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Apresentação

A Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce) 
congrega atualmente 146 sindicatos locais que representam 153 dos 184 municípios do Estado 
totalizando uma base de 60 mil trabalhadores (as) sindicalizados (as). A Federação representa uma 
força social, sindical e política forte, dinâmica, vibrante e comprometida. Nos seus últimos 23 anos, 
ela conduziu grandes lutas em defesa e pela promoção do trabalho decente no serviço público mu-
nicipal, e difundiu sua concepção de desenvolvimento local sustentável, democrático, justo e soli-
dário. A Fetamce é uma rede com legitimidade, credibilidade e capacidade mobilizadora de sonhos, 
realizações e construção de novas utopias.

A consolidação desta trajetória passa também pela sua capacidade organizativa de representar 
cada vez mais a ampla maioria deste segmento de trabalhadores (as). Atualmente, no Ceará, exis-
tem 231.165 trabalhadores do Setor Público Municipal, sendo 150.470 do sexo feminino e 80.695 do 
sexo masculino, conforme dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Para atender a este objetivo, a Fetamce, e a Rede de Sindicatos Filiados, lança em 2013 a Cam-
panha Estadual de Sindicalização com o Lema “Eu acredito no meu sindicato”, difundindo a impor-
tância da organização sindical da categoria para avançar cada vez mais na conquista de seus direi-
tos junto aos governos municipais.

Para auxiliar no planejamento e estruturação da Campanha Estadual de Sindicalização, a Fe-
tamce oferece a seus sindicatos filiados, além do conjunto das peças de publicidade e propaganda, 
este GUIA DIGITAL, contendo orientações, dicas e ideias para incrementar e dinamizar a campanha 
de sindicalização no âmbito local.

O Guia Digital se constitui numa ferramenta que auxilia as direções sindicais na montagem do 
seu Plano de Organização da Campanha de Sindicalização. A realização de uma Campanha de Sin-
dicalização cumpre etapas fundamentais de planejamento, organização, execução e sistematização 
de resultados, portanto, é fundamental que sua realização seja bem estruturada. O presente Guia 
Digital cumpre este papel.

A Federação compreende que a efetivação de uma campanha de sindicalização é parte de um 
processo mais amplo de mobilização social da categoria. Trata-se de convocar vontades e convidar 
para compartilhamentos de objetivos comuns protagonizados pelos sindicatos e suas organizações 
superiores.

Ao bom combate!

Enedina Soares
Presidente da FETAMCE
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As estratégias de  organização e luta sindical sofrem mutações, de acordo com o tempo e as 
condições políticas, exigindo inovações e criatividade para ampliar sua capacidade de mobilização 
e crescimento sustentável, tornando-se um instrumento eficaz para a conquista e ampliação de 
direitos.

A literatura nos apresenta diferentes definições sobre “Sindicato”, alguns controversos, mas que 
foram importantes para a construção do novo sindicalismo cutista. Para alguns autores o Sindicato 
é como “a associação de pessoas físicas ou jurídicas, que exerce atividade profissional ou econômi-
ca, para a defesa dos respectivos interesses” e para outros autores “Uma associação constituída, em 
caráter permanente, por pessoas físicas ou jurídicas para estudo e defesa de seus interesses afins e 
prestação assistencial a todo o grupo, além de outras atividades complementares que o favoreçam”.

Assim, pode ser o sindicato definido como “entidade formada, em caráter permanente, por tra-
balhadores, que exerçam suas atividades a empregadores do mesmo ramo de negócio, ou empre-
sas, que explorem o mesmo ramo econômico, cujos objetos são o estudo e a defesa dos interesses 
daqueles que a compõem”.

 A história das sociedades é marcada pela luta entre explorados e exploradores. Isto ocorreu no 
sistema escravista, no modo de produção asiático, no feudalismo e ocorre até hoje no capitalismo. 
É no modo de produção capitalista e da necessidade de promover a luta cotidiana dos trabalhado-
res por salário digno, inerente ao capitalismo, que surgem as primeiras formas de organização dos 
trabalhadores. Elas nascem como resultado do esforço espontâneo dos operários para impedir ou 
atenuar a exploração.

A IMPORTÂNCIA
DO SINDICATO
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O sindicalismo demonstrou ao longo da história ser um instrumento indispensável para os 
assalariados. Com a expansão do capitalismo, os sindicatos se espalharam pelo mundo. Todos os 
avanços sociais, mesmo que pequenos ou parciais, tem sido fruto dessa luta e da formação dos sin-
dicatos. Nada tem sido dado de mão-beijada pelo capital; nada caiu do céu. A história da legislação 
trabalhista no mundo é a história da luta de classes, em que os sindicatos jogam um importante 
papel.

No Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, passou a vigorar o princípio da liberdade 
da administração do sindicato, sendo vedado ao poder público a interferência e intervenção na 
organização sindical.

A estrutura sindical brasileira é feita em um sistema confederativo, ou seja, em três níveis, com 
o sindicato na sua base, a federação em grau intermediário e a confederação em grau superior aos 
demais.

A federação é formada pela união voluntária de, no mínimo, cinco sindicatos representativos 
de uma determinada categoria (CLT, art. 534, CLT). A confederação é formada pela união de, no mí-
nimo, três federações (art. 535, CLT).

Em termos políticos, a federação se forma para concretizar a força representativa de uma de-
terminada corrente sindical presente em uma determinada categoria. O mesmo se diz em relação à 
confederação, que tem representação nacional.

Há de se observar que o princípio da unicidade sindical também é aplicável às entidades sindi-
cais de grau superior, conforme prevê o inciso II do art. 8º, da Constituição Federal.

O sistema da unicidade sindical, previsto no inc. II, do art. 8º, da Constituição Federal, se confi-
gura da seguinte forma:

a) As categorias profissional e econômica são representadas, em uma determinada base 
territorial, por seus respectivos sindicatos. Estes, em condições excepcionais, podem 
aglutinar atividades similares ou conexas, tornando-os sindicatos multirepresentativos;

b) cada ramo de atividade pode formar a federação sindical, em regra estadual;

c) cada ramo de atividade nacional pode formar a correspondente confederação sindical.
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Em um nível externo ao do sistema sindical surgiram as centrais sindicais, projetando a ideia 
da união geradora das associações de grau superior. A CUT é hoje a maior e mais importante Central 
Sindical no Brasil.

A Constituição Federal de 1988 afastou a restrição prevista na CLT, garantindo ao servidor pú-
blico civil o direito à associação sindical (art. 37, VI).

A regra constitucional veio a legitimar um movimento já existente, vez que os servidores pú-
blicos se aglutinavam em associações não reconhecidas como entidades sindicais, embora agissem, 
muitas vezes como tais. A proibição se mantém apenas em relação aos servidores militares.

Questão importante a ser analisada no estudo do sindi-
cato é a liberdade sindical. A Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) adotou a Convenção nº 87, reconhecendo que 
a “afirmação do princípio da liberdade sindical” reside entre 
“os meios aptos a melhorar a condição dos trabalhadores e as-
segurar a paz”. O art. 2º da Convenção assim estabelece: “Os 
trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer 
espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, or-
ganizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a 
essas organizações, sob a única condição de se conformar com 
os estatutos das mesmas”.

A liberdade sindical resume-se na liberdade para o tra-
balhador filiar-se e/ou desfiliar-se de um sindicato, resume-se 
na possibilidade de um grupo de trabalhadores ou emprega-
dores de criarem sindicatos, de estabelecer seus estatutos e 
auto organizarem-se, bem como dos sindicatos, após criados, 
associarem-se a entidades de âmbito territorial maior, tais 
como federações, confederações ou entidades internacionais 
buscando unidade entre os grupos.

Em relação ao Estado, a liberdade sindical caracteriza-se 
pela impossibilidade de intervenção estatal na organização, 
criação e dissolução do sindicato.
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A liberdade sindical foi consagrada universalmente como direito fundamental da pessoa hu-
mana, por sua inclusão em várias constituições nacionais e, principalmente, em normas internacio-
nais, tais como: a Declaração Universal dos Direitos do Homem (ONU, 1948); o pacto Internacional 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU, 1966); o Preâmbulo da Constituição da OIT e a 
Declaração de Filadelfia (OIT, 1944), entre outras.

Nos termos utilizados pelo professor uruguaio Oscar Ermida de Uriarte: “Atualmente, já está 
fora de discussão a afirmação de que a liberdade sindical é um dos direitos humanos fundamentais 
e, além disso, integrante dos direitos sociais, componente essencial de uma sociedade pluralista e 
justa”.

Foram as convenções da OIT, principalmente as de números 87 e 
98, que delinearam o princípio da liberdade sindical e os seus reflexos 
como se conhece até hoje, falando sobre:

Liberdade sindical diante do Estado;
Direito de sindicalização e negociação coletiva;

Proteção e prerrogativas dos representantes dos trabalhadores;
Fomento da negociação coletiva;

Direitos sindicais dos trabalhadores rurais;
Relações de trabalho e sindicalização

de trabalhadores da administração pública.

A legislação brasileira, em nível constitucional, em-
bora reconheça a liberdade sindical como princípio e di-
reito, impõe-lhe limitações.

O estudo da evolução do direito do trabalho, no 
entanto, mostra que a criação dos sindicatos de traba-
lhadores se deu diante da grande diferença de força na 
negociação individual, o que torna necessária a partici-
pação sindical em uma negociação justa e equilibrada, 
o que foi confirmado pelo constituinte, nos termos do 
inciso VI, do artigo 8º, da Carta Magna.
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As conquistas históricas de direitos dos trabalhadores estão intimamente ligadas à existência 
dos sindicatos, que conseguiram sobreviver, apesar da intensa perseguição durante o século XVIII 
e XIX.

Nesse sentido, fortalecer os Sindicatos é fundamental e estratégico para avançar na conquista 
e garantia de direitos. Assim, ampliar a representatividade é fortalecer a legitimidade de nossos sin-
dicatos filiados. Construir sindicatos cada vez mais legítimos e democráticos é missão da Fetamce e 
de todos os dirigentes sindicais cutistas.

Os sindicatos são os legítimos representantes dos trabalhadores junto aos empregadores e 
sindicalizar-se significa participar de ações que valorizam o ofício de cada trabalhador. É lutar para 
manter direitos já conquistados e para ampliá-los.
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Para organizar a greve, a Campanha Salarial, a Marcha Estadual pelo Trabalho Decente e 
as várias campanhas específicas durante todo o ano, são produzidas faixas, bandeiras, cartazes, 
adesivos, panfletos, camisetas, etc. É necessário também providenciar transporte, lanches para 
os trabalhadores que percorrem o município e o Estado para ampliar o movimento e fortalecer 
o Sindicato no nível local, a Fetamce e a CUT em nível Estadual e a Confetam no nível nacional e 
internacionalmente a ISP.

Na retaguarda, funcionários, assessores e equipamentos para preparar assembleias, plenárias, 
reuniões, atendimento jurídico e fazer uma comunicação rápida, confiável e eficiente por meio dos 
Jornais Informativos, site, blog, boletins eletrônicos e ainda pelos torpedos enviados para milhares 
de celulares.

O resultado de toda essa luta do seu Sindicato é a organização dos trabalhadores/as, reajuste 
e aumento real nos salários, avanços no combate ao assédio moral, criação de planos de cargo, car-
reira e remuneração, efetivação de concursos públicos e muito mais. A carreira do servidor público 
municipal é valorizada e a qualidade dos Serviços Públicos em nossos municípios é fortalecida.

É por meio de seus sócios que o SINDICATO é capaz de montar uma estrutura sólida o sufi-
ciente a fim de dar suporte para os servidores públicos municipais se sentirem fortalecidos para 
enfrentar os gestores públicos e todo o seu poderio político e econômico. O SINDICALIZADO au-
menta a força da categoria. O SINDICALIZADO fortalece a mobilização do Sindicato. O SINDICALI-
ZADO exige trabalho decente.

Por estas razões, precisamos organizar muito bem a realização de uma Campanha de Sindica-
lização. Fazer bem feito é fundamental para evitar desperdícios de tempo e dinheiro e para evitar 
o fracasso ou baixo desempenho. 

ESTRUTURAÇÃO DA CAMPANHA
DE SINDICALIZAÇÃO
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A estruturação da Campanha Local de Sindicalização passa por quatro passos básicos, a se-
guir discriminados:

Passo 1 Formar um Grupo de Trabalho de Sindicalização

Passo 2 Definir Múltiplas Estratégias de Comunicação e Sedução

Passo 3 Criar uma Rede de Colaboradores Internos e Externos

Passo 4 Avaliar os Resultados e Celebrar as Vitórias

PASSO 1 – FORMAR UM GRUPO DE TRABALHO
DE SINDICALIZAÇÃO – GT

Há muitas tarefas no universo sindical. O cotidiano exige ações urgentes por parte da direção 
sindical. São múltiplos os desafios e muitas vezes as soluções são complexas e exigem muita de-
dicação. Para que a Campanha de Sindicalização seja executada com vigor e dinamismo, é funda-
mental a existência de um Grupo de Trabalho de Sindicalização (GT) como elemento dinamizador 
indispensável.

O GT de Sindicalização tem como objetivo fundamental construir e conseguir novos sindi-
calizados para o Sindicato, através de contatos cara a cara com todos os empregados no local de 
trabalho. Obviamente todos os demais dirigentes devem ser engajados em tarefas especificas para 
ampliar o resultado da campanha.

O GT de Sindicalização deve ser formado por um grupo de dirigentes sindicais, no mínimo, 
três lideranças sindicais, liberadas e dedicadas a esta missão. O GT de Sindicalização tem de estar 
empenhado e motivado para o trabalho. O GT deve:

•	 Definir	plano	de	metas	de	sindicalização	por	local	de	trabalho;
•	 Planejar	e	executar	ações	de	recrutamento	sindical;
•	 Falar	sobre	o	Sindicato	e	os	benefícios	que	este	pode	proporcionar;
•	 Lidar	com	situações	hostis	e	com	a	propaganda	negativa.
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O GT de Sindicalização deve realizar reuniões regulares, diárias de preferência, para moni-
torar os efeitos positivos e negativos da Campanha de Sindicalização. O monitoramento cotidiano 
do alcance das metas de sindicalização facilita a correção de estratégias de abordagem e conven-
cimento. Cada membro do GT de Sindicalização deve assumir uma tarefa específica, a exemplo das 
seguintes atribuições:

•	 Controlar	as	estatísticas	das	filiações	cruzando	dados	com	as	metas	previstas;
•	 Organizar	os	meios	e	a	infraestrutura	necessária	para	a	execução	das	ações;
•	 Recrutar	dinamizadores	da	Campanha	de	Sindicalização	nos	locais	de	trabalho.

Eis algumas tarefas a serem executadas pelo GT de Sindicalização durante a etapa inicial da 
Campanha de Sindicalização:

a) Fazer um RELATÓRIO	DE	SINDICALIZADOS, identificando por segmento e local de trabalho 
a quantidade e perfil do quadro atual de sócios;

b) Fazer um MAPA DE EMPATIA por local de trabalho, classificando “ambiente favorável” e “am-
biente hostil” ao trabalho do sindicato;
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c)  Planificar um QUADRO	DE	METAS, segmento e local de trabalho, para a Campanha de Sindi-
calização, considerando a análise do relatório de sindicalizados e o mapa de ambiência;

d) Produzir o PLANO	DE	ABORDAGEM, contemplando argumentos a serem difundidos por lo-
cal de trabalho, atividades específicas a serem realizadas por segmentos e ferramentas de 
comunicação a serem utilizados de maneira personalizada;

e) Elaborar o QUADRO DE COLABORADORES, buscando envolver o maior número possível de 
pessoas internas e externas em atividades específicas e com produtos específicos a serem 
alcançados;

Como se pode observar, o GT de Sindicalização é a co-
luna vertebral da Campanha de Sindicalização. É importante, 
portanto, constituir um bom GT de Sindicalização. Não adian-
ta apenas ter boa vontade. É preciso organizar a força tarefa 
com profissionalismo e planejamento.

Além destas tarefas estratégicas acima descritas, outras ações de suporte são fundamentais, 
tais como:

•	 Providenciar	a	reprodução	em	quantidade	e	qualidade	do	material	de	publicidade	e	
propaganda	disponibilizado	pela	Fetamce;

•	 Organizar	a	construção	de	listas	de	contatos,	números	de	telefone,	endereços	postais,	
endereços	e-mail,	endereços	de	redes	sociais;

•	 Obter	brindes	diversos,	com	parceiros	ou	recursos	próprios,	como	incentivos	que	po-
derão	ajudar	a	campanha	de	sindicalização;

O GT de Sindicalização deve divulgar semanalmente um RELATÓRIO DE RESULTADOS da Cam-
panha de Sindicalização anunciando as metas alcançadas e apresentando o plano de trabalho a 
ser executado no próximo período. A Direção do Sindicato deve realizar quinzenalmente reunião 
para avaliar o trabalho do GT de Sindicalização e os resultados da Campanha em andamento, pro-
movendo ajustes necessários para a obtenção do êxito. 
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PASSO 2 – DEFINIR MÚLTIPLAS ESTRATÉGIAS
DE COMUNICAÇÃO E SEDUÇÃO

A Campanha de Sindicalização realizada pela Fetamce e sua Rede de Sindicatos tem o Lema 
“Eu	acredito	no	meu	Sindicato”,	apresentando um horizonte atrativo, um imaginário “convocan-
te” que sintetiza de uma forma atraente e válida os grandes objetivos que se busca alcançar: tornar 
os servidores sujeitos protagonistas de seus direitos. 

A Campanha de Sindicalização tem também a finalidade da mobilização. Ele deve tocar a 
emoção das pessoas. Não deve ser só racional, mas ser capaz de despertar a paixão. “A razão con-
trola, a paixão move” (Bernardo Toro). Portanto, a comunicação é um importante instrumento de 
mobilização e coletivização. 

Toda mobilização social requer um projeto de comunicação em sua estruturação. A comuni-
cação social tem contribuições importantes e fundamentais no processo de coletivização. O proje-
to de comunicação de um processo de mobilização tem como meta o compartilhamento, o mais 
abrangente possível, de todas as informações relacionadas com o movimento, o que inclui desde 
os objetivos, as informações que justificam sua proposição, até as ações que estão sendo desenvol-
vidas em outros lugares, por outras pessoas, o que pensam os diversos segmentos da sociedade a 
respeito das ideias propostas, etc.

O meio básico da comunicação é a conversação, porque a palavra é um meio de comunica-
ção totalmente autônomo e todos a possuem. A convivência social requer aprender a conversar. 
Através da conversação, podemos nos expressar, compreender, esclarecer, concordar, discordar e 
comprometer. Em uma conversação autêntica, cada um busca convencer os outros, mas também 
aceita ser convencido; e é nesse propósito mútuo que se constrói a auto-afirmação de cada um e 
de todo um grupo. Por isso a mentira compromete toda comunicação.

Nesse sentido, a principal ferramenta de comunicação para a Campanha de Sindicalização ser 
bem sucedida é a CONVERSAÇÃO, a propaganda boca a boca, a proximidade com os servidores, a 
afetividade nas relações, o apelo emocional e a justeza das causas comuns. O clima da Campanha 
de Sindicalização é muito importante. Alimentar uma atmosfera de confiança, positiva e de entu-
siasmo é essencial para enfrentar o ambiente hostil, os pessimistas, os opositores de plantão e a 
falta de consciência de classe.

A comunicação da Campanha de Sindicalização deve se orientar por mensagens positivas 
e comparativas, adotando recursos e meios dos diversos modelos de comunicação: publicidade, 
comunicação segmentada e comunicação dirigida.
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• Publicidade

O GT de Sindicalização deve usar da publicidade como uma estratégia de comunicação de 
massa, alcançando a sociedade e a categoria indiretamente, divulgando a importância e o valor 
útil do Sindicato. O GT deve realizar as seguintes iniciativas:

a) Realizar ENTREVISTAS nas rádios locais, preferência por programas de maior audiência, so-
bre temas específicos da categoria, ou mesmo, temas gerais ou do município e, na ocasião, 
divulgar os objetivos da Campanha de Sindicalização;

b) Produzir SPOTS	DE	PUBLICIDADE para divulgar nas rádios sobre algum tipo de serviço (ju-
rídico, profissionalizante, etc.) de atividade (assembleia, festa, etc.) ou data comemorativa es-
pecífica (professor, dia do servidor, aniversário da cidade, etc.);

• Comunicação Segmentada

Esta comunicação é dirigida às pessoas por seu papel, seu trabalho ou sua ocupação na socie-
dade. Constrói-se sobre códigos próprios de uma profissão ou ocupação, a exemplo da categoria 
dos servidores públicos municipais e dentro deste os segmentos como professores, garis, etc. O GT 
de Sindicalização deve empreender as seguintes iniciativas:

a) Colar em cada local de trabalho o	CARTAZ	OFICIAL	da Campanha de Sindicalização, buscan-
do um espaço de boa visibilidade e que tenha uma circulação maior de servidores;

b) Distribuir nos horários de entrada e saída do trabalho um BOLETIM	DA	CAMPANHA	DE	SIN-
DICALIZAÇÃO, ressaltando as conquistas alcançadas pelo Sindicato, os serviços oferecidos 
pelo Sindicato e os benefício da sindicalização;

c) Criar a FANPAGE	DA	CAMPANHA	DE	SINDICALIZAÇÃO no Facebook para postar fotos de 
servidores, que estão aderindo a Campanha (fazer fotos das pessoas segurando o Cartaz Ofi-
cial ou apenas o Lema “Eu acredito no meu Sindicato” ou mesmo vestindo uma Camisa com 
o Lema da Campanha). Também avisar os eventos da Campanha na Fanpage, assim como 
notícias afins;

d) Organizar SORTEIO	DE	PRÊMIOS para reconhecer e valorizar cada associado, através da dis-
tribuição de um cupom personalizado e numerado com a matrícula sindical para participar 
do sorteio de vários prêmios (TV de 32” de LCD, um notebook e um Smartphone desbloquea-
do) que será realizado em evento a ser marcado pelo Sindicato no fim do ano, após o término 
da campanha. A cada novo filiado que o servidor já sindicalizado apresentar, receberá novo 
cupom e terá mais chances de ser premiado;
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• Comunicação Dirigida

Esta comunicação é dirigida a grupos ou pessoas por sua especificidade dentro da categoria 
em geral, a exemplo dos professores e os agentes de trânsito. O GT de Sindicalização pode realizar 
as seguintes ações customizadas:

a) Remeter por correio CARTAS	SINDICAIS assinadas pela presidência do Sindicato, abordando 
alguma reivindicação específica ou comunicando alguma conquista obtida, adotando tom 
coloquial e dirigida nominalmente ao receptor. Na ocasião, convidar para se sindicalizar ou 
pedir o apoio para que seja um mobilizador sindical recrutando seus colegas;

b) Criar o SELO	LOCAL	DE	TRABALHO	100%	SINDICALIZADO, oferecendo às escolas, unidades 
locais de saúde, setores administrativos (locais de trabalho), que no decorrer da Campanha 
de Sindicalização, atingirem 100% de sócios, uma contribuição para a festa de fim de ano da 
unidade, de acordo com a seguinte proporção: locais de trabalho com até dez empregados 
receberão R$ 100,00 e, com número superior, ganharão R$ 200,00. Esses valores serão entre-
gues em festa que será realizada no fim do ano pelo Sindicato;

c) Realizar a campanha SINDICALISTA	AMIGO	DO	LIVRO, com objetivo de atingir 100% de 
sindicalização num determinado distrito. Ao alcançar esta meta de 100% de sócios, o distrito 
ganhará do Sindicato um acervo de livros para a biblioteca local ou para a criação de uma 
nova biblioteca.

Estas são ideias que podem incrementar em nível local a Campanha de Sindicalização. Mas o 
fundamental é a conversação, o boca a boca, a construção de laços e a presença contínua e ativa 
dos dirigentes sindicais nos locais de trabalho. O GT de Sindicalização deve organizar uma AGEN-
DA	DE	VISITAÇÃO	aos locais de trabalho, envolvendo os dirigentes liberados e não liberados para 
distribuir o Boletim da Campanha de Sindicalização e os demais materiais de comunicação.
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Outras peças podem incrementar e fortalecer a estratégia de comunicação da Campanha de 
Sindicalização, a exemplo da:

•	 Criação	de	Música	(Jingle);

•	 Distribuição	de	folhetos	em	cordéis;

•	 Produção	de	adesivos	para	carros;

•	 Confecção	de	broches	e	pingentes;

•	 Afixação	de	faixas	nas	ruas	e	locais	próximos	aos	locais	de	trabalho;

•	 Realização	de	blitz	sindical	no	centro	da	cidade.

Também se podem adotar ações de marketing de guerrilha, que acontecem fora das mídias 
convencionais, justamente com o objetivo de surpreender o público e gerar conteúdo espontâneo 
nas mídias sociais. Por esse motivo, precisam “sair do quadrado”, ser criativas, extremamente origi-
nais e impactantes. Vejamos alguns exemplos:

a) Abraços	grátis: reunir um grupo de pessoas com cartazes dizendo “abraços grátis” e sair pe-
las ruas da cidade distribuindo abraços nas pessoas. Aproveita-se a ocasião para distribuir 
adesivos da Campanha de Sindicalização;

b) Verdadeiros	guerrilheiros:	juntar um grupo de servidores fantasiados de soldados de guer-
ra e fazer uma encenação em praça pública de homenagem aos trabalhadores e trabalhado-
ras que são “mais que servidores são verdadeiros guerrilheiros”;

c) Balão	da	sorte: montar na entrada dos locais de trabalho um quiosque distribuindo bexigas 
cheias, contendo dentro um papel com nomes de brindes, que serão distribuídos aos servi-
dores. Os servidores recebem os balões e precisam estourar abraçando outro colega servidor. 
Nesta ocasião aproveita-se para sindicalizar;
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d) Caixa	surpresa:	o Sindicato envia um pacote gigante, embrulhado para presente, para os 
locais de trabalho que possuem o maior número de sindicalizados. Dentro da caixa deve ter 
brindes, papel picado, bexigas, língua de sogra, chapéu de aniversário, apitos e outros ade-
reços para a realização de uma festa. Dentro, vão instruções e um vale festa no valor de R$ 
100,00 para que se compre refrigerante, salgados e outras guloseimas e também uma Carta 
do Sindicato, parabenizando os servidores sindicalizados;

e) Presente	pra	você:	Fazer uma lista dos servidores mais antigos e aqueles que são os pri-
meiros sindicalizados. Manda entregar um presente especial na casa ou local de trabalho do 
servidor através de uma pessoa fantasiada de super-herói. Junto do presente, deve ir uma 
carta de agradecimento do sindicato pela coragem destas pessoas em lutar por seus direitos. 
A carta deve ser lida pela pessoa e no momento da leitura é gravado em vídeo para publicar 
nas redes sociais.
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PASSO 3 – CRIAR UMA REDE DE COLABORADORES 
     INTERNOS E EXTERNOS

A participação em um processo de mobilização é, ao mesmo tempo, meta e meio. Por isso, 
não podemos falar da participação apenas como pressuposto, como condição intrínseca e essen-
cial de um processo de mobilização. Ela de fato o é. 

Uma Campanha de Sindicalização entendida como uma estratégia de mobilização sindical 
tem início quando o Sindicato decide iniciar um movimento no sentido de compartilhar um ima-
ginário e o esforço para alcançá-lo, neste caso, ampliar a força do Sindicato com a adesão de novos 
trabalhadores que acreditam em sua capacidade de organização. O Sindicato é o produtor social 
responsável por viabilizar o movimento, por conduzir as estratégias que vão lhe dar legitimidade 
política e social. 

Porém uma Campanha para ser bem-sucedida, ela precisa engajar pessoas para além do seu 
corpo institucional, ou seja, a Campanha de Sindicalização precisa engajar o conjunto de dire-
tores e também outros colaboradores externos. Precisa-se de pessoas que, por seu papel social, 
ocupação ou trabalho, tem a capacidade de readequar mensagens, segundo circunstâncias e pro-
pósitos, com credibilidade e legitimidade. Dito de outra forma, é preciso Reeditores Sociais, que 
é uma “pessoa que tem público próprio”, que é reconhecido socialmente, que tem a capacidade 
de negar, transformar, introduzir e criar sentidos frente a seu público, contribuindo para modificar 
suas formas de pensar, sentir e atuar. Os educadores são reeditores ativos. Por sua profissão e pela 
credibilidade que têm frente a seus alunos podem legitimamente introduzir, modificar ou negar 
mensagens, segundo circunstâncias e propósitos. Um pároco, um gerente, um líder comunitário 
também são, pelas mesmas razões, reeditores.

Quem devemos convocar como reeditores para a Campanha de Sindicalização? É preciso 
também definir o papel individualmente de cada colaborador externo (não dirigentes) e identifi-
car suas motivações capazes de assegurar um engajamento efetivo.

O GT de Sindicalização deve adotar as seguintes iniciativas para a montagem do gerencia-
mento de sua rede de colaboradores:

a) Providenciar a LISTA	DE	IDENTIFICAÇÃO	E	CLASSIFICAÇÃO	dos interessados/colaborado-
res importantes para o sucesso da Campanha de Sindicalização (o servidor que é a liderança 
no local de trabalho, o gestor que tem simpatia ao trabalho do sindicato, um líder da associa-
ção do distrito, o padre da comunidade, o vereador parceiros, etc.);
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b) Produzir o QUADRO	DE	INTERESSES, elencando para cada um deles aquilo que deseja ou as-
pira e os interesses envolvidos. É fundamental perceber que cada colaborador está disposto 
a investir tempo e outros recursos desde que esse investimento traga retornos significativos 
ao longo do tempo;

c) Realizar	ENCONTROS	E	CONVERSAÇÕES	com os potenciais interessados/colaboradores para 
firmar parceria e o engajamento.

O GT de Sindicalização ao montar sua Rede de Colaboradores Externos deve despertar a cons-
ciência da necessidade do fortalecimento da organização sindical. Uma vez identificados, os co-
laboradores precisam ser mobilizados. Primeiro eles devem ser procurados, informados sobre os 
propósitos e as expectativas e receber o material básico que tiver sido preparado. O ideal é uma 
conversa individual, pelo menos com aqueles que forem mais significativos e cuja adesão for es-
sencial para o sucesso da Campanha de Sindicalização.

A Campanha de Sindicalização se tornará um sucesso quando ela não “tiver mais dono”. Essa é 
a riqueza no processo de mobilização: tem lugar para todo mundo e para cada um, de acordo com 
seu interesse e suas possibilidades. Não tem lugar é para o sentimento de culpa ou de inferioridade 
por estar participando pouco ou para a arrogância e o poder porque está participando mais.

O espaço e o poder coletivo do movimento crescem com cada nova adesão e sempre é pos-
sível garanti-los a todos.

O GT de Sindicalização deve incentivar a realização de diferentes ações, coordenadas e ani-
madas pela Rede de Colaboradores com o apoio do Sindicato. Eis algumas iniciativas que o GT 
pode estimular e assegurar a estrutura  para que sejam realizadas pelas pessoas colaboradoras da 
Campanha de Sindicalização:

a) CAFÉS	SINDICAIS ocasião em que a liderança comunitária ou o padre convida os servidores 
que eles conhecem;

b) TORNEIO	SINDICAL com os servidores, pais e alunos de uma determinada escola ou distrito;

c) ANIVERSARIANTE	DO	MÊS	realizado no local de trabalho e promovido pela liderança servi-
dora ou o gestor simpatizante do sindicato;

Todas estas e outras iniciativas podem ser disseminadas e realizadas sem a organização do GT 
de Sindicalização. Elas podem ter o apoio e a infraestrutura do Sindicato. Em cada ação realizada 
deve ser o foco a Sindicalização de novos servidores.
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PASSO 4 – MONITORAR, AVALIAR 
    OS RESULTADOS E CELEBRAR AS VITÓRIAS

Monitoramento e avaliação são processos de gestão complementares, dado que ambos ser-
vem ao propósito de aperfeiçoar a formulação e a implementação de projetos, campanhas, e pro-
gramas. O monitoramento consiste na análise contínua e sistemática das ações em andamento, 
verificando a realização dos processos, a alocação dos recursos e a geração dos resultados. Por 
meio dele, o dirigente adquire a capacidade de intervir de forma tempestiva para correção de 
rumo, atuando diretamente sobre as fragilidades apontadas pelos resultados dos indicadores. 

O monitoramento se distingue da avaliação na medida em que produz e atualiza continua-
mente e sistematicamente informações sobre a implementação das ações, registrando aspectos 
qualitativos e quantitativos sobre os processos, recursos e produtos a partir de informações pres-
tadas pelos coordenadores de ação para orientar a intervenção do sindicato.

A avaliação é “decisiva para o processo de aprendizagem institucional”, pois, por meio dela, 
as instituições adquirem ganhos de racionalidade no processo decisório e de conhecimento váli-
dos não apenas para a ação avaliada, mas também para diversas outras que a ela se assemelham. 
A segunda função é de transparência, pois a publicação dos resultados de avaliações oferece à 
sociedade uma fonte preciosa de informação a respeito de como os recursos públicos estão sendo 
gastos e com que eficiência, eficácia e efetividade.

O GT de Sindicalização deve proceder as seguintes ações para o monitoramento e a avaliação 
da Campanha de Sindicalização:

a) Definir FORMULÁRIO	DE	REGISTRO	da Campanha de Sindicalização para registrar o alcance 
de metas de novos sindicalizados, com atualização diária e segmentada;

b) Realizar REUNIÕES	DE	FEEDBACK para ouvir servidores convidados e outros dirigentes acer-
ca do andamento da Campanha de Sindicalização. O GT conduz o debate do grupo para per-
ceber a aceitação, as críticas e as recomendações;

c) Publicar RELATÓRIO	DE	RESULTADO	com dados periódicos da Campanha de Sindicalização, 
contemplando metas previstas e metas alcançadas.

O Sindicato, ao término do período da Campanha de Sindicalização, deve promover uma Fes-
ta de Confraternização com todos os envolvidos, dirigentes, colaboradores internos e colaborado-
res externos, com o intuito de celebrar os resultados da Campanha. Nesta ocasião, deve entregar 
uma Medalha ou Troféu em simbologia à vitória obtida.
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Diante de um mundo em constantes transformações, a conquista de trabalho decente e po-
lítica pública de qualidade são uma Missão e uma tarefa estratégica a ser alcançada no ramo do 
Serviço Público Municipal.  É fundamental a construção de um perfil de trabalhadores valorizados, 
reconhecidos, felizes, envolvidos, motivados e participantes, quer no âmbito pessoal, profissional 
ou sindical. Pesquisas comprovam que os resultados do trabalho são melhores quando os profis-
sionais são motivados, se comparado a míseros 8% para uma equipe desmotivada (Dias, 2007).

O trabalho em si, para a maioria das pessoas, já se trata de um fator comum para a desmo-
tivação, pois não atuam em empresas preocupadas com a satisfação da equipe, e não se sentem 
valorizados pelos seus empregadores.
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As pesquisas apontam os seguintes agentes causadores de desmotivação, segundo Brum 
(1998; apud Batista, et. al., 2005:24):

•	 Salário	inadequado;

•	 Falta	de	informação	sobre	a	empresa	e	seus	processos;

•	 Desconhecimento	quanto	a	própria	performance	no	trabalho;

•	 Desapontamento	pela	perda	de	uma	promoção;

•	 Inexistência	de	condições	necessárias	para	a	execução	de	determinada	tarefa;

•	 Acúmulo	de	tarefas;

•	 Aumento	do	número	de	tarefas.

Nesse sentido, a luta da organização sindical se apresenta como uma ferramenta, um instru-
mento, um espaço privilegiado para a defesa e a promoção da valorização dos trabalhadores e 
das trabalhadoras no Serviço Público Municipal. O locus de intervenção do Sindicato é o local de 
trabalho para assegurar motivação, reconhecimento, produtividade e felicidade.

Fazer a ponte entre a ascensão e reconhecimento profissional e a luta do Sindicato é funda-
mental para ampliar a participação dos trabalhadores na vida da organização sindical. O Sindicato 
deve ser o porta voz proativo para a geração da motivação e satisfação dos servidores no trabalho. 
Este reconhecimento de utilidade positiva por parte dos trabalhadores fortalecerá a legitimidade, 
a representatividade e a força mobilizadora por direitos de cidadania e trabalho decente.

É neste contexto, que a Campanha de Sindicalização realizada pela Fetamce e a Rede de Sin-
dicatos Filiados se insere. Sindicato Forte é Sinônimo de Trabalhador Valorizado.

Diretoria da FETAMCE
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