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Estudar a história e os rumos tomados anteriormente pelo movimento 

sindical pode nos ajudar a encontrar o modelo mais adequado para as 

situações conjunturais da atualidade. 

Um dos relatos desta história do sindicalismo foi de autoria de MARTINS 

& RODRIGUES (1999) que estudaram o movimento sindicalista na década de 

1990, quando o Brasil passa por crise econômica com decréscimo do PIB com 

recessão e desemprego significativo. 

Os autores consideram que em 1990, quando ocorre a abertura 

comercial do Brasil, as indústrias, tendo a necessidade de competir com 

modernas  organizações internacionais,  implementam   mudanças 

tecnológicas e também  flexibilização das relações de trabalho. 

Em 1994 houve crescimento do PIB, entretanto em 1997 há seu  

decréscimo, o que trouxe consequências para o mercado do trabalho. 

Dados do IBGE mostram que, apesar de ter havido um aumento de 

empregos na ordem de 20%  a partir de 1990, os empregos industriais 

diminuíram 34,0%, a construção civil perdeu 8,0% de postos e no setor de 

serviços houve um acréscimo de 9,0%. 

Esta narrativa nos leva a refletir que este  cenário retratado pelos 

autores é semelhante ao que   vivemos na atualidade  onde observa-se PIB 

com crescimento pífio e  alto desemprego, por volta 12,7 % no presente 

momento, conforme relato do UOL site citando dados do  IBGE do primeiro 

trimestre de 2019 (site UOL- acesso 30 04 2019). 

O movimento sindical no Brasil através da CUT deflagra em 1990 uma 

greve devido ao não cumprimento, pelo primeiro governo de Fernando 

Henrique Cardoso, dos reajustes de contratos anteriormente firmados. 
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Nesta greve, que não teria data para término, participaram petroleiros, 

eletricitários, funcionários e docentes das Universidades Federais. Além das 

reivindicações salariai,s os grevistas exigiam retirada de emenda constitucional 

referente às reformas fiscal e tributária. 

O governo não recua e a greve se alastra para vários estados com a 

parada inclusive de 13 aeroportos. Foi uma greve de grandes proporções com 

participação de mais de 351 mil funcionários. 

A greve foi considerada abusiva pelo Tribunal Superior do Trabalho e os 

petroleiros deveriam pagar multa caso não  voltassem ao trabalho. 

Neste cenário, o exército ocupa quatro refinarias e a greve termina. 

O governo impõe rendição incondicional aos petroleiros. 

Face à proposta governamental de levar às últimas consequências o 

processo de desregulamentação da economia, privatização das empresas 

estatais, reforma da previdência etc., a atitude foi dura frente aos trabalhadores 

grevistas e teve como objetivo, certamente, quebrar a espinha dorsal do 

movimento sindical. 

Na atualidade o cenário parece ter recuado na história, aproximam-se 

questões principalmente visando a reforma da previdência, apresentada 

atualmente pelo governo, que atingirá os funcionários da empresa privada e 

principalmente os servidores públicos. 

O mote do governo é a afirmação de que servidores públicos têm 

privilégios que precisam acabar. 

Desta forma os protestos e movimentos de luta contra as reformas 

propostas podem soar como um movimento corporativista para defender os 

citados privilégios. 

Ainda com a publicação da PEC 873 em março deste ano, que torna 

facultativa a contribuição aos sindicatos, extinguindo-se a possibilidade do valor 

ser descontados em folha de pagamento, e sim por boletos bancários, sinaliza  

que  o objetivo é  enfraquecer o movimento sindical e desta forma não ter 

praticamente reação dos servidores às reformas que deverão ser votadas.  

Voltando à história sindical, no governo de FHC, a flexibilização das 

relações de trabalho e a descentralização do movimento sindical levaram ao   

enfraquecimento dos movimentos grevistas, importante observar que houve 

uma necessidade de negociação dos sindicatos com os empresários, que está 

retratada no trabalho  de MARTINS & RODRIGUES no qual apresentam 

observações de Vicentinho: 

“Não podemos querer dar um salto maior do que os trabalhadores 

podem acompanhar, isso do ponto de vista político, ou imaginar que porque o 

militante quer uma greve geral o trabalhador comum também quer. Não adianta 
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mais ficar esbravejando na porta da fábrica sem saber que tipo de sentimento 

tem o peão hoje”. 

Esta ponderação de um líder sindical na década de 90 certamente 

retrata a falta de comunicação dos dirigentes com os filiados. 

Na nossa década o uso das ferramentas das redes sociais suprem estas 

deficiências, mas devem ser usadas com eficiência para atingir os objetivos de 

ter um movimento uníssono.  

Segundo LOUREIRO (2009), nas últimas  três décadas, os  servidores 

públicos passaram por mudanças  profundas tanto na sua  atuação profissional 

como em relação à sindicalização, que cresceu significativamente e propiciou   

greves que superaram em expressão  o setor privado. 

Fazendo parte deste movimento nacional o ANFFA sindical no  dia 26 de 

agosto de 2008  tem sua primeira diretoria do, então, Sindicato Nacional dos 

Fiscais Federais Agropecuários, sendo então denominados como Anffa 

Sindical. 

O site do ANFFA sindical nos esclarece que a partir desta data a 

categoria passou a contar com uma forte instituição não apenas para correr 

atrás de seus direitos, mas também para representar seus interesses 

profissionais e econômicos. 

Ainda neste site podemos ser esclarecidos que o sindicato teve papel 

fundamental, por exemplo, na aprovação da Medida Provisória 441 no ano de  

2014, que trouxe alterações na Gratificação de desempenho de Atividades dos 

Fiscais Federais Agropecuários (GDFFA) e possibilitou um significativo reajuste 

na remuneração da categoria. A participação dos FFAS no Fórum Nacional 

Permanente de Carreiras Típicas de Estado (FONACATE), desde setembro de 

2009, também foi um importante  marco.  

Graças ao forte e constante  trabalho do  ANFFA Sindical, a categoria 

teve reconhecida sua importância entre as demais carreiras do serviço público 

federal. (site ANFFA acesso em 20/04/219) 

Portanto, depois de tantas vitórias, entretanto,  diante do quadro 

preocupante que vive nosso país ,  necessitamos além de organização também 

união das forças dos AFFAS. 

Os sindicatos de maneira geral passam por uma situação difícil nos 

últimos anos, com redução do número de filiados e de poder político. 

Este cenário não corresponde ao declínio do sindicalismo, mas mostra 

que o novo momento exige novas respostas ( OSTRONOF,  2008). 

Consideramos que a efetividade destas novas respostas só será 

possível com uma   eficiente comunicação entre dirigentes e filiados. 

A proposta a seguir visa otimizar a comunicação e desta forma aumentar 

a atuação de todos os filiados para alcançar o bem comum. 
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Utilização efetiva de mídias digitais como Proposta para Motivação dos 

filiados do ANNFFA Sindical, como a seguir descrevemos: 

 Motivar os Delegados sindicais, principais elos de ligação  com os 
filiados, capacitando-os na gestão da Delegacia Sindical de forma a 
utilizar corretamente as ferramentas disponíveis de formas de 
comunicação. 

 Motivar as delegacias a possuírem em seu quadro de diretores um 
diretor de comunicação que é essencial para a ligação com o filiado. 

 Capacitar os diretores de comunicação com cursos específicos para a 
comunicação com o filiado. 

 Mensagens instantâneas por SMS ou sistemas de lista de transmissão 
via WhatsApp e grupos de e-mails deveriam ser utilizadas por todas as 
Delegacias Sindicais para enviar resultados de reuniões e decisões aos 
filiados. 

 Motivar as delegacias a realizarem constantemente a atualização 
cadastral para que possam ter os dados para comunicação com o filiado 

 Propiciar cursos de capacitação ao filiado, principalmente o aposentado, 
para interagir com as tecnologias básicas como WhatsApp, e-mail e 
internet em geral para acessar melhor o site do sindicato. 

 Propiciar que o delegado sindical ao receber via WhatsApp, da base dos 
filiados de cada estado, as reclamações e ideias veiculadas nesta mídia 
fossem levadas à reuniões do Conselho de Delegados e suas 
observações repassadas aos filiados. 
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