
Pri mei ra men te, é ne ces sá rio si tuar o fenô me no da ter cei ri zaç ão no
con tex to das trans for maç ões no mun do do tra bal ho das úl ti mas dé ca das, 
mar ca das cen tral men te pela fle xi bi li zaç ão e pre ca ri zaç ão, com preen di -
das como no vas es tra té gias de do mi naç ão do tra bal ho. Pro ces sos de ca -
rá ter mun dial, mas que apre sen tam es pe ci fi ci da des em cada país, e é sob 
a óti ca des sas par ti cu la ri da des tra ta das pela li te ra tu ra que se pre ten de
abor dar a te má ti ca. 

A “acu mu laç ão fle xí vel” (Har vey, 1992) iden ti fi ca uma nova fase
do de sen vol vi men to ca pi ta lis ta, mar ca da pela he ge mo nia da ló gi ca fi -
nan cei ra, que sub su me a ló gi ca pro du ti va do ca pi tal. No âmbi to das po -
lí ti cas de gest ão do tra bal ho, isso im pli ca na im ple men taç ão de mu dan -
ças ins pi ra das no to yo tis mo, cujo ob je ti vo prin ci pal é a ra cio na li zaç ão
do uso da for ça de tra bal ho, vi san do gan hos de pro du ti vi da de e re duç ão
de cus tos, que tem na fle xi bi li zaç ão, em suas vá rias mo da li da des, a sus -
ten taç ão básica. 

No Bra sil, essa tran siç ão para um novo padr ão de gest ão do traba -
lho, em res pos ta à cri se do for dis mo, co me ça no iní cio dos anos 1980,
ain da que lo ca li za da men te em al gu mas in dús trias dinâ mi cas. A ge ne ra -
li zaç ão do to yo tis mo, no qua dro do pro ces so de rees tru tu raç ão pro du ti -
va, oco rre nos anos 1990, em de corrência da im ple men taç ão das po lí ti -
cas neo li be rais no país e da in serç ão do Bra sil na glo ba li zaç ão da
eco no mia.
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Tra ta-se as sim de um novo mo men to, cons ti tuí do, de um lado, por
um novo padr ão de de sen vol vi men to do ca pi ta lis mo, e de ou tro, por no -
vas prá ti cas de or ga ni zaç ão e gest ão do tra bal ho, no in te rior das quais se
en con tra a ter cei ri zaç ão como uma das prin ci pais. Par te-se, por tan to, de
uma con si de raç ão cen tral: a fle xi bi li zaç ão do tra bal ho é um fenô me no
novo, da das a di mens ão, a am pli tu de e a qua li da de ad qui ri das num qua -
dro de mun dia li zaç ão, de rees tru tu raç ão pro du ti va e de im ple men taç ão
de po lí ti cas neo li be rais. Tal con si de raç ão é evi den cia da na pro duç ão da
so cio lo gia do tra bal ho, quan do dis cu te, por exem plo, o novo pa ra dig ma
pro du ti vo, os no vos padr ões de gest ão/or ga ni zaç ão do tra bal ho in se ri -
dos no de ba te so bre o “pós-for dis mo” ou “neo for dis mo”; os no vos con -
teú dos do tra bal ho, as no vas ins ti tu cio na li da des, o novo tra bal ha dor, as
no vas for mas de alie naç ão do tra bal ho, o novo ca pi ta lis mo fle xí vel etc
(Druck, 2006).

O mes mo se pode afir mar em re laç ão ao pro ces so de pre ca ri zaç ão
do tra bal ho, pois, em bo ra com par til han do a tese de que sem pre hou ve
tra bal ho pre cá rio no ca pi ta lis mo, na con tem po ra nei da de as re cen tes me -
ta mor fo ses do tra bal ho (Antu nes, 1995) me ta mor fo sea ram tam bém a
pre ca rie da de, que pas sa a ter um lu gar es tra té gi co e cen tral na ló gi ca da
do mi naç ão ca pi ta lis ta, dei xan do de ser algo re si dual ou pe ri fé ri co, para
se ins ti tu cio na li zar em to das as re gi ões do mun do, tan tos nos paí ses de -
sen vol vi dos e cen trais, como em paí ses como o Brasil.

É nes sa mes ma pers pec ti va que se ins cre ve o de ba te so bre a ter cei -
ri zaç ão. Por isso con cor da-se com Araú jo (2001), quan do afir ma:

A atualidade, entretanto, imprime à terceirização
determinados atributos, ao ponto de se poder afirmar, sem
exageros, tratar-se de um fenômeno novo. De peça acessória,
periférica, complementar na arquitetura produtiva, ela se
transforma em elemento central, em condição de flexibilidade,
portanto, fundamental do ponto de vista da produtividade e da
competitividade das empresas. Segundo documento do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC (1993), o que marca a terceirização
atual é o ritmo veloz com que tem sido introduzida, a sua
abrangência e o fato de estar invadindo a própria cadeia
produtiva (Araujo, 2001, p. 56).

Con clus ão que é con fir ma da pe las pes qui sas rea li za das so bre a ter -
cei ri zaç ão em suas vá rias mo da li da des, de mons tran do-a, no pla no em -
pí ri co, como um fenô me no novo, des de os es tu dos pio nei ros so bre o
tema no iní cio dos anos 1990 (Abreu e Sorj, 1993; Mar tins, H. e Rama -
lho, J.R., 1994; Bor ges e Druck, 1993; Fran co e Druck, 1997; Druck,
1999).

Nes sa me di da, a ter cei ri zaç ão é uma das prin ci pais for mas ou di -
mens ões da fle xi bi li zaç ão do tra bal ho, pois ela con se gue reu nir e sin te ti -
zar o grau de li ber da de que o ca pi tal disp õe para ge rir e, des ta for ma, do -
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mi nar a for ça de tra bal ho. Li ber da de que é ve ri fi cá vel atra vés da fle xi bi -
li zaç ão dos con tra tos e, prin ci pal men te, da trans ferê ncia de res pon sa bi -
li da de de gest ão e de cus tos tra bal his tas para um «ter cei ro». Uma prá ti ca 
de gest ão que en con tra res pal do em vá rios as pec tos e ins tru men tos que
li mi tam a re gu laç ão do mer ca do de tra bal ho, a exem plo das mu dan ças
na le gis laç ão tra bal his ta, cuja fle xi bi li zaç ão oco rre no sen ti do de for ta -
le cer a li ber da de de ação em pre sa rial, prin ci pal men te no que tan ge à re -
ti ra da de di rei tos dos tra bal ha do res. 

Alguns tó pi cos da dis cuss ão con cei tual da ter cei ri zaç ão o de ba te
acer ca do con cei to de ter cei ri zaç ão deve co me çar pela ori gem do pró -
prio ter mo, cuja es pe ci fi ci da de re ve la a pa lav ra como criaç ão bra si lei ra.
É o que mos tra Ca re lli (2003), quan do com pa ra as di fe ren tes de no mi -
naç ões em todo o mun do2 e faz re ferê ncia ao sen ti do li te ral da pa lav ra
que, por sua vez, des ven da o real con teú do da prá ti ca, isto é, o re pas se
ou a trans ferê ncia de uma ati vi da de a um «ter cei ro», a um «ou tro», que
deve(ria) se res pon sa bi li zar pela re laç ão em pre ga tí cia e, por tan to, pe los
en car gos e di rei tos tra bal his tas. Essa trans ferê ncia é rea li za da por um
«pri mei ro». A par tir daí, per gun ta Ca re lli (2003), quem se ria o
se gun do?

Pode-se acres cen tar a es sas con si de raç ões, numa mes ma pers pec ti -
va, a pa lav ra «ter cei ros». Esse ter mo ca rre ga uma co no taç ão que in di ca
uma po siç ão pe ri fé ri ca e, no qua dro dos pro ces sos de ter cei ri zaç ão nos
mais di ver sos se to res, apon ta para uma des qua li fi caç ão, para uma con -
diç ão mais pre cá ria, me nos cen tral e de sub or di naç ão aos «pri mei ros»3.

Den tre as di ver sas de fi niç ões de ter cei ri zaç ão -cujos prin ci pais
apor tes vêm das áreas de ad mi nis traç ão, eco no mia e so cio lo gia, ou até
mes mo dos inú me ros «ma nuais» ela bo ra dos por con sul to res de em pre -
sas (que orien tam so bre como ter cei ri zar sem se arris car jun to à legisla -
ção em vigor)- cons ta ta-se que, em bo ra os re fe ren ciais de aná li se se jam
mui to di fe ren tes, há ele men tos co muns nos con cei tos uti li za dos, como a 
idéia de «re pas se», de «trans ferê ncia», de «es pe cia li zaç ão» e de
«fle xi bi li zaç ão». 

As de fi niç ões apre sen ta das pe los apo lo gis tas da ter cei ri zaç ão se
cons ti tuem es sen cial men te numa jus ti fi ca ti va para a sua apli caç ão, pois
a de fen dem como um ins tru men to de fo ca li zaç ão, isto é, a em pre sa deve
se con cen trar na qui lo em que é es pe cia lis ta, na sua ati vi da de cen tral e
nu clear, ou na qui lo que ela tem com petê ncia maior para fa zer, e trans fe -
rir as de mais ati vi da des para ter cei ros, cuja es pe cia li zaç ão tra rá mel ho -
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2 Nos EUA o termo é outsourcing, na França sous-traitance ou exteriorisation; na Itália 
subcontrattazione, na Espanha subcontratación (Carelli, 2003). No Brasil utiliza-se
também o termo subcontratação, mas de forma menos usual.

3 Annie Thébaud-Mony (2000) apresenta uma ótima discussão acerca da palavra
«exteriores» para designar os trabalhadores subcontratados na manutenção da
indústria nuclear na França, perguntando: «…Pourquoi désigner comme ‘extérieurs’
des travailleurs qui participent pleinement au processus de production nucléaire, en
le rendant possible par des interventions de maintenance aussi régulières dans le
temps nécessaires pour le maintien en état de marche des installations?» (p. 2).



res re sul ta dos em ter mos de re duç ão de cus tos e pro du ti vi da de. É in te -
res san te ob ser var que nes te qua dro de de fi niç ão -na pers pec ti va
empresarial- fala-se em ati vi da de, em ne gó cios, em pro duç ão etc., mas
não se fala ja mais em tra bal ho e em tra bal ha do res, que são exa ta men te
os su jei tos prin ci pais que sus ten tar ão as ati vi da des, os ne gó cios e a pro -
duç ão, «trans fe ri da», «ex ter na li za da», isto é, terceirizada. 

No campo dos estudos acadêmicos e, portanto, numa outra
perspectiva de abordagem, a terceirização tem sido analisada como
parte do novo padrão de organização do trabalho inspirado no
toyotismo. Druck (1999) encontrou na literatura examinada à época,
duas linhas de análise: uma que tem como referência o paradigma da
«especialização flexível» (Piore e Sabel, 1984), cujos estudos ressal tam
a parceria interempresas, a flexibilidade produtiva como fator de
incentivo às micro e pequenas empresas (Githay,1994; Githay e Rabelo, 
1989), destacando os estudos de caso que demonstram a «boa» ou
«verdadeira» terceirização. E numa outra linha, situa-se a maioria das
análises que, a partir de estudos empíricos, demonstram a terceirização
como política de gestão flexível do trabalho que tem levado,
invariavelmente, à precarização das condições de trabalho, do emprego
e da saúde (Ruas, 1993; Rangel e Sorj, 1994; Borges e Druck, 1993;
Franco et alii, 1994), ao tempo em que as relações interempresas
-contratantes e contratadas- têm sido de subordinação dessas últimas,
que, pressionadas pela intensa concorrência, se utilizam das mais
diversas formas de precariedade do trabalho (sem contratos, baixos
salários, jornadas extensas etc.) para garantir a sua inserção no mercado.

Os estudos mais recentes, que refletem sobre a experiência
transcorrida da (nova) terceirização dos anos 1990, demonstram cada
vez mais a associação entre terceirização e precarização do trabalho,
com destaque para as novas formas de terceirização, a exemplo das
cooperativas (Carelli, 2002; Lima, 1997, 2002, 2004; Piccinini, 2004;
Gimenez et alii, 2003).

As vel has e no vas mo da li da des da ter cei ri zaç ão o de ba te con cei -
tual se ex pli ci ta ain da mais pe los es tu dos em pí ri cos rea li za dos nos úl ti -
mos anos, que re ve lam as no vas mo da li da des da ter cei ri zaç ão. Druck
(1999) en con trou na li te ra tu ra e em pes qui sa rea li za da na in dús tria pe -
tro quí mi ca da Bahia em 1995, os se guin tes ti pos de ter cei ri zaç ão: i) tra -
bal ho do més ti co ou tra bal ho domiciliar - subcontratação de tra bal ha do -
res autô no mos em ge ral, sem con tra to for mal, prá ti ca mais re co rren te
nas em pre sas de se to res mais tra di cio nais da in dús tria; ii) re des de em -
pre sas for ne ce do ras de com po nen tes e pe ças (tí pi ca da in dús tria au to -
mo bi lís ti ca); iii) sub con tra taç ão de ser vi ços de apoio e pe ri fé ri cos; iv)
sub con tra taç ão de em pre sas ou tra bal ha do res autô no mos em áreas pro -
du ti vas e nu clea res (ma nu tenç ão) e v) quar tei ri zaç ão, em pre sas con tra -
ta das para ge rir os con tra tos com as ter cei ras, ca rac te ri zan do a cas ca ta
de sub con tra taç ão. Os dois úl ti mos ca sos ca rac te ri za vam, na épo ca, o
que ha via de novo na ter cei ri zaç ão, pois dei xa va de ser uma prá ti ca de
«fo ca li zaç ão» no nú cleo da ati vi da de da em pre sa e pas sa va, já na que le
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mo men to, a se di fun dir para to das as áreas da em pre sa, prin ci pal men te
em se to res cha ves e nu clea res, a exem plo do tra bal ho de ma nu tenç ão na
in dús tria, pro ces so que se con fir mou e se ex pan diu até a atua li da de.

Nos úl ti mos 15 anos, ob ser vou-se um for te cres ci men to da ter cei ri -
zaç ão em to das as di reç ões. Pri mei ro, a sua dis se mi naç ão no se tor pú bli -
co e nas em pre sas es ta tais, ex pli ca da for te men te pe las po lí ti cas neo li be -
rais ado ta das pe los su ces si vos go ver nos que, em nome do su pe rá vit fis -
cal re co men da do pelo Fun do Mo ne tá rio Inter na cio nal, sus pen de ram
con cur sos pú bli cos e bus ca ram sa nar a ne ces si da de de ser vi do res atra -
vés da ter cei ri zaç ão em vá rias mo da li da des: con tra taç ão de es ta giá rios
(prin ci pal men te nas em pre sas es ta tais, nos ban cos pú bli cos); coo pe ra ti -
vas, par ti cu lar men te na área de saú de e a ex ter na li zaç ão ou trans ferê ncia 
de ser vi ços pú bli cos para o se tor privado. 

Nes te caso, tem sido fun da men tal o pa pel do Mi nis té rio Pú bli co do 
Tra bal ho que, além da in ves ti gaç ão e de nún cia, tem ins ta do o Esta do a
re de fi nir as re laç ões es ta be le ci das com o pro ces so de ter cei ri zaç ão. O
Pro cu ra dor-che fe da Pro cu ra do ria Re gio nal do Tra bal ho da 10ª Re gi ão
-Distrito Fe de ral e To can tins, Dr. Ro nal do Cu ra do Fleury, dá o seu
tes te mun ho:

A óbvia escassez de servidores públicos foi sanada com a
contratação de empregados por meio de empresas interpostas,
erroneamente chamada de terceirização, ou seja, promoveu-se a
contratação de empresas que colocam à disposição dos entes
públicos trabalhadores para a realização das tarefas para as
quais não há servidores. Assim foi feito até com cooperativas de
locação de mão-de-obra, organismos internacionais e orga ni za -
ções sociais de interesse público - o chamado terceiro setor. (...)
nossas investigações têm demonstrado que os órgãos públicos
tomadores dos serviços indicam às empresas locadoras de
mão-de-obra quais trabalhadores querem que sejam contra -
tados, em flagrante desrespeito aos princípios cons titucionais da
impessoalidade e moralidade. (...) A União, reconhecendo as
irregularidades apontadas, está, na medida em que instada, se
adequando e substituindo os terceirizados por servidores con -
cur sados, como está ocorrendo em relação aos convênios de coo -
peração internacional, da mesma forma que algumas empresas
públicas do Distrito Federal, como exemplificam o Metrô e a
Caesb, que firmaram Termos de Ajustamento de Conduta visan -
do substituir a mão-de-obra irregularmente contratada por
empregados públicos admitidos após processo seletivo público
externo (Fleury, 2005, p. 1 e 2).

Em se gun do lu gar, no se tor pri va do, a ter cei ri zaç ão, além de atin -
gir as áreas de pro duç ão e nu clea res, se ex pan diu para áreas que, até iní -
cio dos anos 1990, ain da per ma ne ciam sob res pon sa bi li da de da em pre -
sa, como é o caso de se gu ran ça e me di ci na do tra bal ho, dois se to res cha -
ves para o acom pan ha men to dos ris cos de aci den tes e das con diç ões de
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saú de dos tra bal ha do res, ago ra ex pli ci ta men te con si de ra dos como «ser -
vi ços pe ri fé ri cos».

E, por fim, sur gi ram no vas mo da li da des de ter cei ri zaç ão, po den -
do-se elen car três mais im por tan tes: i) o tra bal ho a do mi cí lio; ii) as «em -
pre sas fil ho tes» ou as em pre sas do «eu so zin ho» e iii) as coo pe ra ti vas. 

No plano internacional, o trabalho a domicílio sofre transforma -
ções importantes, deixando de ser apenas utilizado pelas indústrias
tradicionais para se tornar «(...) o centro das novas estratégias de gestão
da força de trabalho», que ultrapassa as fronteiras nacionais, pois passa a 
ser parte da flexibilização necessária às cadeias produtivas
internacionais (Lavinas et alii, 1998, p.1, 2). O exemplo mais claro
desse processo é o teletrabalho4, que conforme os autores, são
«ocupações que absorvem trabalhadores qualificados, com capacidade
de geração de rendimentos elevados e capazes de introduzir
contratualidades inovadoras entre clientes e fornecedores, sejam eles
indivíduos ou micro-empresários» (Lavinas et alii, 1998, p. 4).

No entanto, no Brasil, embora as pesquisas venham constatando
inovações no trabalho a domicílio, principalmente no setor de
informática e em alguns casos específicos de empresas, Lavinas et alii
(1998) mostram, através de análise de tabulações especiais da PNAD5

para o ano de 1995, que, dos trabalhadores que realizavam atividades
em casa, 50% trabalhavam em serviços de reparação, pessoais, serviços
domiciliares ou de diversões; 12 % trabalhavam na indústria de
transformação tradicional e apenas 1% em indústrias mais modernas.
Ou seja, um trabalho a domicílio que ainda predomina nos setores mais
tradicionais e em condições precárias, constituído em sua maioria por
mulheres (78,5%).

No se gun do caso, ex pli ci ta-se o cres ci men to do as sa la ria men to
dis far ça do, pois tra ta-se de um pro ces so de con tra taç ão de tra bal ha do res 
que são pres sio na dos a re de fi ni rem a sua per so na li da de ju rí di ca, ou seja, 
re gis tram uma em pre sa em seu nome, as su min do to dos os en car gos por
isso, e se trans for mam as sim numa em pre sa in di vi dual ter cei ri za da. A
mo ti vaç ão para tal mo da li da de é ób via, abo le-se a re laç ão em pre ga tí cia,
bem como to dos os seus cus tos econô mi cos, so ciais e po lí ti cos, ou seja,
to dos os di rei tos tra bal his tas, pas san do o novo tra bal ha dor-em pre sa a
ser tra ta do de «igual para igual». Esta mo da li da de ex pli ca o rá pi do cres -
ci men to de mi cro em pre sas no país, mes mo numa con jun tu ra crí ti ca de
mercado. 
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três elementos caracterizam o teletrabalho: - o teletrabalho é uma atividade realizada
à distância, isto é, fora do perímetro onde seus resultados são esperados; - quem dá as
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base nos resultados, não sendo, portanto, direto; - esta tarefa é feita através do uso de
computadores ou outros equipamentos de informática e telecomunicações.  (Lavinas
et alii, 1998, p. 4).

5 Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar.



A ter cei ra e mais im por tan te nova mo da li da de de ter cei ri zaç ão são
as coo pe ra ti vas, re ve la das pe las pes qui sas em to das ati vi da des e se to res
da pro duç ão e do tra bal ho e em to das as re gi ões do país. 

Bor ges e Druck (2002), ana li san do os da dos da Pes qui sa Ter cei ri -
zaç ão na Bahia 20006, in di ca vam que as coo pe ra ti vas eram o des ta que
das no vas for mas de ter cei ri zaç ão, pois eram uti li za das por 21% de to -
das as em pre sas en tre vis ta das, por 27% das em pre sas do se tor in dus trial
e por 40% da in dús tria pe tro quí mi ca da Bahia.

O que di fe ren cia as coo pe ra ti vas das mo da li da des en con tra das an -
te rior men te é a de fi niç ão for mal/le gal que, co ber ta por le gis laç ão es pe -
cí fi ca, ga ran te às gran des em pre sas con tra tan tes se uti li za rem de um
con tra to que as dis pen sa de to dos os cus tos as so cia dos aos di rei tos ga -
ran ti dos pelo as sa la ria men to for mal. Ou seja, os tra bal ha do res são coo -
pe ra ti va dos e, nes ta con diç ão, não são as sa la ria dos, o que lhes re ti ra a
pro teç ão so cial do Esta do já que, teo ri ca men te, eles es ta riam se
“auto-ge rin do” e as sim se “auto-pro te gen do” (Bor ges e Druck, 2002).

Gi me nez, Krein e Bia vas hi (2003), em pes qui sa rea li za da pelo
CESIT/Uni camp, cons ta tam a ex pans ão das coo pe ra ti vas no Bra sil, es -
pe cial men te as coo pe ra ti vas de tra bal ho, ope ran do como in ter me dia do -
ras de mão-de-obra. As coo pe ra ti vas de mão-de-obra são as:

...que operam nas instalações de outras empresas que se
constituem as tomadoras de serviços. Não se relacionam no
mercado, pois não produzem bens e serviços próprios, senão que
deslocam a força de trabalho de seus “cooperativados” para os
to ma do res, beneficiários diretos de seus serviços. Ex: coo pe -
rativas de catadores e de reciclagem de lixo, de jardineiros, de
safristas, etc. É sobre esse tipo que residem os maiores pro -
blemas. Têm, na realidade, operado como intermediadoras de
mão-de-obra» (Gimenez, Krein e Biavashi, 2003, p. 9).

São es tas úl ti mas as que mais cres cem no Bra sil. Entre 1998 e
2001, sal ta ram de 1.334 para 2.3917. Pa ra le la men te a esse cres ci men to,
au men tam as de nún cias de coo pe ra ti vas frau du len tas8, com des ta ca da
atuaç ão do Mi nis té rio Pú bli co do Tra bal ho. Uma mo di fi caç ão do art.
442 da CLT, atra vés da Lei 8.949/94, es ta be le ceu que «(…) qual quer
que seja o tipo de coo pe ra ti va, não exis te víncu lo em pre ga tí cio en tre ela 
e seus as so cia dos». De fi niç ão que deu mar gem ao uso e abu so das coo -
pe ra ti vas pe las em pre sas, pois se abriu uma pos si bi li da de le gal para se
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6 Pesquisa realizada pela Gazeta Mercantil em 2000 e publicada na forma de CD.
7 Segundo a OCB – Organização do Cooperativismo do Brasil. 
8 Em levantamento realizado junto a 4° Região (Rio Grande do Sul) do Tribunal

Regional do Trabalho, dos 150 acórdãos, em 2001, que tratavam sobre
reconhecimento da relação de emprego de «cooperativados», em processos julgados,
67 reconheceram a relação de emprego, os demais casos tiveram julgamentos
diversos, sendo que 64 não reconheceram a condição de empregado e somente 14
afirmaram a condição de cooperativado, conforme Gimenez, Krein e Biavashi
(2003).



desresponsabilizarem dos direitos trabalhistas e encargos sociais, já
que:

Muitos trabalhadores perderam o status formal de empre -
gados, passando a “sócios” de cooperativas. Como “sócios”,
não têm suas carteiras de trabalho registradas, não lhes sendo
assegurados básicos direitos como: férias, 13º salário, descanso
semanal remunerado, FGTS, providência social. Por outro lado,
deixam de pertencer à categoria profissional original. Com a
supressão desse vínculo social básico, vantagens decorrentes de
negociações coletivas ou sentenças normativas não mais lhes são 
alcançadas. Com esse deslocamento, além da perda da condição
de sujeito empregado e dos direitos decorrentes, no limite é a
pró pria organização dos trabalhadores que se fragiliza (Gi -
menez, Krein e Biavashi, 2003, p. 12).

Vá rios são os es tu dos que de mons tram esse evi den te pro ces so de
pre ca ri zaç ão do tra bal ho. Pic ci ni ni (2004), es tu dan do as coo pe ra ti vas
no Rio Gran de do Sul, re ve la que, para os di ri gen tes das coo pe ra ti vas,
es sas são a mel hor for ma de fle xi bi li zaç ão, vis ta como po si ti va, já que
«(…) é pos sí vel ade quar os tra bal ha do res às ne ces si da des do mer ca -
do», atra vés de ho rá rios fle xí veis, pró-la bo re fle xí vel, con tra tos fle xí -
veis com as em pre sas. Na vis ão dos coo pe ra ti va dos, a coo pe ra ti va foi a
al ter na ti va ao de sem pre go, em bo ra tenham declarado que preferiam
uma relação de emprego assalariado, sob a proteção da CLT.

Os estudos das cooperativas no Nordeste realizados por Lima
(2001, 2004) revelam a importância que as cooperativas «pragmáticas»9

adquiriram no contexto da guerra fiscal entre os governos estaduais e
municipais, pois incluíam no «(…) ‘pacote’ de incentivos oferecidos às
empresas que se instalassem em seus territórios a terceirização
industrial em cooperativas de produção organizadas por instituições
governamentais» (Lima, 2004, p. 51). Os setores industriais mais
favorecidos são os que utilizam trabalho intensivo, como têxtil,
vestuário e calçados, embora essa desconcentração industrial também
atinja setores como bebidas, siderurgia, alimentos processados, bici -
cletas etc. As empresas alinham-se na busca de baixos salários, isenções
fiscais e flexibilidade de contratos, configurando uma estratégia na qual
a terceirização via cooperativas tem sido a regra. 

Para Lima (2004), as coo pe ra ti vas tra bal ham em sua maio ria como
ter cei ri za das, sub or di na das à hie rar quia, or ga ni zaç ão e de man das da
em pre sa con tra tan te, numa cla ra re laç ão de de pendência, o que im pli ca
numa con diç ão de con tro le e não de au to no mia do tra bal ha dor-coo pe ra -
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9 Segundo Lima (2004), as “pragmáticas” referem-se àquelas voltadas para a
terceirização de atividades com o objetivo de reduzir custos com a força de trabalho.
A aceitação pelos trabalhadores é igualmente “pragmática”, objetivando a
manutenção de emprego (Lima, 2004, p. 51).



do. Na rea li da de, tra ta-se de pre ca ri zaç ão do em pre go e do tra bal ho,
pois o as so cia do fica a mercê das de man das da em pre sa con tra tan te e é
for ça do a cum prir pra zos (cur tos) exi gi dos, in ten si fi can do sua jor na da
de tra bal ho, além de perder a condição de assalariado e todos os direitos
decorrentes (Lima, 2001).

No setor têxtil do Ceará, a remuneração média dos cooperados
raramente ultrapassa 1,5 salário mínimo. Remunerações tão baixas
através das cooperativas implicam uma brutal redução de custos, a tal
ponto que hoje permitem competir com a produção de camisetas da
China, cujo custo era, até então, o mais baixo do mundo. Destaca-se o
caso de um dos grandes grupos estudados (de Taiwan), cuja produção é
terceirizada através de 20 cooperativas de costureiras, reunindo 1.600
trabalhadoras, com financiamento do Banco do Nordeste e do Governo
do Estado. Os estatutos e regimentos das cooperativas são «sugeridos»
pela empresa contratante, que define as normas e regras de admissão,
demissão, disciplina, hierarquia, remuneração e férias. Ou seja, não só
as cooperativas estão completamente subordinadas às empresas, mas a
gestão do trabalho se dá efetivamente pela contratante, caracterizando,
em suma, o assalariamento disfarçado. Este fato levou a empresa de
Taiwan a ser investigada pela procuradoria do Estado (Lima, 1997;
Lavinas et alii, 1998).  

Na realidade, conforme demonstrado pelas pesquisas, as
cooperativas representam a forma de terceirização mais perversa que se
difundiu durante a década, já que precarizam o trabalho de forma legal
-cobertas pela legislação- e alimentam uma ilusão para aqueles
trabalhadores que acreditam ser a cooperativa uma alternativa de
autogestão e de um trabalho solidário, muito além de uma alternativa ao
desemprego.

Uma década de terceirização: principais tendências em
empresas industriais na Região Metropolitana de
Salvador/Bahia

Os anos 1990 abrem uma nova era no país com a implementação
das políticas de cunho neoliberal. É a inserção do Brasil na nova
globalização sob a égide do “Consenso de Washington” que, dentre
outras exigências, imprime um processo de reestruturação produtiva em
todos os setores da economia, pautado, fundamentalmente, na
flexibilização do trabalho. A abertura da economia com a queda das
alíquotas de importação e o início das privatizações atingiu
violentamente o setor petroquímico, numa conjuntura em que os
mercados internos e externos já estavam com super oferta. 

Assim, as empresas industriais dos ramos de petróleo, químico e
petroquímico na Região Metropolitana de Salvador passaram por
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intensos processos de re-estruturação patrimonial -envolvendo fusões,
incorporações, mudanças acionárias- e fortes mudanças na gestão e
organização do trabalho com a implementação dos programas de
qualidade total, re-estruturações administrativas, práticas participativas
e terceirização. 

Em pes qui sa rea li za da en tre 1993/9510, para um uni ver so de 44
em pre sas, com pu ta vam-se por vol ta de 15.500 em pre ga dos. Uma mé -
dia, por tan to, de 353 em pre ga dos por em pre sa. Des te to tal, 68% em pre -
ga vam me nos que 300 em pre ga dos, sen do que ape nas 2 em pre sas em -
pre ga vam en tre 1.000 e 2.000 fun cio ná rios e so men te 1 tin ha mais de
2.000 em pre ga dos. Um qua dro que já in di ca va a tendência que se de sen -
vol veu nos anos 1990: a re duç ão de pes soal em pre ga do di re ta men te.
Essa re duç ão do nú me ro de em pre ga dos nas em pre sas do com ple xo pe -
tro quí mi co foi re sul ta do do pro ces so de rees tru tu raç ão pro du ti va sus -
ten ta do na fle xi bi li zaç ão do tra bal ho, via bi li za do prin ci pal men te pela
im ple men taç ão ge ne ra li za da dos Pro gra mas de Qua li da de To tal e da
Ter cei ri zaç ão. É o que in di cam as in for maç ões obtidas junto a 39 em -
pre sas, quando 97% delas recorriam à terceirização e 90% haviam
implementado programas de qualidade. 

Para este mesmo universo de empresas, em 85% delas havia
ocorrido reestruturação administrativa e 62% tinham alterado as suas
políticas de benefícios, reduzindo-os. E, nada menos do que 92,1% das
empresas declararam que havia ocorrido redução de pessoal, infor -
mação confirmada pelos dados do Sindicato da Indústria Petroquímica
da época (Sinper, 1997) que computavam 8.765 empre gados em empre -
sas petroquímicas em 1989 (excluindo as empresas químicas), efetivo
que caiu para 4.237 empregados em 1995. Uma redução, portanto, de
52% no quadro de empregados neste segmento, em 6 anos. Embora
esses dados não se refiram ao conjunto do Pólo Petroquímico,
expressam a tendência que vinha ocorrendo em todas as empresas do
setor.

Uma década depois, em nova e recente pesquisa11, realizada entre
2004 e 2006, verificou-se que, além das práticas de gestão que já
vigoravam no início da década, como os CCQs/Grupos de Sugestão, po li -
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10CRH/UFBa em cooperação técnica com a Delegacia Regional do Trabalho,
DRT-BA, integrando o Projeto MTb/PNUD BRA 91/013. Seus resultados foram
publicados, dentre outros, no livro «Trabalho, riscos industriais e meio ambiente:
rumo ao desenvolvimento sustentável?», organizado por Tânia Franco (Edufba:
1997); e no livro «Terceirização: (des)fordizando a fábrica: um estudo do complexo
petroquímico», de Graça Druck (Boitempo/Edufba, 1999).

11Desenvolvida no CRH/UFBA entre 2004/2006, mediante o projeto “Terceirização:
uma década de mudanças na gestão do trabalho”, em cooperação técnica com a
DRT/BA e o patrocínio da Petrobrás. Parte dos resultados desta pesquisa consta no
livro «A perda da razão social do trabalho: terceirização e precarização», organizado
por Graça Druck e Tânia Franco (Boitempo Editorial, 2007, no prelo). 



va lência/multifuncionalidade, Controle Estatístico de Processo, novas
formas de flexibilização foram implementadas, a exemplo do “salário
flexível”, constituído pela Participação nos Lucros e Resultados (68%
das empresas investigadas), da adoção dos Programas de
responsabilidade social, da generalização dos Programas de Qualidade
(encontrado agora em todas as empresas investigadas) e a terceirização
que, além de atingir 100% das empresas, apresenta novas modalidades,
apoiadas e incentivadas pelas mudanças da legislação trabalhista. As
reestruturações administrativas com destaque para a redução do quadro
de pessoal e a redução de níveis de gerência e hierárquicos ocorreram
em todos os anos entre 1993-2003. Houve extinção de cargos e
re-treinamento de pessoal entre os anos de 1996 a 2003.

Nes te úl ti mo pe río do, o en col hi men to do nú me ro de em pre ga dos
no se tor não se de veu a mu dan ças tec no ló gi cas, atra vés do avan ço da au -
to maç ão, mas sim à ge ne ra li zaç ão -de for ma indiscriminada- da ter cei ri -
zaç ão em to das as áreas num qua dro de con cen traç ão do ca pi tal, via in -
cor po raç ões e fus ões de em pre sas e de uma ra di cal pri va ti zaç ão do se tor
pe tro quí mi co. Das em pre sas pes qui sa das, 79% so fre ram rees tru tu raç ão
pa tri mo nial no pe río do 1993-2004, sen do que em 23% houve aquisição, 
38% mudou o controle acionário e em 38% houve incorporação.

No to can te ao con tin gen te de em pre ga dos, a pes qui sa an te rior
(1993-95) con fir mou a ca rac te rís ti ca tí pi ca des tes ra mos in dus triais,
qual seja, a sua bai xa ca pa ci da de de ab sorç ão de tra bal ha do res, dado o
ele va do pa ta mar tec no ló gi co, cres cen te men te au to ma ti za do. Uma dé ca -
da de pois, cons ta ta-se a mes ma mé dia de em pre ga dos por em pre sa, com
dois im por tan tes as pec tos dis tin ti vos: i) nen hu ma de las apre sen ta mais
de 2 mil em pre ga dos no qua dro «per ma nen te», como ou tro ra; ii) as em -
pre sas in dus triais si tua das no Pólo Pe tro quí mi co de Ca ma ça ri -mais
arro ja das em ter mos de re-es tru tu raç ões ao lon go da dé ca da e mais
avan ça das no enxugamento e terceirização de trabalhadores- apre -
sentam uma média inferior a 282 empregados/empresa.

As principais tendências: mudanças e permanências no
processo de terceirização

Obser van do a evo luç ão da ter cei ri zaç ão nes te con jun to de em pre -
sas12, é pos sí vel cons ta tar tra ços de con ti nui da de nes te pro ces so, des de o 
fi nal da dé ca da de 1980: i) o tra ço ca rac te rís ti co des tes ra mos in dus triais 
de se rem pou pa do res de mão-de-obra; ii) o pro ces so de de miss ões atin -
gin do os mais di ver sos ti pos de pro fis sio nais; iii) o en xu ga men to e re -
duç ão de ní veis hie rár qui cos com di mi nuiç ão do em pre go; iv) a cres cen -
te “ex ter na li zaç ão” de ati vi da des, trans fe ri das para ‘ter cei ros’ e
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12Considerando tanto a pesquisa sobre a terceirização realizada em 1993-95 quanto a
pesquisa mais recente, realizada em 2004/05, conforme explicitado em notas
anteriores. 



realizadas, predominantemente, nas próprias dependências das
con tra tantes. 

Des de a dé ca da de 1990 e iní cio dos anos 2000, oco rre a acentua -
ção das tendências an te rior men te re fe ri das, com no vas nuan ces e fenô -
me nos so ciais que me re cem des ta que: i) a per sistência do pro ces so de
re duç ão de em pre ga dos «per ma nen tes» das em pre sas; ii) a di fus ão e ge -
ne ra li zaç ão da ter cei ri zaç ão nas di ver sas áreas de ati vi da de das em pre -
sas con tra tan tes; iii) um acen tua do grau de ter cei ri zaç ão das em pre sas
con tra tan tes (cres cen te pro porç ão de tra bal ha dor ter cei ri za do/tra bal ha -
dor do qua dro «per ma nen te»); iv) a am pliaç ão do seg men to de ter cei ri -
za dos sob mo da li da des va ria das de con tra taç ão; v) a di ver si fi caç ão dos
ti pos de con tra taç ão de tra bal ha do res que se dis tan ciam do âmbi to de re -
gu laç ão da le gis laç ão tra bal his ta; vi) in dí cios de pre ca ri zaç ão das rela -
ções de tra bal ho (mar can te di fe ren ça do cus to mé dio do tra bal ha dor em -
pre ga do do qua dro «per ma nen te» em re laç ão ao cus to mé dio do traba -
lhador terceirizado); vii) a persistência das reclamações trabalhistas, a
despeito do declarado controle e cumprimento da legislação por parte
das empresas.

Den tre es tes as pec tos, vale des ta car a per sistência do pro ces so de
re duç ão dos em pre ga dos do qua dro «per ma nen te», ao lon go da dé ca da
de 1990 e iní cio dos anos 2000, como po lí ti ca de gest ão das em pre sas.
Fo ca li zan do 5 em pre sas que for ne ce ram a sé rie his tó ri ca com ple ta,
cons ta ta-se uma re duç ão con tí nua en tre 1993 e 2001, com os ci laç ão e
leve au men to em 2002 e 2003 do nú me ro de em pre ga dos do qua dro
«per ma nen te». Con tu do, a re sul tan te é a re duç ão de 1.072 em pre ga dos,
ou seja, um cor te de 32,9% do em pre go «per ma nen te». Se ob ser var mos
este fenô me no por gran des áreas das em pre sas, pode-se cons ta tar uma
re duç ão na Área Admi nis tra ti vo-fi nan cei ra de 50,57 % dos em pre gos
ad mi nis tra ti vos em re laç ão ao ano de 1993 (in cluin do to das as
sub-áreas, com a ex tinç ão de al gu mas, a exem plo de RH). Nes te mes mo
pe río do, na Área Téc ni ca, hou ve uma re duç ão de 28,8% do qua dro, atin -
gin do mais for te men te os em pre ga dos da ma nu tenç ão, ope raç ão/pro -
duç ão e la bo ra tó rio. Na ver da de, nes ta úl ti ma dé ca da, man te ve-se a
redução que já vinha ocorrendo, predominantemente, na área Técnica,
desde os anos 1980, e intensificou-se o enxugamento na área
Administrativa. 

Há dois mo vi men tos si mult âneos no pro ces so de ter cei ri zaç ão na
dé ca da de 1990 e iní cio dos anos 2000 que vale res sal tar: i) am pliaç ão e
di fus ão da ter cei ri zaç ão na maior par te das sub-áreas de ati vi da des ad -
mi nis tra ti vas e téc ni cas den tro das em pre sas, isto é, ex pan de-se o le que
de ti pos/áreas e sub-áreas de ati vi da des den tro da em pre sa exe cu ta dos
por tra bal ha do res ter cei ri za dos; ii) cres ci men to das pro porç ões de ter -
cei ri za dos na com po siç ão dos tra bal ha do res da empresa, ou seja, do
grau de terceirização das empresas. 
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A pes qui sa re ve la um alto grau de ter cei ri zaç ão das em pre sas con -
tra tan tes (cres cen te pro porç ão de tra bal ha dor ter cei ri za do/tra bal ha dor
“per ma nen te”). Con si de ran do um sub-con jun to de dez em pre sas, ape -
nas 36,3% tra bal ha do res são em pre ga dos do qua dro “per ma nen te”, sen -
do o res tan te ter cei ri za do. Con vém sa lien tar que nen hu ma des tas em pre -
sas en con tra va-se em pa ra da para ma nu tenç ão. Estas em pre sas se di fe -
ren ciam quan to ao grau de ter cei ri zaç ão: ape nas duas de las têm mais de
me ta de dos tra bal ha do res sob a mo da li da de de em pre ga dos do qua dro
“per ma nen te”. As de mais, com maio ria de tra bal ha do res ter cei ri za dos
na com po siç ão de sua for ça de tra bal ho, apre sen tam en tre 49,1% e até
28,5% ape nas de tra bal ha do res do qua dro “per ma nen te”. Ou seja, re tor -
nan do a Araú jo (2001), “de peça aces só ria, pe ri fé ri ca, com ple men tar
na ar qui te tu ra pro du ti va, (a ter cei ri zaç ão) se trans for ma em elemento
central” da gestão do trabalho/produção na acumulação flexível. 

O pro ces so de ter cei ri zaç ão oco rre com a di ver si fi caç ão das for -
mas de con tra taç ão. Os prin ci pais ti pos de con tra ta das de tec ta dos en -
vol vem des de aque las for mas mais tí pi cas da dé ca da de 1980, tais
como: i) Empre sa Pres ta do ra de Ser vi ços Espe cia li za dos Não Indus -
trial; ii) Ou tra Empre sa Indus trial; e iii) Lo ca do ra de Mão-de-Obra; até
os ti pos emer gen tes na pes qui sa 2003-05, tais como: iv) Coo pe ra ti vas;
v) Pres ta dor de Ser vi ços/Fir ma Indi vi dual (empresa filhote) e vi)
ONG/Entidades Sem Fins Lucrativos.  

Esta di ver si fi caç ão dos ti pos de con tra taç ão de tra bal ha do res re ve -
la um dis tan cia men to dos con tra tan tes do âmbi to de re gu laç ão so cial da
le gis laç ão tra bal his ta. Den tre as 19 em pre sas, 17 de cla ra ram con tra tar
coo pe ra ti vas, re pre sen tan do em tor no de 89,5% das em pre sas res pon -
den tes. 15 em pre sas afir ma ram que as coo pe ra ti vas por elas con tra ta das
pres tam ser vi ços em ou tras em pre sas; 2 em pre sas afir ma ram que as coo -
pe ra ti vas con tra ta das não pres tam ser vi ços em ou tras em pre sas e 7 em -
pre sas in di ca ram, ex pli ci ta men te, o uso de ex-trabalhadores do quadro
“permanente” nas cooperativas contratadas. 

A pes qui sa apon ta para a pre ca ri zaç ão das re laç ões de tra bal ho no
pro ces so de ter cei ri zaç ão do tra bal ho. No to can te à quest ão sa la rial, vale 
des ta car, ain da, a par tir de in di ca do res pon tuais e res tri tos a um con jun -
to de 6 em pre sas, a sig ni fi ca ti va di fe ren ça dos cus tos mé dios uni tá rios
en tre os Tra bal ha do res do Qua dro “Per ma nen te” e os Ter cei ri za dos nas
em pre sas con tra tan tes. Pode-se cons ta tar que es tes úl ti mos “va lem”
entre 5 e 1,4 vezes menos do que o empregado do quadro permanente.  

Dian te de tais con si de raç ões, não deve cau sar sur pre sa o fato de a
pes qui sa apon tar para a per sistência das re cla maç ões tra bal his tas tan to
por par te dos em pre ga dos do qua dro “per ma nen te”, quan to por parte
dos terceirizados. 
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Os ti pos de re cla maç ões mais fre qüen tes dos em pre ga dos “per ma -
nen tes” do qua dro, no ano de 2003, fo ram: i) Equi pa raç ão sa la rial/di fe -
ren ça sa la rial; ii) va lo res do FGTS (mul ta, ex pur gos, pla nos); iii) Ho ras
ex tras; iv) Da nos mo rais e ma te riais; v) Pla no de Be ne fí cio Com ple -
men tar, den tre ou tros. To das es tas rei vin di caç ões rei te ram a im -
portância das quest ões sa la riais e de jor na da de tra bal ho (Ho ras Extras)
para os Empre ga dos do Qua dro Per ma nen te das em pre sas, indicando a
precarização das suas condições de trabalho. 

Em re laç ão aos tra bal ha do res con tra ta dos, 16 das 19 em pre sas res -
pon den tes afir ma ram ter so fri do re cla maç ões tra bal his tas. Den tre os ti -
pos de re cla maç ões ajui za das em 2003, des ta cam-se: i) 213 aç ões de
Res pon sa bi li da de sub si diá ria ou so li dá ria; ii) 5 ações de Reconhe -
cimento de vínculo. 

Segurança e saúde no trabalho

No bojo do pro ces so de ter cei ri zaç ão nas dé ca das de 1990 e iní cio
de 2000, jun ta men te com as al te raç ões pa tri mo niais, oco rrem mu dan ças 
nas for mas de or ga ni zaç ão e gest ão do tra bal ho que atin gem os se to res
de se gu ran ça in dus trial e saú de, con for me tam bém demonstrado em
outras pesquisas.

Den tre as di ver sas mu dan ças e suas con se qüên cias, po dem-se des -
ta car: i) a cres cen te ex ter na li zaç ão dos ser vi ços mé di cos das em pre sas;
ii) os avan ços nas pro po siç ões for mais de pro gra mas de pre venç ão e
mel ho ria dos as pec tos de saú de, se gu ran ça e meio am bien te, bem como
nas cer ti fi caç ões co rre la tas. No caso das em pre sas do Pólo Pe tro quí mi -
co de Ca ma ça ri, deve-se men cio nar a re-es tru tu raç ão do PAME – Pla no
de Assistência Mé di ca em Emergência; e iii)  maio res di fi cul da des para
a ob tenç ão dos da dos re fe ren tes aos aci den tes de tra bal ho e adoe ci men -
tos de tra bal ha do res per ma nen tes e/ou ter cei ri za dos, den tre ou tros. Con -
for me pre vi mos em pes qui sas an te rio res, a ter cei ri zaç ão lan ça um man -
to de in vi si bi li da de so bre o mun do real do tra bal ho, bem como so bre os
pro ble mas de saú de re la cio na dos ao tra bal ho, prin ci pal men te no que
con cer ne aos tra bal ha do res ter cei ri za dos13 .

A ex ter na li zaç ão dos ser vi ços mé di cos oco rre, pro gres si va men te,
ao lon go da dé ca da de 1990. Mais de me ta de das em pre sas pes qui sa das
che gam em 2003 com o ser vi ço mé di co mis to (pró prio e con tra ta do); 5
em pre sas com ser vi ço pró prio e 4 em pre sas com o serviço médico
inteiramente contratado. 

Os pro ble mas ge rais de saú de mais fre qüen tes dos em pre ga dos do
qua dro “per ma nen te” e dos tra bal ha do res ter cei ri za dos, re fe ri dos pe las
em pre sas, são: i) Doen ças do Apa rel ho Res pi ra tó rio; ii) Dis túr bios e
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Les ões Ósteo-Mus cu la res; iii) Dis túr bios do Apa rel ho Di ges ti vo e iv)
Distúrbios Cárdio-Vasculares. 

Em re laç ão aos ter cei ri za dos es pe ci fi ca men te, vale res sal tar a im -
portância dos Trau ma tis mos e Quei ma du ras; das Les ões Der ma to ló gi -
cas, que, além dos pro ble mas res pi ra tó rios, in di cam uma maior ex po siç -
ão aos ris cos e às condições inseguras de trabalho. 

Por fim, sa lien ta-se que a ca te go ria Dis túr bios e Les ões Ósteo-
musculares (es pe ci fi ca men te LER/DORT) foi de cla ra da como o se gun -
do pro ble ma mais fre qüen te de saú de en tre os tra bal ha do res -empre -
gados ou terceirizados- em con tras te com a pes qui sa an te rior de
1993-95 (quan do foi re fe ri do como quinto problema de saúde mais
freqüente). 

Os efeitos perversos da terceirização

Nos es tu dos acadê mi cos so bre a ter cei ri zaç ão no Bra sil, den tre os
quais os re fe ri dos an te rior men te, a pre ca ri zaç ão é pre sen ça mar can te in -
va ria vel men te. Druck (1999), em pes qui sa no iní cio dos anos 1990, con -
cluiu so bre a quá dru pla pre ca ri zaç ão do tra bal ho ad vin da do pro ces so
de ter cei ri zaç ão: i) do em pre go (e do mer ca do de tra bal ho), ii) das con -
diç ões de tra bal ho (do pro ces so de in ten si fi caç ão do tra bal ho e dos ris -
cos), iii) da saú de do tra bal ha dor (maior ex po siç ão aos aci den tes e adoe -
ci men tos) e iv) dos sin di ca tos (pela fragmentação e pulverização das 
organizações sindicais e seu enfraquecimento). 

Nos úl ti mos 15 anos, o cres ci men to da ter cei ri zaç ão e suas no vas
mo da li da des não só con fir mou es sas im pli caç ões como as pes qui sas têm 
evi den cia do a sua am pli fi caç ão em ter mos quan ti ta ti vos e qua li ta ti vos,
cu jos re cor tes têm per mi ti do apro fun dar as evidê ncias da pre ca ri zaç ão
em cada cam po es tu da do, a exem plo dos re sul ta dos da pes qui sa na in -
dús tria pe tro quí mi ca da Bahia, ainda em desenvolvimento, anterior -
mente comentados.

As aná li ses so bre as mu dan ças no mer ca do de tra bal ho no país
(Poch mann, 1998, 1999; Bor ges, 2003; De dec ca, 1998, den tre ou tros)
res sal tam o cres cen te pro ces so de in for ma li zaç ão no pe río do e o au men -
to dos con tra tos pre cá rios (por tem po de ter mi na do, tem po rá rio, por em -
prei ta, sem car tei ra as si na da etc.), for mas tí pi cas en con tra das com a ter -
cei ri zaç ão. Aler ta-se para a cres cen te ter cia ri zaç ão -expansão dos
serviços- que, no caso da ter cei ri zaç ão na in dús tria, dis tor ce e su pe res ti -
ma as in for maç ões, à me di da que as “pres ta do ras de ser vi ços” ou ter cei -
ri za das con ti nuam desenvolvendo um trabalho industrial, embora sejam 
classificadas no setor terciário. 

Os es tu dos de Ca re lli (2002 e 2003) no cam po do Di rei to do Tra -
bal ho são exem pla res para pro var a ile ga li da de da ter cei ri zaç ão en quan -
to in ter me diaç ão de mão-de-obra, proi bi da por lei, e de in di car a per ver -
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si da de das coo pe ra ti vas frau du len tas e o pa pel do Mi nis té rio Pú bli co do
Tra bal ho na ave ri guaç ão e exigê ncia de re de fi niç ão das re laç ões pre cá -
rias e ile gais de tra bal ho. Além de ex pli ci ta rem o des res pei to às leis, ou
mes mo a fra gi li da de e am bi güi da de des tas, des ta cam, prin ci pal men te, a
fle xi bi li zaç ão/fra gi li zaç ão da le gis laç ão tra bal his ta oco rri da nos anos
1990, res sal tan do a im portância de de ter mi na dos ato res, a exem plo do
Mi nis té rio Pú bli co do Tra bal ho, cuja von ta de po lí ti ca e au to no mia fren -
te ao Estado e aos governos podem garantir uma intervenção
indispensável para mudar o cenário da precariedade do trabalho no país.

Cabe ressaltar, no âmbito da legislação, a polêmica e debate
interminável no campo da interpretação do direito acerca dos seguintes
instrumentos legais. Em primeiro lugar, a antiga Lei (6.019) de 1974,
que estabeleceu o contrato temporário de trabalho (para atender
necessidades transitórias de substituição de pessoal regular), que
continua sendo utilizada até hoje de forma abusiva, abrindo as portas
para a terceiriza ção. Em segundo lugar, mais recentemente, o
Enunciado14 331 do TST, de 1993, decorrente do crescente número de
casos julgados pelo Tribunal, que definiu, dentre outros itens, os
seguintes: “I- A contratação de trabalhadores por empresa interposta é
ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços,
salvo no caso de trabalho temporário...‘e’ (...) III- Não forma vínculo
de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei
nº 7.012/83), de conservação e limpeza, bem como a de serviços
especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que
inexistente a pessoalidade e a subordinação direta” (Carelli, 2003, p.
109). Vale salientar que Carelli tem demonstrado, com base no
Enunciado, a ilegalidade da terceirização como intermediação de
mão-de-obra.

De fato, o que se pode afir mar é que não exis te uma lei cla ra que
proí ba a ter cei ri zaç ão, dei xan do os tra bal ha do res à mercê das in ter pre -
taç ões dos Tri bu nais em cada jul ga men to, numa cla ra si tuaç ão de
desproteção da Justiça. 

Nos estudos realizados sobre as implicações da terceirização sobre
a saúde e segurança no trabalho, desde o início dos anos 1990
(Thébaud-Mony, 1990; Franco et alii, 1994; Freitas, 1996; Franco,
1997) até mais recentemente (Miranda, s.d., Freitas et alii, 2001;
Araújo, 2001; Amânio e Khoury, 2001; Souza e Freitas, 2002) os
resultados apontam para os seguintes aspectos e conclusões:
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14«Um enunciado é o substrato do entendimento dominante da Corte em um dado
contexto historico-social, servindo como orientação, tanto para a Casa, como para os
demais orgãos da Justiça do Trabalho» (Carelli apud Carrion, 2000).



i) Os limites das estatísticas oficiais sobre acidentes de trabalho e
doenças profissionais, devidos principalmente à sub-notificação e
sub-registro, reforçados com a crescente terceirização

ii) “o processo de terceirização tem aumentado a invisibilidade dos
acidentes e doenças ocupacionais e a desproteção dos trabalhadores
vitimados, revelando ser não apenas um processo de transferência
de atividades entre empresas e setores da economia, no bojo de uma
nova divisão do trabalho, mas também uma transferência de riscos e
de responsabilidades -sobre a segurança e saúde dos trabalhadores-
das empresas petroquímicas para as subcontratadas” (Borges e
Franco, 1997, p. 106).

iii) a terceirização se constitui na principal prática de gestão do trabalho
que cria e aumenta a mobilidade dos riscos para os trabalhadores,
dada a instabilidade e rotatividade dos mesmos, além da falta de
controle, segurança, treinamento e qualificação para os
terceirizados.

iv) Os acidentes fatais (com morte) ocorrem em sua imensa maioria
com os trabalhadores terceirizados15.

v) As Normas Regulamentadoras (NR) de Segurança e Saúde no
Trabalho não estão sendo cumpridas pelas empresas terceiras, a
exemplo da inexistência: de CIPAS (Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes e Segurança), de SESMT (Serviço
Especializado em Enge nharia de Segurança e em Medicina do
Trabalho), do PPRA (Pro grama de Prevenção de Riscos
Ambientais); o PCMSO (Pro grama de Controle Médico de Saúde
Ocupacional). Para todos esses casos, as NRs se referem
explicitamente ao caso das terceiras e suas responsabilidades em
garantir o cumprimento e aplicação desses pro gramas. No entanto,
as inspeções e pesquisas revelam o total descaso e descumprimento,
assim como as precárias condições sanitárias e de higiene nos locais
de trabalho para os terceirizados (Miranda, s.d.; Franco et alii,
1997).

No que se re fe re aos efei tos ex pli ci ta men te po lí ti cos da terceiriza -
ção, des ta cam-se os se guin tes as pec tos: i) o pro ces so de dis cri mi naç ão
en tre tra bal ha do res con tra ta dos e ter cei ri za dos, (Go din ho, 2003; Mi ran -
da, s.d.); ii) a dis cri mi naç ão dos ter cei ri za dos rea li za da pela pró pria em -
pre sa, com es pa ços de mar ca dos e áreas proi bi das de se rem fre qüen ta -
das, sen do o tra bal ha dor ter cei ri za do, fre qüen te men te, con si de ra do um
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15Em 2003, as jornalistas Cássia Almeida/Ramona Ordoñez/Geralda Doca do Jornal O
Globo realizaram uma série de reportagens intitulada A Terceirização que mata,
informando sobre os acidentes na indústria do petróleo e nas empresas de
telecomunicações. E (...) “das 133 vidas perdidas a serviço da Petrobrás de 1998 até
agora, 102 foram de terceirizados, ou seja, 76%, segundo a Federação Única dos
Petroleiros (FUP) e a própria estatal. (...)”.



“inc ômo do es tran gei ro”, cuja pre sen ça traz cons tran gi men tos para a
em pre sa (Araú jo, 2001); iii) pul ve ri zaç ão e en fra que ci men to dos sin di -
ca tos, cuja re pre sen taç ão é amea ça da pela cres cen te di vis ão en tre as di -
ver sas ca te go rias pro fis sio nais, cada uma com o seu sin di ca to, com
atuaç ões com pe ti ti vas en tre si. Efei tos per ver sos que rea fir mam a ter cei -
ri zaç ão como uma das prin ci pais formas de flexibilização e precarização 
do trabalho, no sentido das novas políticas de dominação do capital e de
alienação do trabalho. 

Conclusões

A sín te se do pro ces so de pre ca ri zaç ão do tra bal ho no Bra sil e na
Bahia, aqui apre sen ta da atra vés da evo luç ão da ter cei ri zaç ão e seus im -
pac tos so bre o tra bal ho e os tra bal ha do res, só pode ser com ple ta da quan -
do se ana li sam as aç ões de re sistência a essas novas formas de
dominação. 

É im por tan te res sal tar que as aç ões de con tra-po de res oco rre atra -
vés de múl ti plos su jei tos, de na tu re zas di fe ren tes, e que têm al can ça do
re sul ta dos exi to sos para os trabalhadores. 

Em pri mei ro lu gar, des ta ca-se a atuaç ão do Mi nis té rio Pú bli co do
Tra bal ho (MPT), cuja au to no mia e in de pendência, es ta be le ci das pela
Cons ti tuiç ão de 1988, per mi ti ram um tra bal ho de fis ca li zaç ão e de nún -
cia das in jus ti ças, da ile ga li da de e do abu so de po der nas re laç ões de tra -
bal ho. A atuaç ão do MPT so bre a ter cei ri zaç ão tem sido cons tan te, ob -
ten do im por tan tes re sul ta dos, a exem plo do re cuo no uso de coo pe ra ti -
vas e ONGs, como sub con tra taç ão pelo Esta do e por em pre sas pú bli cas.
Apoia do na (frá gil) le gis laç ão, o MPT tem de nun cia do a ile ga li da de
des ses con tra tos e exi gi do a sub sti tuiç ão dos tra bal ha do res sub con tra ta -
dos por con cur sos pú bli cos, o que tem se efe ti va do. 16 

Em se gun do lu gar, a luta dos sin di ca tos con tra a ter cei ri zaç ão, em -
bo ra numa si tuaç ão de de fen si va dian te dos pro ces sos de fle xi bi li zaç ão
e pre ca ri zaç ão do tra bal ho. Den tre as aç ões dos sin di ca tos, en con tra-se a 
criaç ão de de par ta men tos ou se to res res pon sá veis por acom pan har os
ter cei ri za dos, a exem plo do Sin di ca to dos Quí mi cos e Pe tro lei ros da
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16Em 2006, a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola S/A (EBDA), na Bahia, “
...foi acionada pelo Ministério Público do Trabalho e será obrigada a afastar
trabalhadores contratados irregularmente, realizando concurso público para
preenchimento dos cargos vagos da casa. (...) a ação civil pública (ACP) foi julgada
parcialmente procedente (...) na 18ª Vara do Trabalho de Salvador. Garante não só o
livre acesso dos trabalhadores via concurso, como assegura que a EBDA não renove
ou faça novos contratos temporários sem respaldo na Constituição Federal. No caso
de contratos celebrados por prazo determinado (após 5/10/1998), a ACP obriga o
afastamento dos trabalhadores irregulares, dando um prazo de seis meses, após a
decisão final, para a realização de concurso público. Prevê ainda uma multa de R$ 5
mil, por cada trabalhador mantido em contrariedade à condenação. (...)”
(www.prt5.mpt.gov.br). 

http://www.prt5.mpt.gov.br


Bahia, cujo de par ta men to de Emprei tei ras “... tem sua atenç ão vol ta da
es pe cial men te à luta dos ter cei ri za dos que tra bal ham em em pre sas do
ramo quí mi co e pe tro lei ro. De sen vol ve uma po lí ti ca de apoio aos ter -
cei ri za dos, ten tan do di mi nuir a ex plo raç ão, prin ci pal men te da que les
que não têm sin di ca tos or ga ni za dos. As ati vi da des do se tor são fre -
quen te men te rea li za das em con jun to com ou tros se to res como forma -
ção e mo bi li zaç ão.” Uma atuaç ão que tem ob ti do vi tó rias im por tan tes
tan to em ter mos de re cuo na ter cei ri zaç ão, como na mel ho ria das con -
diç ões de tra bal ho dos ter cei ri za dos, mes mo que pon tuais, con for me
cons ta ta do no caso das empresas do setor petroquímico da Bahia,
quando se compara o grau de precarização do trabalho dos trabalhadores 
subcontratados na primeira pesquisa (1993-94). 

Por fim e, se gu ra men te, a ex pe riên cia mais ino va do ra: a atuaç ão
con jun ta de sin di ca tos, tra bal ha do res adoe ci dos, Mi nis té rio Pú bli co do
Tra bal ho, ins ti tuiç ões pú bli cas do go ver no fe de ral e es ta dual, en ti da des
de clas se, cuja ini cia ti va mais re cen te foi a criaç ão do FORUMAT - Fó -
rum de Pro teç ão ao Meio Ambien te do Tra bal ho no Esta do da Bahia17,
que: 

“É uma instância para de ba te, re ce bi men to e for mu laç ão de de -
nún cias, en ca min ha men to de pro vidê ncias e ou tras me di das vi san do à
mel ho ria do meio am bien te do tra bal ho com vis tas à se gu ran ça e saú de
dos tra bal ha do res e à pre ser vaç ão de um am bien te eco lo gi ca men te
equi li bra do.

 Ga ran tir a todo e qual quer tra bal ha dor um meio am bien te de tra -
bal ho se gu ro e sau dá vel, isen to de si tuaç ões que aten tem con tra a sua
saú de e a pró pria vida do tra bal ha dor, agin do com foco no bem es tar
so cial e com ci da da nia. (www.forumat-ba.org. 2007)
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17 Além do MPT o FORUMAT é com pos to por ou tros órg ãos fe de rais como:
De le ga cia Re gio nal do Tra bal ho – DRT, Insti tu to Bra si lei ro do Meio
Ambien te e dos Re cur sos Na tu rais Re no vá veis – IBAMA, Mi nis té rio Pú bli co
Fe de ral – MPF, Fun daç ão Jor ge Du prat Fi guei re do de Se gu ran ça e Me di ci na
do Tra bal ho – FUNDACENTRO, Insti tu to Na cio nal de Se gu ri da de So cial -
INSS, De par ta men to Na cio nal de Pro duç ão Mi ne ral – DNPM, Tri bu nal
Re gio nal do Tra bal ho da 5 ª Re gi ão – TRT5. Tam bém par ti ci pam do Fó rum
órg ãos es ta duais , Mi nis té rio Pú bli co do Esta do da Bahia – MPE, Cen tro de
Estu dos da Saú de do Tra bal ha dor da Se cre ta ria de Saú de – CESAT, Cen tro de 
Re cur sos Ambien tais – CRA, Se cre ta ria de Meio Ambien te e Re cur so
Hí dri cos – SEMARH, Se cre ta ria do Tra bal ho e Ação So cial e Espor te –
SETRE, Se cre ta ria da Indús tria, Co mér cio e Mi ne raç ão – SICM, Con sel ho
Re gio nal de Me di ci na da Bahia – CREMEB. Enti da des de clas se como a
Ordem dos Advo ga dos do Bra sil na Bahia – OAB, Con sel ho Re gio nal de
Engen ha ria e Agro no mia do Esta do da Bahia – CREA/BA, Nú cleo de Estu dos 
Inter dis ci pli na res so bre a Mul her – NEIM e, re pre sen tan do os tra bal ha do res,
o Co le ti vo de Saú de da Cen tral Úni ca dos Tra bal ha do res – CUT, Asso ciaç ão
dos Empre ga dos da PETROBRAS - AEPETRO, Cen tro de Estu do,
Pre venç ão e Apoio aos Por ta do res de LER/DORT, Asso ciaç ão Bra si lei ra de
Pro teç ão às Vítimas de Acidentes de Trabalho – ABRAVA.

http://www.forumat-ba.org
http://www.mpt.gov.br/
http://www.mte.gov.br/delegacias/ba/
http://www.ibama.gov.br/ba/
http://www.prba.mpf.gov.br/
http://www.fundacentro.gov.br/CTN/ins_unidade_bahia.asp
http://www.previdencia.gov.br/index.asp
http://www.dnpm.gov.br/
http://www.trt05.gov.br/
http://www.mp.ba.gov.br/
http://www.saude.ba.gov.br/cesat/
http://www.seia.ba.gov.br/
http://www.semarh.ba.gov.br/
http://www.setre.ba.gov.br/
http://www.setre.ba.gov.br/
http://www.sicm.ba.gov.br/
http://www.cremeb.cfm.org.br/
http://www.oab-ba.com.br/
http://www.creaba.org.br/
http://www.neim.ufba.br/
http://www.cutbahia.org.br/


Tra ta-se, as sim, de uma ini cia ti va que re pre sen ta um es for ço de
reu ni ão dos di ver sos ato res so ciais e po lí ti cos que nas ceu para, a par tir
das ex pe riên cias di ver sas de cada uma des sas ins ti tuiç ões, so mar es for -
ços na de nún cia, na apu raç ão, na fis ca li zaç ão e na pu niç ão dos res pon sá -
veis pelo grau de pre ca ri zaç ão do trabalho, da vida e da saúde dos
trabalhadores.

Em sín te se, es sas vel has e no vas for mas de re sistência de mons tram 
que a fle xi bi li zaç ão e a pre ca ri zaç ão do tra bal ho não são uma fa ta li da de
econô mi ca e que não há um con sen so so bre a sua ine vi ta bi li da de. Ao
con trá rio, in di cam que é pos sí vel fa zer re cuar a ofen si va do ca pi tal, atra -
vés de aç ões co le ti vas que ex pres sam a pos si bi li da de de se construir um
“novo mundo do trabalho”.
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RESUMEN

O objetivo deste texto é discutir a terceirização hoje no Brasil. Na
primeira parte, apresenta-se uma síntese das concepções da terceiriza -
ção, suas novas modalidades e as principais implicações reveladas por
um conjunto de pesquisas desenvolvidas na ultima década no país. Na
segunda parte, expõem-se algumas das tendências do processo de
terceirização reveladas por pesquisa recente realizada na indústria da
Bahia e nas conclusões, discutem-se as formas de resistência à
precarização do trabalho e à terceirização.

Palabras clave: Flexibilização - Precarização - Relações de tra -
balho - Subcontratação - Terceirização.

ABSTRACT

The purpose of this text is to discuss the outsourcing today in
Brazil. The first part is a summary of the concepts of outsourcing, its
new modalities and key implications revealed by a number of research
activities in the last decade in the country. In the second part, are
exposed some of the trends of the process of outsourcing revealed by
recent research conducted in the industry of Bahia and the conclusions
discuss the forms of resistance to the precariousness of work and
outsourcing.

Key words: Flexibilization - Outsourcing - Precarious work -
Subcontracting - Work relations.
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