas contribuições por parte do Estado 
servissem para sustentar ou melhorar as 
condições de seus trabalhadores/as. A 
reação foi concretizada em experiências 
incipientes de organização sindical, par-
ticularmente nesse setor com altos níveis 
de exploração do trabalho e que no pas-
sado encontrou problemas para se orga-
nizar, reclamar e conquistar direitos de 
forma coletiva.
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