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APRESENTAÇÃO

A construção e consolidação de direitos são fatores essenciais para 
uma sociedade democrática e justa. Entretanto, estamos diante de uma 
conjuntura em que essas conquistas estão sendo fortemente ameaça-
das através de projetos de lei e de emenda constitucional, decretos e 
portarias editados por um governo ilegítimo e que não representa os 
interesses da sociedade. Impondo mudanças nas relações entre capital e 
trabalho que se revelam perversas para a classe trabalhadora, traduzin-
do-se na flexibilização da legislação, abolição de direitos e conquistas. O 
principal objetivo é ampliar a inserção da economia no mercado global 
de forma espúria, reduzindo direitos e fragilizando as instituições de-
mocráticas e a organização sindical.

 Este livro, “Terceirização e precarização, faces de uma mesma rea-
lidade”, contém artigos elaborados por profissionais das mais diversas 
áreas, dentre eles, dirigentes sindicais, magistrados, professores acadê-
micos, advogados e economistas, todos comprometidos com a demo-
cracia e preocupados com o novo contexto brasileiro a partir do afas-
tamento da Presidenta da República, Dilma Rousseff, mediante golpe 
institucional.           

O momento é muito oportuno, pois novos golpes se avizinham, 
sendo um deles a desconstrução dos direitos sociais, com o aniquila-
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mento de importantes direitos individuais e coletivos, conquistados a 
partir da ordem democrática que se instalou no país a partir da Consti-
tuição Federal de 1988.

Nesse livro, foi priorizado o projeto em trâmite no Senado Fede-
ral que dispõe sobre a terceirização nas relações de trabalho que, caso 
aprovado, representará a extinção de direitos fundamentais dos traba-
lhadores e profunda alteração nas condições de trabalho. Por isso, a 
terceirização é apresentada pelos profissionais nas suas múltiplas dimen-
sões, sendo abordados os mais distintos aspectos onde haverá compro-
metimento da realidade até então existente no mundo do trabalho e um 
rebaixamento nas condições de vida das trabalhadoras e trabalhadores.

Os setores empresariais e a mídia brasileira comprometida com 
o golpe têm tentado criar um clima de euforia em torno do PLC 30, 
de forma a convencer a sociedade de que a terceirização é um dos me-
canismos que ajudará o país a sair da crise econômica, ideia que já traz 
em seu bojo que o custo da mão de obra é responsável pela atual crise e 
que todos os projetos de alteração da legislação que visem diminuir esse 
custo contribuirão para a elevação da competitividade das empresas e o 
aumento da qualidade dos produtos e serviços. 

Contudo, os artigos apresentados desconstroem esse argumento 
e demonstram que a terceirização, já largamente implantada no Brasil 
desde o ano de 1990, não é uma ideia nova, e que seus resultados não 
evitaram as sucessivas crises do capital desde essa época, assim como em 
outras épocas e outros países.

De fato, resultados já observados da terceirização nas empresas 
se traduzem no rebaixamento dos direitos trabalhistas, diminuição dos 
salários, aumento da jornada, além do adoecimento no trabalho devido 
aos riscos de exposição e aumento dos acidentes típicos, fatores que 
diminuíram a qualidade do trabalho e afastou os ambientes laborais, 
cada vez mais, da proposta de construção do “Trabalho Decente” como 
definido pela OIT.
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Nossa intenção, portanto, é que esse livro seja um material de 
consulta e pesquisa para todos que militam no mundo do trabalho, de 
forma a municiá-los para os embates que, com certeza, virão. 

Marilane Oliveira Teixeira1

Hélio Rodrigues de Andrade2

Elaine D´Avila Coelho3

1. Economista, pesquisadora na área de relações de trabalho e gênero, doutoranda do Instituto de Economia da Unicamp 
e assessora sindical.
2. Diretor sindical e integrante da coordenação da Frente contra a precarização do trabalho.
3. Assessora jurídica trabalhista de sindicatos de trabalhadores em São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais pela 
PUC/SP e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB/SP.
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RESISTÊNCIA E LUTA

Desde 2008, quando no âmbito da Confederação constituiu-se um 
Grupo de Trabalho sobre Terceirização, motivados pelo crescimento dessa 
modalidade de contratação no ramo químico, nos desafiamos a analisar 
essa realidade e, na ocasião, o ramo promoveu uma pesquisa nacional re-
sultando na publicação, em 2009, “Terceirização no Ramo Químico – situa-
ção atual e perspectivas para a ação sindical”.  

Em tempo de crise – e de mudanças nos padrões de organiza-
ção do trabalho e nas formas de contratação –, é muito importante que 
o movimento sindical reafirme seu posicionamento contrário a toda e 
qualquer forma de precarização do trabalho e à terceirização. Esta, embora 
camuflada pelo discurso da eficiência, representa para as empresas nada 
mais do que a redução de custos. E, para os trabalhadores, insegurança e 
instabilidade, além de brutais disparidades salariais e de benefícios. Não 
pode haver distinção entre trabalhadores no mesmo no local de trabalho.

É uma prática que também atinge preferencialmente as mulheres 
e os jovens pelo seu potencial altamente precarizador. No ramo químico 
é frequente a presença de mulheres contratadas através de prestadoras de 
serviços, trabalhando nas linhas de produção, na área de embalagens, na 
limpeza, sem ter acesso aos mesmos salários e benefícios dos demais traba-
lhadores contratados diretos.

Portanto, a Confederação se soma a esse esforço coletivo, em um 
momento político em que as instituições democráticas de nosso país es-
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tão sendo fortemente ameaçadas pelo conservadorismo e por uma agenda 
liberalizante, para dar voz aos acadêmicos, pesquisadores, sindicalistas e 
trabalhadores, denunciando a gravidade que representa para a classe traba-
lhadora o avanço da terceirização e a sua regulamentação na forma como 
está sendo proposta. 

Este é um momento de resistência e de luta! 

Lucineide Varjão Soares
Presidente da Confederação Nacional do Ramo Químico/CUT
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NA LUTA PARA PROTEGER 
E AMPLIAR DIREITOS 

Neste último período intensificaram-se os ataques à classe trabalha-
dora com ameaças de retirada de direitos. Sob o signo da modernidade, 
propostas como o PLC 30 que trata da terceirização, o negociado sobre o 
legislado e novas modalidades de contratação são apresentadas como so-
luções para a recuperação do emprego e da competitividade empresarial. 
Isso apenas para citar algumas, porque são mais de 55 projetos que se 
encontram no Congresso Nacional e que de alguma forma reduzem ou 
flexibilizam direitos. 

Entretanto, a experiência tem demonstrado que a terceirização, as-
sim com as demais medidas flexibilizadoras, atende a um único propósito: 
reduzir custos, eliminar passivos trabalhistas decorrentes de condições de 
trabalho, com potencial altamente destruidor para a saúde dos trabalhado-
res. Além disso, o terceirizado não terá acesso aos mesmos direitos, estimu-
lando-se práticas discriminatórias, enfraquecendo, com isso, a organização 
sindical e a negociação coletiva.

A riqueza de um país, para além do crescimento da produção de bens 
e serviços, deve ser medida pelos avanços sociais e por uma distribuição da 
renda mais equilibrada. Quando todos os trabalhadores e trabalhadoras 
se beneficiam dos ganhos de produtividade, a renda cresce, a demanda 
se expande e os investimentos se realizam. A determinação dos níveis de 
emprego em uma sociedade capitalista está intimamente associada às ex-
pectativas de investimento e desenvolvimento econômico. Nesse sentido, a 
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contratação de serviços de terceiros obedece a uma determinada lógica que 
é de reduzir custos e terceirizar riscos, criando uma instabilidade e enorme 
pressão sobre a classe trabalhadora, e com isso todos perdem.

Assim, a Federação manifesta seu apoio integral à luta contra o PLC 
30 e se soma a todas as iniciativas que preservem ou ampliem direitos. 

Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico da CUT 
no Estado de São Paulo – FETQUIM/CUT
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DEFENDER OS DIREITOS 
E PRESERVAR AS CONQUISTAS

Um dos temas centrais da agenda de debates do movimento sindical 
diz respeito ao crescimento de inseguranças e de uma verdadeira desordem 
que se abateu sobre o mundo do trabalho, especialmente nesse último ano 
em que a retomada de uma agenda liberalizante ameaça direitos conquis-
tados em mais de 70 anos de lutas.  Esse processo apresenta aspectos pecu-
liares. Um deles é, justamente, a tentativa de enfraquecimento do poder de 
representação da classe trabalhadora, com crescimento de formas precárias 
de contratação, especialmente a terceirização.

A terceirização é parte das novas formas de fragmentação, advindas 
de modificações na organização da produção e no mercado de trabalho, que 
ajudaram a reforçar a diferenciação entre os trabalhadores, dificultando sua 
coesão e de suas demandas, enfraquecendo a solidariedade de classe e de-
bilitando a ação das representações sindicais. Essa agenda se insere em um 
contexto de enfraquecimento das instituições democráticas por ação de um 
golpe de estado que usurpou o cargo de Dilma Rousseff da presidência da 
república, legitimamente eleita por mais de 50 milhões de votos em 2014.   

O Sindicato dos Químicos de São Paulo, compreendendo a gravida-
de desse momento e, ciente do impacto que a aprovação do projeto de lei, 
PLC 030/2015, que se encontra no Senado pode representar para os direi-
tos dos trabalhadores, se soma a todas as iniciativas da Central Única dos 
Trabalhadores e da Frente contra a precarização do trabalho no sentido de 
organizar a resistência e o enfrentamento às ameaças de perda de direitos.
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Aliás, este tema sempre foi tratado com prioridade pelo nosso Sin-
dicato. Reconhecemos que a sua aprovação vai representar a ampliação 
da terceirização para todas as atividades. No limite teremos fábricas sem 
trabalhadores e trabalhadores sem direitos.

Diretoria Colegiada dos Químicos de São Paulo 
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TERCEIRIZAÇÃO E O DESORGANIZADO 
MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO
DENIS MARACCI GIMENEZ 
JOSÉ DARI KREIN1

O debate sobre a terceirização, assim como a reforma trabalhista, ga-
nhou grande espaço nas redes sociais, jornais, televisão e no meio acadêmi-
co, especialmente a partir de 2015, quando o então presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha, colocou em votação o Projeto de Lei 
4330/04, que foi aprovado e a partir de então está em tramitação no Se-
nado Federal (PLC 30/2015). Dada a natureza precarizante do projeto, a 
iniciativa está encontrando resistência na sociedade, especialmente entre os 
trabalhadores. As reações sociais ocorrem num momento em que o regime 
democrático de direito sofre duros ataques no Brasil e que é essencial frear 
rompantes autoritários que apontam para uma regressão política e social.

A questão fundamental é que a liberação total da terceirização no 
Brasil deve ser entendida como parte de uma estratégia de redução de cus-
tos, que tende a aprofundar características perversas de um mercado pouco 
estruturado e com brutal desigualdade de rendimento e de inserção dos 
trabalhadores.

O objetivo deste artigo, em meio a enorme polêmica e forte mobili-
zação social, é avançar na compreensão do significado da regulamentação 
da terceirização nas condições específicas do mercado de trabalho brasilei-
ro, que é, sobremaneira, desorganizado. Assim como apresentar que são 
mitos os argumentos de que a regulamentação da terceirização, nos termos 

1. Professores do Instituto de Economia da UNICAMP e Pesquisadores do CESIT (Centro de Estudos Sindicais e Economia 
do Trabalho).
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propostos pelo PLC 30/2015, pode criar emprego e significar alguma pro-
teção ao terceirizado. As evidências empíricas não referendam a argumen-
tação defendida pelas entidades patronais e o atual governo.

Historicamente, trata-se de um mercado de trabalho extremamente 
flexível no que se refere à contratação, uso e remuneração da força de tra-
balho, pela grande facilidade na contratação e dispensa de trabalhadores, 
que se expressa na alta rotatividade. Assim como é expressivo o descumpri-
mento da legislação trabalhista na história brasileira, como fica evidente no 
número de assalariados sem carteira assinada, que, em 2015, compunham 
mais de 15 milhões de trabalhadores. Na mesma perspectiva, há a combi-
nação da terceirização e o trabalho análogo ao escravo, como é mostrado 
por Vitor Filgueiras no presente livro. 

Diferentemente dos países centrais, no Brasil não chegou a se consti-
tuir uma sociedade organizada a partir do trabalho assalariado, que inclui a 
construção de direitos e proteção social para o conjunto dos trabalhadores. 
Portanto, a desorganização é uma característica estrutural do mercado de 
trabalho brasileiro, que se manifesta no baixo índice de assalariamento, na 
informalidade, na elevada rotatividade, na abertura do leque salarial e na 
forte desigualdade social, inclusive entre os rendimentos dos trabalho. As-
sim como, no alto percentual de crianças e jovens no mercado de trabalho.

O esforço da industrialização não foi acompanhado na mesma in-
tensidade pela estruturação do mercado de trabalho. Como João Manuel 
Cardoso de Melo e Fernando Novais (2009) chamam atenção, no processo 
de industrialização prevaleceu uma concorrência predatória no mercado 
de trabalho, em que os mais bem situados na estrutura social ocuparam 
as vagas de maior qualificação e remuneração, enquanto muitos ficaram à 
margem, pois o processo migratório, dada a imensa pobreza rural no cam-
po, proporcionou um excedente muito grande de força de trabalho. Um 
mercado de trabalho com excedente estrutural de mão de obra exerce forte 
pressão sobre a taxa de salários, rebaixando-a e determinando enormes dis-
paridades nos rendimentos. É verdade que o forte crescimento econômico 
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entre 1950 e 1980 proporcionou mobilidade social e incorporou uma par-
te da população em idade ativa no assalariamento com proteção social, sem 
conseguir estruturar o mercado de trabalho no Brasil. 

A crise econômica dos anos 1980 interrompeu esse processo de 
avanço do assalariamento e ampliação da proteção social. O Brasil deixou 
de criar postos de trabalho e uma parte da população precisou recorrer a 
ocupações por conta própria e informais para garantir a sua sobrevivência. 
Nos anos 1990, com a abertura econômica, a inserção na globalização fi-
nanceira e a adoção de políticas neoliberais, o mercado de trabalho sofre 
forte inflexão, com o aparecimento do desemprego como fenômeno de 
massa, a queda do assalariamento, o aumento da ilegalidade e da desigual-
dade social. Neste contexto de reversão do processo de estruturação do 
mercado de trabalho e adaptação da estrutura produtiva brasileira com a 
abertura, aparece um conjunto de inovações no campo da regulamentação 
de trabalho, entre as quais se destacam a introdução de novas modalida-
des de contratação, a flexibilização da jornada de trabalho e a introdução 
da remuneração variável. Entre as novidades se destaca o incremento da 
terceirização, que se torna, a partir de então, um fenômeno muito expres-
sivo no mercado de trabalho brasileiro, como outros textos já discutem no 
presente livro. Por se tratar de uma novidade, há também uma crescente 
pressão pela sua “legalização”: criação de uma regra jurídica para as em-
presas poderem utilizá-la sem riscos de contrair um passivo trabalhista. 
Ou seja, a partir de então, há uma pressão para o país adotar uma regra de 
liberalização total da terceirização.

O avanço da terceirização não contribuiu para organizar o mercado 
de trabalho, mas acentua o caráter desorganizado desse mercado ao per-
mitir a convivência de muitas modalidades de contratação que ampliam a 
liberdade da empresa gerir a sua força de trabalho de acordo com as suas 
necessidades, submetendo os trabalhadores e trabalhadoras a uma situação 
ampliada de insegurança, instabilidade, em que ficam submetidos a um 
contexto de desorganização de sua vida.

TERCEIRIZAÇÃO E O DESORGANIZADO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO
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O avanço da terceirização significa ampliar o caráter de desestrutu-
ração do mercado de trabalho, em que o número de pessoas protegidas e 
com emprego tende a reduzir. É um quadro em que o estoque dos empregos 
formais correspondem, em 2013, a um pouco mais de 50% do total dos 
ocupados no Brasil, como pode ser conferido em Krein e Manzano (2014). 
Os ocupados formalizados (assalariados com carteira e conta própria com 
previdência) chegam a 58%, mesmo depois de um período de forte cresci-
mento entre 2004 e 2013. Ou seja, no auge do processo de formalização e 
com uma taxa de desemprego muito baixo, há um expressivo contingente de 
ocupados na ilegalidade e sem proteção previdenciária. O avanço do proces-
so de formalização foi muito expressivo, mas não suficiente para incorporar 
42% da força de trabalho, que ainda se encontrava trabalhando sem carteira, 
por conta própria sem previdência, sem rendimento e para autoconsumo. 

Uma importante ressalva: parte expressiva dos terceirizados são con-
siderados como formalizados, pois têm carteira de trabalho assinada. For-
malização não pode ser considerado sinônimo de emprego de qualidade. 
É melhor ter proteção da seguridade social do que não ter, mas é perfei-
tamente possível combinar formalização com trabalho precário, péssimas 
condições de trabalho e baixa remuneração. Como é caso da terceirização. 
Os estudos mostram que a terceirização em geral é formal, inclusive com 
uma média acima do mercado de trabalho, mas são empregos precários, 
em que prevalecem baixos salários e os trabalhadores ficam submetidos a 
uma condição pior de trabalho e maior insegurança.

Outra especificidade brasileira: ter contrato por prazo indetermina-
do não significa estabilidade. Pelo contrário, o empregador, pelas regras 
vigentes no país, pode dispensar o trabalhador sem precisar justificar. Não 
temos a regulamentação da Convenção 158 da OIT, voltada a garantir 
alguma segurança ao trabalhador, que é obrigado vender a sua força de 
trabalho para sobreviver. Portanto, a flexibilidade, que significa liberdade 
ao empregador de romper o vínculo da relação de emprego, é mais uma 
característica do mercado de trabalho brasileiro. 
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Na crise atual, o processo de desorganização do mercado de trabalho 
ainda fica mais evidente. Houve um crescimento das pessoas economicamente 
ativas (força de trabalho) e uma queda no número dos ocupados, como pode 
ser observada na tabela abaixo. Enquanto a força de trabalho cresceu 1,8 no 
primeiro trimestre de 2016 em relação ao mesmo período de 2015, a popu-
lação ocupada caiu (-)1,5. O resultado foi um crescimento da taxa de desem-
prego de 7,9 para 10,9 no mesmo período. Ou seja, o desemprego cresceu em 
torno de 40% em um ano. Na mesma lógica de avanço da desestruturação 
do mercado de trabalho houve uma queda de (-) 3,1% do rendimento médio 
real do trabalho principal, segundo a PNAD Contínua. Em outros termos, a 
crise recente está significando uma inflexão do movimento de formalização e 
de queda do desemprego e os dados indicam um processo de maior desorgani-
zação do mercado de trabalho, que poderá se acentuar com a aprovação da lei 
que libera a utilização da terceirização de forma indiscriminada.

 Tabela 1
Indicadores selecionados do mercado de trabalho
Brasil, 2012-2016

Indicadores/Período Quarter I Quarter I Quarter I Quarter I Quarter I
 2012 2013 2014 2015 2016
População economicamente ativa (1) 156.384 158.859 160.784 163.806 165.567
Variação trimestre/trimestre do ano anterior (%) n.d. (1,6) (1,2) (1,9) (1,1)
População  economicamente ativa (2) 95.644 97.197 98.300 99.957 101.728
Variação  trimestre/trimestre do ano   anterior (%) n.d. (1,6) (1,1) (1,7) (1,8)
População ocupada (3) 88.041 89.433 91.252 92.023 90.639
Variação  trimestre/trimestre do ano   anterior (%) n.d. (1,6) (2,0) (0,8) (-1,5)
População desocupada (4) 7.602 7.755 7.049 7.934 11.089 
Variação trimestre/trimestre do ano  anterior (%) n.d. (2,0) (-9,1) (12,6) (39,8)
Taxa de participação (5) = (2)/(1) (em %) 61,2 61,2 61,1 61,0 61,4
Taxa de desemprego (6) = (4)/(2) (em %)  7,9 8,0 7,2 7,9 10,9
Variação do rendimento médio real do trabalho  

n.d. 2,5 4,1 - 0,1 - 3,1 
 

principal habitualmente recebido (em %)
Elaboração: Anselmo Luís dos Santos. Fonte: IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PNADC). Banco-
SIDRA. In: http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pesquisas/pnadc/.
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Ao mesmo tempo, considerando os trabalhadores contratados de 
acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), portanto uma 
parte do estoque de emprego formal, excluídos os trabalhadores estatu-
tários que contam com estabilidade, temos um volume de dispensas que 
representa aproximadamente 60% do estoque de emprego formal ao ano. 
Dessas dispensas, 2/3 ocorrem com trabalhadores com menos de 1 ano de 
emprego e 1/3 com menos de 3 meses. A alta rotatividade expressa como o 
nosso mercado de trabalho é pouco organizado.

Além da frágil incorporação na proteção social e como característica 
de um mercado de trabalho pouco estruturado, destaca-se a existência de 
baixos salários no mercado de trabalho brasileiro. Mesmo depois de anos 
de elevação real do salário mínimo no Brasil, segundo o Relatório Global 
dos Salários da OIT (2010-2011), no início da segunda década dos anos 
2000, ele ainda representava, em paridade de poder de compra (US$ PPC), 
a metade do salário mínimo paraguaio, 40% do venezuelano, 31% do ar-
gentino, 1/3 do espanhol e apenas 22% do norte-americano (ver tabela 2). 

 Tabela 2
Salário mínimo em países selecionados
(US$ PPC - Paridade de Poder de Compra)

País/Território Ratificação da Crescimento do salário mensal Salário mínimo 
 Convenção mínimo real, em % p.a. em PPC$
 Nº 28 Nº 131 2006 2007 2008 2009 (ano mais recente)
Países avançados (selecionados)
Austrália 1 1  0. l  3.2  1.8  -1.8  1597
Áustria  1 - - - - - -
Bélgica  1   -0.3  2.1  -0.4 4.1  1 492
Canadá  1   1.0  1.1  5.3  6.9  1325
Chipre    - - - 6.3 1044
França  1  1  1.1  0.4  0.0  1.2 1443
Alemanha 1  - - - - - -
Grécia   2.9 5.0 -0.8  7.2  1096
Irlanda  1   -2.6 9.9  -3.0  1.7  1368
Israel    5.3  2.9  -0.8  -3.2  960
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País/Território Ratificação da Crescimento do salário mensal Salário mínimo 
 Convenção mínimo real, em % p.a. em PPC$
 Nº 26 Nº 131 2006 2007 2008 2009 (ano mais recente)
Itália  1   - - - - -
Japão  1  1  0.4  2.1  0.9  2.8  944
República da Coreia  1  1  6.8  9.5  3.5  3.3  797
Luxemburgo 1   -0.2  -0.4  -0.9  3.7  1687
Malta  1 1  0.7  0.1 0.1  1.8  -
Países Baixos  1  1  -O.1  0.9  0.8  2.1  1606
Nova Zelândia  1   4.4  7.2  2.6  2.0  1367
Noruega  1  - - - - - 
Portugal  1  1  -0.1  2.0  3.0  6.6  618
Singapura   - - - - -
Espanha  1  1  1.8  2.6  1.0  4.3  91 1
Suíça 1  - - - - - 
Reino Unido    3.6  0.8 0.2  -0.9  1 507
Estados Unidos    -3.1  10.4  7.9  11.0  1257
Belize  1   - - -6.0  -2.0  388
Bolívia 1  1  9.0 -3.4 -3.5 8.3 215
Brasil  1 1 12.0  4.8 3.3 6.8  286
Chile  1 1 2.4 2.2 1.6 2.1 400
Colômbia  1  2.5 0.7 -0.5 3.3 390
Costa Rica 1 1 1.1 O.9  2.0 1.2 489
Cuba  1 1 - - - - -
República Dominicana  1  -7.0 8.3 -9.6 13.3 221
Equador  1 1 3.3 3.9 8.5 3.8 490
El Salvador  1  5.8 0.5 -2.l 7.4 304
Guatemala 1 1 1.6  -2.5 -5.8 4.2 344
Guiana 1 1 - - - 0.1 145
Haiti    -12.5 -8.3 -12.6 176.3 209
Honduras    5.1  3.8  -0.4  88.8 432
Jamaica  1  7.5 4.6 -5.2 0.4 310
México  1  1  0.4  -0.1  -1.1  -0.6  170
Nicarágua  1  1  7.6  6.2  -4.0 1 1.4  198
Panamá    5.0  0.5  -3.9  -2.4  451
Paraguai  1   2.2  1.7  -9.2  2.3  559
Peru    6.6  4.1 - -1.9  -2.9  334
Trindade e Tobago    -7.7 -7.3  -10.8  -6.5  285
Uruguai  1  1  12.8  0.0  18.6  0.0  258
Venezuela  1  1  11.3  1.1  -0.3  -4.7  481
Fonte: OIT – Relatório global sobre salários 2010-2011
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O custo horário da mão de obra na manufatura brasileira em dó-
lar, segundo dados do Bureau of Labor Statistics dos EUA, representava, 
em 2012, apenas 24,5% do custo na manufatura alemã, 31,5% da norte-
americana, 59,6% da argentina, 57,7% da grega, 54,1% da coreana e era 
igual ao da manufatura eslovaca. Na lista dos 34 países pesquisados, em 
2012, o Brasil ocupava 28º lugar numa ordem decrescente do Custo de 
Compensação na Manufatura (US$ 11,20 por hora, conforme tabela 3).

 Tabela 3
Custo de Compensação na Manufatura em 34 países selecionados, 2012
(US$ por hora)
 País US$
1. Noruega  63,36
2. Suíça  57,79
3. Bélgica  52,19
4. Suécia  49,80
5. Dinamarca  48,47
6. Austrália  47,68
7. Alemanha  45,79
8. Finlândia  42,60
9. Áustria  41,53
10. França 39,81
11. Holanda  39,62
12. Irlanda  38,17
13. Canadá  36,59
14. Estados Unidos  35,67
15. Japão  35,34
16. Itália  34,18
17. Reino Unido  31,23

 País US$
18. Espanha  26,83
19. Nova Zelândia  24,77
20. Cingapura  24,16
21. Coréia do Sul  20,72
22. Israel  20,14
23. Grécia  19,41
24. Argentina 18,87
25. Portugal  12,10
26. República Tcheca 11,95
27. Eslováquia  11,30
28. Brasil 11,20
29. Estonia  10,41
30. Taiwan  9,46
31. Hungria  8,95
32. Polônia  8,25
33. México  6,36
34. Filipinas 2,10

Fonte: Bureau of Labor Statistics (BLS)

A primeira questão que se procura demonstrar no presente artigo é 
que o mercado de trabalho brasileiro é pouco organizado, dada a existência 
das seguintes características estruturaiΩileiro: existência de um excedente es-
trutural de força de trabalho, alto número de pessoas fora da proteção social 
e na informalidade, elevada taxa de rotatividade, baixos salários e forte desi-
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gualdade social. Uma regulamentação da terceirização nos termos propostos 
tende a acentuar essas características e impulsionar ainda mais um processo 
de desorganização do mercado de trabalho. É uma situação que caminha na 
direção contrária à de a sociedade ser minimamente civilizada.

Neste sentido, a questão é não flexibilizar, destruir direitos e diminuir 
a proteção social, mas de avançar na geração de postos de trabalho qualifi-
cados, melhor remunerados e de crescente incorporação da população na 
proteção social. Caminhar na solução dos problemas reais implica consti-
tuir um projeto de desenvolvimento do país, que começa pela adoção de 
uma política econômica capaz de assegurar um crescimento sustentável. 
Como o crescimento é condição, mas insuficiente, faz-se necessário di-
recionar o projeto para a promoção da inclusão social. É exatamente o 
contrário o que está sendo proposto pelo governo que ocupou pelo impea-
chment o Palácio do Planalto, no atual momento político brasileiro.

As iniciativas em curso indicam uma perspectiva contrária. Por um 
lado, apesar da elevação dos gastos públicos no curto prazo para viabilizar 
uma sustentação política ao governo no seu período de interinidade, todas 
as propostas colocadas indicam um ajuste fiscal com redução de gastos na 
área social, com forte caráter regressivo e destruição das bases vigentes na 
Constituição de 1988, como pode ser observado no Quadro 1. 

Por outro lado, os pontos da reforma trabalhista propostos são de 
gerar maior segurança às empresas e maior insegurança ao trabalhador. 
Ou seja, na reforma trabalhista proposta destacam-se 3 aspectos centrais 
nas falas das autoridades de plantão, que são: prevalência do negociado 
sobre o legislado, a liberalização total da terceirização e a liberdade para as 
empresas ajustarem jornada e salário com ajuda do Estado. A política de 
valorização do salário mínimo ainda não foi colocada na agenda, pois, pela 
regra atual, o aumento em termos reais depende de crescimento do Produ-
to Interno Bruto, o que não ocorreu nos últimos anos (incluindo 2016). 
Assim que a economia mostrar algum sinal de crescimento, deverá haver 
ataque à lei do salário mínimo. Em síntese, aproveita-se a crise atual para 
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 Quadro 1
Prioridades definidas pelo Governo Provisório 

Elaboração própria. Fonte DIAP e Imprensa

Ajuste fiscal e ataque à proteção social
Medida Conteúdo Proposição

Congelamento por 20 anos dos
gastos públicos, tendo como
referência o orçamento de 2016

Elevação da idade mínima,
desvinculação com salário mínimo, 
regime único, fim da indexação, não 
reconhecimento de direito adquirido

Revisão de benefícios 
previdenciários: auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez

Cria o Programa de Parcerias de 
Investimentos 

Congelar ajustes de remuneração;
suspender admissão ou
contratação de pessoal; reduzir em
10% as despesas com cargos de
livre provimento; contabilizar as
despesas com terceirização nas
despesas de pessoal; transferir
bens e participações acionárias
dos estados para a União, que fará
a alienação ou privatização.

 Emenda Constitucional

Em negociação.
Comissão apresentará 
proposta em 2016

MP nº 739/2016

Em vigor

PLP 257 - regime de
urgência

Congelamento do Gasto 
Social

Reforma da Previdência

Revisão de benefícios 
previdenciários: auxílio-doença 
e aposentadoria por invalidez

MP nº 727/2016

Mudanças na Lei de 
Responsabilidade
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reintroduzir uma pauta velha, dos anos 1990, em que a flexibilização é de-
fendida como “solução” aos problemas do mercado de trabalho (Tabela 5).

 Quadro 2
Reforma trabalhista e competitividade?

Elaboração própria. Fonte DIAP e Imprensa

As entidades patronais defendem que a regulamentação da tercei-
rização, como prevista no PL 4330, seria um instrumento de competiti-
vidade, redução dos custos das empresas e, consequentemente de geração 
de emprego. Paulo Skaf, da Fiesp, apresentou um número “mágico”: a 
criação de 3 milhões de novos postos de trabalho com a aprovação do 
Projeto de Lei.

No entanto, a CNI, na Sondagem Especial – Indústria Total, realizada 
em julho de 2014, mostra que 85,6% das empresas consultadas afirmam 
que a terceirização é “importante ou muito importante para a redução de 
custos” e que para 59,9% é uma forma de eliminar a chamada “insegurança 
jurídica” (e possíveis passivos trabalhistas). Dados que explicitam a princi-
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Terceirização total

Prevalência do negociado 
sobre o Iegislado

PPE permanente

Aprovado na Câmara 
e regime urgência no 
Senado

Apresentação proposta de 
2016 MTE

Ministério do Trabalho

Permite a terceirização sem
limites em todos as atividades 
econômicas e criação de 
empresas de intermediação de
força de trabalho

A negociação pode reduzir
direitos Inscritos no marco legaI 

Projeto de Proteção ao
Emprego: incentivos públicos
para manter o emprego, o 
trabalhador ficando sem seguro
desemprego
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pal finalidade da aprovação do projeto: reduzir custos por meio da piora da 
remuneração e das condições de trabalho. Além disso, o que se pretende é 
ampliar a liberdade das empresas determinarem as condições de contrata-
ção, uso e remuneração do trabalho.

Dessa forma, o apoio à aprovação do Projeto de Lei deve ser enten-
dido, num plano mais amplo, integrado a uma estratégia de redução de 
custos, valendo-se da terceirização e de maior flexibilidade laboral. Uma 
estratégia de redução de custos num mercado de trabalho extremamente 
heterogêneo, caracterizado pelos baixos salários, enorme flexibilidade das 
relações de trabalho e brutal desigualdade de rendimento e da própria in-
serção dos trabalhadores.

Considerando as características específicas do mercado de trabalho 
brasileiro, como destacado acima, faz-se necessário contestar, particularmen-
te, dois “mitos”, utilizados como argumentos, na defesa do projeto de lei da 
terceirização e outras medidas de flexibilização do mercado de trabalho.

O primeiro “mito” refere-se à regulamentação, ou, de forma mais 
precisa, à liberação indiscriminada da terceirização como geradora de em-
pregos. É o mesmo argumento utilizado na década de 1990, sob o furor 
neoliberal, para a defesa da flexibilização dos direitos trabalhistas, que ago-
ra está de volta na mídia e nos discursos das autoridade de plantão.

A experiência brasileira e internacional mostrou que é um argu-
mento que não encontra respaldo na realidade concreta. No Brasil, entre 
2004 e 2013, foram criados milhões de postos de trabalho, com queda 
do desemprego e da informalidade sem que tivessem ocorrido mudanças 
substantivas na CLT. A própria OCDE (Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico) reconheceu, ainda em 1997, que a flexibili-
zação das formas de contratação não trouxe os resultados esperados. Casos 
recentes de flexibilização do mercado de trabalho, como ocorrido na Espa-
nha, que conta atualmente com uma taxa de 25% de desemprego, parecem 
não colaborar com a defesa da flexibilização das relações de trabalho como 
fonte de criação de postos de trabalho.
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Tanto uma situação como a outra devem ser compreendidas de for-
ma muito explícita: a geração de postos de trabalho, como demonstra a 
experiência histórica e a boa teoria econômica, está relacionada com a di-
nâmica da economia, a sua expansão e a estruturação de serviços públicos 
sociais. Ou seja, os problemas do emprego estão fora do mercado de traba-
lho, como bem explicou Keynes ainda nos anos 1930 do século passado.

Em nossa compreensão, são evidentes as tendências de menor dina-
mismo do mercado de trabalho brasileiro nos últimos meses. Pelas perspec-
tivas econômicas do País para os próximos anos, há grande possibilidade de 
tais tendências serem reforçadas.

Assim, a liberação da terceirização tende a facilitar ajustes regressivos 
por parte das empresas em um momento de relativa estagnação econômica 
e de piora do mercado de trabalho. Dada a dinâmica econômica e a maior 
flexibilidade das relações de trabalho, a tendência é um mercado de traba-
lho com menor nível de emprego e ocupações mais instáveis e com pior 
qualidade, simultaneamente.

Se aprovado o PL, aprofunda-se a flexibilidade de um mercado de 
trabalho já flexível, com tendência de ampliação da taxa de rotatividade, 
que já é uma das mais altas do mundo. A situação de maior instabilidade 
dificulta os trabalhadores terem acesso à proteção social, algo que se agrava 
caso sejam aprovadas as iniciativas acima indicadas que colocam maiores 
restrições ao acesso às políticas sociais, tal como já está ocorrendo com as 
mudanças no seguro-desemprego e nas iniciativas que criam dificuldades 
para os trabalhadores terem acesso aos benefícios previdenciários em caso 
de doença e acidente de trabalho, como pode ser observado no quadro 2. 
Nesse contexto, os efeitos do PL 4330 ou PLC 30/2015, junto com outras 
medidas em tramitação no Congresso, podem pavimentar, com maior pro-
fundidade, uma perspectiva de regressão social.

O segundo “mito” refere-se à maior proteção aos terceirizados. Em 
Terceirização e Desenvolvimento – Uma conta que não fecha, estudo publica-
do em 2014, elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e 
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Estudos Socioeconômicos (Dieese) em conjunto com a Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), indica-se que em 2013 o Brasil contava com 12,7 
milhões de trabalhadores terceirizados no setor formal, 26,8% do mercado 
de trabalho formal brasileiro que contava com 47,4 milhões de trabalha-
dores e trabalhadoras.

Depois de uma década de intenso dinamismo do mercado de traba-
lho e crescimento do emprego, a remuneração média de um trabalhador 
terceirizado, segundo o estudo, era 24,7% inferior em comparação a um 
trabalhador tipicamente contratado; sua jornada de trabalho semanal era 
3 horas superior; e o tempo médio de permanência no emprego, 53,5% 
menor. A taxa de rotatividade de 64,4% entre os terceirizados era quase o 
dobro daquela auferida entre os não terceirizados.

Nestes termos, em defesa do Projeto de Lei 4330/04 ou PLC 30/ 
2015 argumenta-se que a regulamentação da terceirização poderia reduzir 
tais diferenças entre trabalhadores terceirizados e não terceirizados. Con-
siderando as características histórico-estruturais do mercado de trabalho 
brasileiro, num momento de crise  econômica e piora dos indicadores do 
mercado de trabalho, a possibilidade de redução das diferenças, a partir 
de uma estratégia de redução dos custos laborais, poderá de fato acontecer 
pelo rebaixamento dos padrões daqueles “não terceirizados” ao nível dos 
terceirizados.

Ou seja, a aprovação da terceirização de forma indiscriminada deve-
rá contribuir não para proteger os terceirizados, mas fazer com que a sua 
condição precária se generalize para o mercado de trabalho. Na lógica do 
Projeto em discussão no Senado Federal, a regra será: maior precariedade 
para todos!

Por fim, é importante considerar que a liberalização da terceirização 
ocorre sob uma estrutura econômica muito assimétrica. De forma objetiva, 
não se trata de relações entre empresas tipicamente organizadas, mas regu-
lamentação a ser aplicada no complexo e desigual quadro das relações entre 
empresas contratantes de serviços terceirizados, mais bem organizadas, e 
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um universo heterogêneo e com forte precariedade material e legal dos 
contratados. Nessas condições de assimetria, a empresa contratante tem as 
prerrogativas de definir as condições da relação com as terceirizadas, numa 
óbvia relação de subordinação.

Além disso, amplia-se a possibilidade da contratação simulando a 
relação de emprego. Por exemplo, trabalhadores contratados como Pessoa 
Jurídica (incluindo as fraudes ocorridas no Micro Empreendedor Indivi-
dual-MEI)2, um recurso atualmente utilizado e condenado pela Justiça do 
Trabalho, para burlar a legislação trabalhista; microempreendedores indi-
viduais, que, dada a sua precária condição, pouco teriam a fazer diante das 
imposições da contratante; chegando à controversa contratação de coope-
rativas de trabalhadores.

Portanto, a liberalização da terceirização não contribui para a geração 
de emprego, tampouco para a estruturação do mercado de trabalho. Mui-
to ao contrário, diante das características do capitalismo contemporâneo, 
dadas as condições históricas e estruturais da economia e do mercado de 
trabalho brasileiro, num ambiente de relativa estagnação econômica, tende 
a reforçar a flexibilidade das relações de trabalho, a promover a substitui-
ção de trabalhadores diretamente contratados por terceirizados, a expor 
os trabalhadores a piores condições de trabalho e insegurança, a otimizar 
o uso da força de trabalho – o que significa reduzir emprego –, a rebaixar 
salários, a ampliar as desigualdades e a fragilizar as fontes de financiamento 
da seguridade social.

Por isso, o antigo PL 4330/2004, e atual PLC 30/2015, aponta para 
radicais mudanças que tendem a aprofundar características perversas de 
um mercado de trabalho ainda pouco estruturado, como apontado acima.

Em suma, somente amplia a liberdade do empregador e apresenta 
uma relação direta com o aumento da precarização do trabalho e piora da 

2. A iniciativa de incluir na seguridade social segmentos que tinham problemas em função de sua renda aferida é positiva, 
mas também abriu espaço para fraude. Ou seja, muitos MEIs são na verdade relação de emprego disfarçada: ao invés da 
empresa contratar como assalariado força a pessoa a abrir uma micro empresa que é muito mais barato.
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condição de vida do trabalhador. Por isso, é uma proposição que não pode 
ser aceita se tivermos a perspectivada de construção de uma nação demo-
crática com patamares básicos de civilidade.
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A INDISSOCIABILIDADE 
ENTRE PRECARIZAÇÃO SOCIAL 
DO TRABALHO E TERCEIRIZAÇÃO 
GRAÇA DRUCK1

INTRODUÇÃO

O presente texto faz uma síntese de pesquisas e análises sobre tercei-
rização, que publiquei na forma de artigos e capítulos de livros nas duas 
últimas décadas e tem por objetivo mostrar a indissociabilidade entre pre-
carização do trabalho e terceirização, apresentando o discurso e iniciativas 
empresariais; alguns elementos da discussão conceitual sobre precarização 
social do trabalho; a moderna precarização do trabalho no Brasil, como 
fenômeno velho e novo, metamorfoseado e reconfigurado; a evolução e 
características da terceirização no Brasil, defendendo que se tornou epi-
dêmica; além de demonstrar, através de diversos indicadores, como ela é a 
principal forma de precarização do trabalho na atualidade e o que repre-
senta a sua liberação sem limites, como desconstrução de direitos sociais e 
trabalhistas conquistados, num ambiente político de um violento ataque à 
democracia no país, dominado por uma onda conservadora que visa recru-
descer o ataque à classe trabalhadora. 

CONTEXTUALIZANDO A TERCEIRIZAÇÃO HOJE

O fenômeno da terceirização no Brasil, assim como no mundo, tem 
suas raízes na revolução industrial. Entretanto, na história do trabalho, 
1. Professora titular do departamento de Sociologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal da 
Bahia, pesquisadora do CRH – Centro de Estudos e Pesquisas em Humanidades e do CNPq.
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foi se transformando e redefinindo a sua centralidade. Nos últimos 40 
anos passou a integrar os processos de reestruturação produtiva, que tem 
no toyotismo japonês, a maior inspiração. Um padrão de organização do 
trabalho que se ocidentalizou e onde as redes de subcontratação (ou tercei-
rização) ocupam lugar central. Assim, junto com a mundialização do capi-
tal, a terceirização passou a ser a forma preferida e eficiente de flexibilização 
do trabalho para o capital, que a defende como símbolo da modernidade 
empresarial e das novas bases de competitividade mundial. 

No caso do Brasil, o velho fenômeno da terceirização tem sua origem 
no trabalho rural, através do sistema de “gato”, com a intermediação para 
a contratação de trabalhadores sazonais, flexíveis de acordo com os mo-
mentos das safras. Nos primórdios do desenvolvimento urbano-industrial, 
com a instalação das fábricas, a terceirização ocupou um lugar secundário. 
Entretanto, a partir da instalação de indústrias de bens duráveis, represen-
tada pelo setor automobilístico, tornou-se parte da estrutura produtiva e 
passou a crescer. 

Mas é no marco da reestruturação produtiva, do fenômeno da glo-
balização econômica e financeira e da implantação de políticas neoliberais 
no Brasil, a partir do início dos anos 1990, que a terceirização se torna 
um novo fenômeno no âmbito da “acumulação flexível”. Num quadro 
em que a economia está comandada pela lógica financeira sustentada no 
curtíssimo prazo, as empresas buscam garantir seus altos lucros, exigindo e 
transferindo aos trabalhadores a pressão pela maximização do tempo, pelas 
altas taxas de produtividade, pela redução dos custos com o trabalho e pela 
“volatilidade” nas formas de inserção e de contratos. É o que sintetiza a 
terceirização, que, como nenhuma outra modalidade de gestão, garante e 
efetiva essa “urgência produtiva” determinada pelo processo de financeiri-
zação ao qual estão subordinados todos os setores de atividade, já que são 
também agentes e sócios acionistas do capital financeiro.

É neste contexto que a terceirização assume centralidade e amplitude 
para todas as atividades, deixando de ser periférica para se tornar uma prá-
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tica-chave para todo tipo de empresa, na indústria, nos serviços públicos e 
privados, no comércio, enfim em todo tipo de trabalho.

No discurso empresarial, a terceirização tem sido defendida como 
símbolo maior da modernidade organizacional, expressão de um processo 
considerado “natural” no capitalismo: a especialização advinda da divisão 
do trabalho. Empresas especialistas, parceiras e “focadas no seu negócio”. 

Recentemente a Associação Nacional das Empresas Promotoras de 
Crédito e Correspondentes no País (ANEPS) vem realizando uma cam-
panha na defesa da terceirização e da aprovação do PL30, argumentando 
que: “No serviço especializado, como na Ciência, quanto mais se des-
cobre e quanto mais especialista o mundo se torna, mais subdivisões de 
especialidades do conhecimento são necessárias” (Noticias, 24/08/2016 
in: www.diap.org.br)

O PL30 libera a terceirização para qualquer tipo de atividade, ou seja, 
nenhuma diferenciação entre atividade-meio e atividade-fim, como hoje esta-
belecido pelo Enunciado 331. Isto é, qualquer atividade, inclusive aquela que 
é própria ou especialidade da contratante poderá ser terceirizada, caindo por 
terra o falso argumento do patronato de que uma das principais justificativas 
para a terceirização é a especialização ou focalização. 

Além disso, a CNI, em uma Sondagem Especial sobre Terceirização, 
publicada em 2009, expõe os seguintes resultados: “91% das empresas que 
terceirizam consideram a redução de custos o principal determinante para 
a decisão de terceirizar” (p.1) Nesta mesma sondagem, 58% das empresas 
consideram que o principal problema da terceirização é a qualidade menor do 
que a esperada e, para 50% delas, custos maiores que o esperado e insegurança 
jurídica são indicados como principais problemas. 

“É também parte essencial dessa “necessária” modernização do tra-
balho, mudar radicalmente a atual legislação trabalhista – a CLT -, consi-
derada ultrapassada e fora de época, como afirma a CNI – Confederação 
Nacional da Indústria, no documento “101 propostas de modernização 
trabalhista”, publicado em 2012:
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“Para promover a modernização trabalhista no Brasil, é preciso observar que 
modelo de relações do trabalho o país deseja para o futuro. Não é difícil en-
contrar convergências em torno da ideia de substituir o modelo atualmente 
em vigor por outro que privilegie a negociação, calcado na representatividade 
dos atores e capaz de se adequar às diferentes realidades e maximizar os ganhos 
para as empresas, os trabalhadores e o país. Um sistema trabalhista moderno 

é formado por uma base legal que trata dos direitos fundamentais e esta-

belece as regras do processo de diálogo entre as partes envolvidas, sendo o 

restante definido por negociações que levem em consideração especificidades 

setoriais, regionais e mesmo de cada empresa e de cada trabalhador. Nesse 

sentido, seria preciso substituir um modelo que quase tudo é definido em 

lei e muito pouco é negociado, por um outro que privilegie a negociação e 

reduza a tutela estatal homogênea.” (CNI, 2012, p18, grifos meus)

É neste sentido que se enquadra o Projeto de Lei 4330, aprovado 
na Câmara de Deputados e atualmente PL30, em tramitação no Senado. 
A tão reivindicada “segurança jurídica” com o estabelecimento de uma 
legislação específica para a terceirização, pelos empresários, tem um claro 
significado, conforme os termos do Projeto de Lei: liberar a terceirização 
para todas as atividades, sem limites, permitindo as redes de subcontrata-
ção e condicionando a responsabilidade solidária das empresas. É isso que 
o PL 30 determina: o fim de qualquer limite à terceirização, abolindo a 
frágil regulação existente até hoje, através do enunciado 331, que proíbe a 
terceirização da atividade-fim das empresas. Ou seja, retirar mais um obs-
táculo ou instrumento do Estado para por algum controle à terceirização. 
Trata-se de varrer qualquer ação protetiva do Estado aos trabalhadores, no 
mesmo espírito de defesa do fim da CLT.

Além da redução de custos e da transferência de responsabilidades 
pelo vínculo empregatício para outros, ou para um terceiro, que é a empresa 
contratada, há uma motivação política para o empresariado: a fragmentação 
dos coletivos de trabalho, a criação de uma divisão e discriminação entre 
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os trabalhadores, que tem levado a uma concorrência entre eles, como se 
existissem os de primeira e segunda categoria. Situação que tem implicação 
imediata sobre a organização coletiva e sindical. Há um processo de disper-
são dos sindicatos, pois a depender das atividades terceirizadas de uma em-
presa, trabalhadores que trabalham numa mesma unidade produtiva estão 
representados por cinco ou seis sindicatos, fragilizando as lutas sindicais e até 
criando, muitas vezes, uma competição entre os próprios sindicatos.

Estamos vivendo um contexto político muito difícil que, depois 
do golpe de 1964 e do período da ditadura militar, se caracteriza como 
um momento dos mais perigosos para a democracia brasileira e para o 
conjunto dos trabalhadores, pois estamos diante de um movimento ou 
de uma “onda” extremamente conservadora, que ameaça direitos, con-
quistas e avanços sociais, procurando golpear instituições típicas da de-
mocracia, desmoralizando-as e desrespeitando-as. É o que representa o 
impeachment da presidente da república, é o que expressa a composição 
do Congresso Nacional, onde foi aprovado o PL 4330. Um Congresso de 
maioria conservadora, cujos parlamentares votam sem conhecer e outros 
defendem, de forma cínica, a mando dos empresários que financiaram 
sua eleição, que o PL 4330 vai “legalizar” ou “garantir” direitos para 12 
milhões de trabalhadores terceirizados hoje no país. Ora, esse número foi 
estimado por alguns estudos (do Dieese e CUT), nos segmentos formais 
da economia, ou seja, a terceirização onde é possível ser dimensionada 
pelas estatísticas, porque se referem aos que estão registrados com carteira 
de trabalho e, portanto, em tese já cobertos pela legislação. Não inclui os 
que estão sem contrato e sem carteira, ou seja, sem qualquer proteção tra-
balhista. O que os parlamentares defensores do PL 4330/PL30 não dizem 
é que a liberação da terceirização vai inverter completamente a relação, 
pois poderá atingir não os atuais estimados 26%, mas 80% a 90% dos 
trabalhadores brasileiros, reproduzindo as condições de precariedade em 
que trabalham os terceirizados hoje, que serão difundidas para todos os 
demais trabalhadores.
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A PRECARIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO:
ELEMENTOS CONCEITUAIS 

A precarização social do trabalho é um velho e novo fenômeno. 
Compreendê-la dessa forma, é reconhecer que ela sofreu uma metamorfo-
se. Não é mais a mesma precariedade dos tempos da revolução industrial. 
Não é mais a mesma que os países periféricos, como o Brasil, tiveram des-
de os tempos coloniais, com o trabalho escravo, pois houve a superação 
dessa relação social escravista. No entanto, o padrão de assalariamento 
no país, os limitados direitos sociais e trabalhistas conquistados pelos tra-
balhadores brasileiros, estabelecidos na CLT e na Constituição Federal, 
foram, em toda a nossa história, atacados pelo empresariado brasileiro e 
sistematicamente desrespeitados. 

Na atualidade, as transformações no trabalho decorrentes do proces-
so de globalização financeira, da reestruturação produtiva e da implantação 
de políticas neoliberais, colocaram a precarização social do trabalho como 
centro da dinâmica do capitalismo nos países centrais e nos países da pe-
riferia. E no interior dessa dinâmica, a terceirização assumiu centralidade. 

Assim, considero a Precarização Social do Trabalho como um pro-
cesso econômico, social e político que se tornou hegemônico e central na 
atual dinâmica do novo padrão de desenvolvimento capitalista – a acumu-
lação flexível –, no contexto de mundialização do capital e das políticas de 
cunho neoliberal.  Trata-se de uma estratégia patronal, em geral apoiada 
pelo Estado e seus governos, que tem sido implementada em todo o mun-
do, cujos resultados práticos se diferenciam muito mais por conta da histó-
ria passada de cada país, refletindo os níveis de democracia e de conquistas 
dos trabalhadores, do que da história presente, se impondo como regra e 
como estratégia de dominação, assumindo um caráter cada vez mais inter-
nacionalizado. (Druck, 2011)

Associo-me à perspectiva defendida por Bourdieu (1998), quando afir-
ma que essa transição apoia-se na flexibilidade como “estratégia de precariza-
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ção”, inspirada por razões econômicas e políticas, produto de uma “vontade 
política” e não de uma “fatalidade econômica”, que seria dada, supostamente, 
pela mundialização. Considera a “precarização como um regime político (...) 
inscrita num modo de dominação de tipo novo, fundado na instituição de 
uma situação generalizada e permanente de insegurança, visando obrigar os 
trabalhadores à submissão, à aceitação da exploração” (Bourdieu, 1998:124-
125). Esse regime é constituído por vontades (ativas ou passivas) de poderes 
políticos e, portanto, não pode ser explicada por “leis inflexíveis” de um regi-
me econômico, mas sim, por escolhas orientadas para preservar a dominação 
cada vez mais completa do trabalho e dos trabalhadores. (idem, 2011)

Para além dos elementos já postos, é importante explicitar que a 
precarização é um movimento histórico, social e político, constituindo-se 
em: i) uma estratégia de dominação do capital num determinado momen-
to histórico, combinando a crise do fordismo e dos estados de bem-estar 
social, a financeirização da economia, as políticas neoliberais e a reestrutu-
ração produtiva, que formam um novo regime de acumulação flexível; ii) 
não é apenas um resultado ou consequência da flexibilização do trabalho, 
conforme afirmado em muitos estudos, ela é a própria flexibilização, pois 
flexibilizar é precarizar e precarizar é flexibilizar; iii) além de ser um proces-
so mundial, conforme já afirmado, se generaliza rompendo determinadas 
dualidades, a exemplo dos excluídos e incluídos, empregados e desempre-
gados, formais e informais, ou seja há um processo de precarização que 
se estende para todas as regiões e para todos os diferentes segmentos de 
trabalhadores, mesmo que se apresentando de forma hierarquizada; iv) as 
implicações destas transformações do trabalho atingem todas as demais 
dimensões da vida social: a família, o estudo, o lazer e a restrição do acesso 
aos bens públicos (especialmente saúde, educação e moradia); v) se expres-
sa não apenas no âmbito do mercado de trabalho, (contratos, inserção ocu-
pacional, níveis salariais), mas em todos os campos, como na organização 
do trabalho e nas políticas de gestão, nas condições de trabalho e de saúde, 
nas formas de resistência e no papel do Estado.
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No campo do debate conceitual mais geral, é importante deixar cla-
ro e justificar porque o uso do termo precarização e não precariedade que, 
embora tenham a mesma raiz etimológica, não são sinônimos. Trata-se de 
denominar um processo social, um movimento que se desenvolve histo-
ricamente, e que provoca uma situação de regressão social não como um 
“retorno ao que era antes”, mas uma condição moderna, nova, porque 
reconfigura o velho, o mantém e põe novos elementos. É uma metamor-
fose da precariedade que, mesmo presente desde as origens do capitalismo, 
assume novos contornos, consequência dos processos históricos marcados 
por diferentes padrões de desenvolvimento e pelas lutas dos trabalhadores. 

A precariedade é estrutural no capitalismo desde os seus primórdios, 
mas as suas formas sócio-históricas se alteram, se redefinem, se reconfigu-
ram, indicando processos qualitativamente diferentes de precarização do 
trabalho.  (Druck, 2013, 2014)

A PRECARIZAÇÃO SOCIAL DO TRABALHO NO BRASIL

Para analisar as transformações do trabalho em tempos de globali-
zação financeira e liberal no Brasil, é importante partir da constatação de 
que aqui não se constituiu um Estado de Bem Estar Social, mas um siste-
ma de proteção social (CLT – Consolidação das Leis do Trabalho) criado 
em 1943, condicionado pelo controle do Estado sobre os sindicatos e que 
estabeleceu um conjunto de direitos sociais e trabalhistas restritos ao setor 
urbano, reivindicados pelos trabalhadores desde o pré 1930, e que repre-
sentaram um avanço importante em direção à “condição salarial” da qual 
falam os estudos sobre a experiência europeia. 

É também nessa perspectiva que se destacam os avanços inseridos 
na Constituição de 1988, ampliando alguns direitos, consolidando alguns 
já existentes e criando novas políticas públicas de caráter universal, a 
exemplo da aposentadoria universal para trabalhadores rurais e o SUS – 
Sistema Único de Saúde que incorporou a saúde do trabalhador, como 
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parte da saúde pública. No entanto, as dificuldades de implantação dessas 
conquistas no início dos anos 1990 são explicadas pela vitória do projeto 
neoliberal nas eleições de 1989, que contrariava princípios fundamentais 
da nova Constituição.

Assim, a partir dos anos 1990, também no Brasil, a nova precariza-
ção social do trabalho se impõe como centro da dinâmica da acumulação 
flexível, agravada pela sua herança histórica de país colonizado e, posterior-
mente, dependente. 

Diferentemente dos países desenvolvidos, onde foi possível estabe-
lecer um grau de integração e homogeneidade social maior durante os “30 
anos gloriosos”, quando a precarização atingia segmentos minoritários de 
trabalhadores (migrantes e mulheres), e que tinham a “condição salarial” 
como hegemônica; no Brasil, essa “condição salarial” nunca foi atingida 
plenamente, mas sempre foi fortemente desejada e perseguida pelas lutas 
sociais e serviu de inspiração política para a crítica ao “capitalismo selva-
gem” brasileiro. Nesta medida, o “espírito capitalista” do padrão fordista de 
desenvolvimento e de regulação, que propiciou o período de prosperidade 
social naqueles países, era, de certa forma, reivindicada ou buscada como 
caminho para superar as condições de miséria, de pobreza, de subemprego 
e de “mal estar social” em nosso país. (Druck, 2011a)

Na atual conjuntura, após quase 30 anos da manifestação sistêmica 
da crise fordista no Brasil, pode-se afirmar que a precarização do trabalho 
se constituiu como um novo fenômeno. O caráter desta nova precarização 
social do trabalho é determinado por uma institucionalização da flexibili-
zação e da precarização modernas do trabalho mundializada, renovando e 
reconfigurando a precarização histórica e estrutural do trabalho no Brasil, 
agora justificada – na visão hegemonizada pelo capital –, pela necessidade 
de adaptação aos novos tempos, marcados pela inevitabilidade e inexora-
bilidade de um processo mundial de precarização, também vivido a passos 
largos pelos países desenvolvidos. Assim, a referência para os países perifé-
ricos não está mais na cidadania fordista ou na condição salarial daqueles 
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países, mas no capitalismo flexível e global como “única saída” para a mo-
dernidade no mundo contemporâneo. (idem, 2011a)

Para além de uma justificativa ideológica, identifica-se de fato uma 
nova precarização do trabalho, reconfigurada e ampliada, levando a uma 
regressão social em todas as suas dimensões. Isto porque hoje o seu caráter 
abrangente, generalizado e central, atinge tanto as regiões mais desenvol-
vidas do país, a exemplo de São Paulo, quanto às regiões mais tradicional-
mente marcadas pela precariedade, como a Bahia; está presente tanto nos 
setores mais dinâmicos e modernos do país, nas indústrias de ponta (com a 
prática da terceirização), quanto nas formas mais tradicionais do trabalho 
informal, por conta própria, autônomo, etc; atinge tanto os trabalhadores 
mais qualificados como os menos qualificados; e está tanto no setor priva-
do como no público, mesmo que hierarquicamente diferenciada.

Com base na realidade empírica e nos resultados das pesquisas reali-
zadas no último período no Brasil, é possível apresentar uma tipologia da 
precarização social do trabalho, enquanto fenômeno multifacetado e multi-
dimensional: a) as formas de mercantilização da força de trabalho, que pro-
duziu um mercado de trabalho heterogêneo, segmentado, marcado por uma 
vulnerabilidade estrutural e com formas de inserção (contratos) precários, 
sem proteção social, altas taxas de rotatividade, com destaque para a tercei-
rização; b) os padrões de gestão e organização do trabalho – que têm levado 
a condições extremamente precárias, através da intensificação do trabalho 
(imposição de metas inalcançáveis, extensão da jornada de trabalho, poliva-
lência, etc.) sustentados na gestão pelo medo, na discriminação criada pela 
terceirização, que tem se propagado de forma epidêmica; e nas formas de 
abuso de poder, através do assédio moral; c) as condições de (in)segurança 
e saúde no trabalho – resultado dos padrões de gestão, que desrespeitam 
o necessário treinamento, as informações sobre riscos, medidas preventivas 
coletivas, etc., na busca de maior produtividade a qualquer custo, inclusive 
de vidas humanas, levando a altos índices de acidentes de trabalho e adoe-
cimento, verificados principalmente entre trabalhadores terceirizados; d) o 
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isolamento, a perda de enraizamento, de vínculos, de inserção, resultantes 
da descartabilidade, da desvalorização e da discriminação são condições que 
afetam decisivamente a solidariedade de classe, solapando-a pela brutal con-
corrência que se desencadeia entre os próprios trabalhadores, dificultando a 
sua identidade de classe; fenômeno observado entre terceirizados e não ter-
ceirizados; e) o enfraquecimento da organização sindical e das formas de luta 
e representação dos trabalhadores, decorrentes da violenta concorrência entre 
os mesmos, da sua heterogeneidade e divisão, implicando uma pulverização 
dos sindicatos impulsionada, principalmente, pela terceirização; f ) a “crise” 
do direito do trabalho, motivada pela ofensiva patronal, que questiona a sua 
tradição e existência, expressa hoje nos ataques à CLT, a exemplo das 101 
propostas de modernização trabalhista formuladas pela CNI ou do Projeto 
de Lei 4330/PL30 proposto e defendido pelo empresariado, que propõe a 
liberalização total da terceirização no país, e nas tentativas de intimidar a 
atuação das instituições do direito do trabalho (fiscalização, ministério pú-
blico e justiça do trabalho).

As pesquisas nos últimos 25 anos no Brasil revelam que a tercei-
rização sintetiza as seis dimensões da precarização social do trabalho no 
país acima descritas, pois ela coincide com as posições mais precárias de 
inserção no mercado de trabalho, apresenta as piores condições de traba-
lho e salariais, os mais altos índices de acidentes de trabalho; contribui 
decisivamente para aumentar a heterogeneidade e fragmentação da classe 
trabalhadora e para a pulverização dos sindicatos; e está no centro da dis-
puta do patronato pela sua liberalização sem limites, anulando a ação das 
instituições do direito do trabalho e o papel protetivo do Estado. (Druck e 
Franco, 2009; Druck, 2011, 2014)  

A TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL  

Os primeiros estudos sobre a terceirização datam do início dos anos 
1990, como parte do processo de reestruturação produtiva, com a adoção 
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generalizada do toyotismo, que tem nas redes de subcontratação (terceiri-
zação) uma das principais práticas do modelo japonês. Grande parte das 
pesquisas foi realizada no setor industrial, com destaque para a indústria 
automotiva e química/petroquímica e petroleira. Nessa época, alguns sin-
dicatos importantes, a exemplo do então Sindicato dos Metalúrgicos do 
ABC e do Sindicato dos Químicos e Petroquímicos da Bahia, denuncia-
vam e se posicionavam contra a terceirização, apontando que esta deixava 
de ser aplicada apenas nas atividades periféricas das fábricas, para ser ado-
tada também no núcleo produtivo. (Druck, 1999)

No transcorrer dos anos 2000, outros estudos foram realizados para 
além da indústria, abarcando o setor serviços, destacadamente, a terceiriza-
ção no trabalho bancário. Nesta década, o crescimento e a difusão da ter-
ceirização se deram de forma epidêmica. A terceirização cresceu em todas 
as direções, destacadamente no setor público e nas empresas estatais, o que 
pode ser explicado pela adoção de políticas neoliberais pelos sucessivos go-
vernos que, em nome de permanentes ajustes fiscais, suspenderam concur-
sos públicos e buscaram sanar a necessidade de servidores através da tercei-
rização em várias modalidades: contratação de estagiários, de cooperativas, 
Organizações Sociais (OSs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público (OSCIPs),  ONGs, sobretudo na área de saúde, externalização ou 
transferência de serviços públicos para o setor privado e subcontratação de 
empresas privadas. 

No setor privado, a terceirização cresceu significativamente em áreas 
nucleares das empresas e apresentou novas modalidades, a exemplo das 
cooperativas, das “empresas do eu sozinho” (pejotização) e do trabalho em 
domicílio, também chamado de teletrabalho. 

Embora não se tenha estatísticas mais precisas sobre a terceirização 
no Brasil, dada a dificuldade de captá-las junto às empresas, o Dieese, atra-
vés da PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego, estimou, para as prin-
cipais regiões metropolitanas, que 11,6% dos empregados urbanos eram 
subcontratados em serviços terceirizados e autônomos que trabalhavam 
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para empresas, em 2009. Um ano depois, 2010, em estudo do Dieese-
-CUT (2011), os setores tipicamente terceirizados correspondiam a 25,5% 
dos empregos formais no Brasil.

Pochmann (2012), numa investigação para o Estado de São Paulo, 
também mostra a evolução do número de trabalhadores formais em ativi-
dades tipicamente terceirizáveis, que salta de 110 mil em 1995 para mais 
de 700 mil em 2010. No período 1996-2010 o crescimento médio anual 
do emprego formal terceirizado foi de 13,1% ao ano.

Os estudos setoriais e de casos também confirmam esses resultados. 
Na Bahia, destaca-se a pesquisa realizada nas empresas do setor químico, 
petroquímico e petroleiro, entre 2004 e 2006 (Druck e Franco, 2007). Os 
principais resultados foram: 1) difusão e generalização da terceirização para 
todas as áreas de atividade das empresas; 2) crescente proporção de traba-
lhador terceirizado/subcontratado por trabalhador contratado diretamente: 
para dez empresas que forneceram essas informações, se constatou uma re-
lação de 64% de trabalhadores terceirizados contra apenas 36% de trabalha-
dores contratados diretamente; 3) diversificação dos tipos de contratação de 
trabalhadores terceirizados, encontrando-se as seguintes modalidades: em-
presa prestadora de serviços especializados não industrial, locadora de mão 
de obra, cooperativa, prestador de serviços/firma individual (empresa filho-
te) e ONG/entidades sem fins lucrativos; 4) diferença significativa entre o 
custo médio do trabalhador contratado diretamente com o custo médio do 
trabalhador terceirizado; para um subconjunto de seis empresas que forne-
ceram tais informações, o custo do trabalhador subcontratado variava de 1, 
4 a 5 vezes menor do que o do trabalhador contratado; e 5) persistência das 
reclamações trabalhistas, a despeito do declarado controle e cumprimento da 
legislação por parte das empresas. (Druck; Franco, 2007).

Os diversos setores pesquisados nos anos 2000, bancários, call cen-
ters, automotivo, petroquímico, petroleiro, construção civil, além das 
empresas estatais ou privatizadas de energia elétrica, comunicações e dos 
serviços públicos de saúde e educação, revelam, além das estatísticas que 
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indicam o crescimento da terceirização, as múltiplas formas de precariza-
ção dos trabalhadores terceirizados em todas estas atividades: nos tipos de 
contrato, na remuneração, na rotatividade, nas jornadas de trabalho, nas 
condições de trabalho e de saúde e na representação sindical.

As informações a seguir apresentadas são de fontes e metodologias 
diversas, mas permitem elencar para as categorias profissionais de petro-
químicos, petroleiros, metalúrgicos, construção civil, eletricitários, bancá-
rios, telemarketing, serviço público (terceirizados de universidade públi-
ca), os seguintes indicadores: a) proporção de trabalhadores terceirizados 
em relação aos efetivos (contratados diretamente); b) diferenças salariais e 
de remuneração entre terceirizados e efetivos; c) sonegação de direitos es-
tabelecidos pela CLT; d) rotatividade no emprego (tempo de permanência 
no emprego em relação aos efetivos); e) jornada de trabalho, número de 
horas em comparação com os efetivos; f ) saúde dos trabalhadores, número 
de acidentes e adoecimento entre terceirizados comparados com os ocorri-
dos entre os efetivos, g) representação sindical pulverizada.

A EPIDEMIA DA TERCEIRIZAÇÃO 

Quando se analisa a relação entre o número de terceirizados e o nú-
mero de contratados diretamente pela empresa, observa-se para algumas 
categorias profissionais, uma proporção muito grande de empregados sub-
contratados, superando o de efetivos. Esse é o caso dos petroleiros, confor-
me dados apresentados por Coutinho (2015), cuja proporção é de 418% 
(ou 4,2 para 1) de terceirizados. Segundo a Fundação COGE, para o setor 
elétrico brasileiro, a relação é de 135%. Dados do Anuário da Indústria 
Química Brasileira mostram que em algumas empresas petroquímicas, a 
proporção varia entre 31% e 571%. Para outros segmentos, essa relação é 
de 84%, como no caso dos bancários, conforme dados apresentados por 
Sanches (2009) considerando apenas os correspondentes bancários como 
terceirizados. Em pesquisa realizada na Universidade Federal da Bahia, os 
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terceirizados correspondem a 64% em relação aos servidores técnico-ad-
ministrativos. Para o agregado em serviços tipicamente terceirizados, essa 
relação é de 36% em relação aos demais empregados de atividades tipica-
mente contratantes, de acordo com dados da CUT-Dieese (2011).

Os dados que mostram a evolução dessa relação no tempo indicam 
que há um crescimento exponencial no número de contratações de tercei-
rizados em relação ao crescimento do número de trabalhadores efetivos, 
observando-se uma tendência a se inverter a relação entre empregados di-
retamente contratados e terceirizados, como nos casos de petroleiros, ele-
tricitários e petroquímicos. 

Na indústria do petróleo, no período 2000-2013, o número de ter-
ceirizados cresceu 631,8%, enquanto os funcionários próprios aumentaram 
em 121%. No setor elétrico, entre 2003 e 2012, os terceirizados cresceram 
199% enquanto os funcionários próprios apenas 11%. Nos petroquímicos, 
o aumento do número de terceirizados no período 2009-2012 foi maior do 
que as contratações diretas para 6 de 10 empresas que forneceram informa-
ções, chegando a diferenças percentuais muito grandes, como 128% a 15%, 
157% a 43% ou 102% a 15%. Cabe observar que isto ocorre num contexto 
em que o PL 4330, ou atual PL30, ainda não está em vigor, ou seja, quando 
não foi totalmente liberada a terceirização sem limites.  

ALGUNS INDICADORES DA MAIOR PRECARIZAÇÃO
DOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS

No que se refere à diferença salarial, alguns casos são paradigmáticos. 
Nos petroquímicos, na média os terceirizados ganham 52% dos salários 
dos efetivos, encontrando-se variações por função entre 27% a 87%. No 
setor de petróleo, o salário do terceirizado representa na média 46% do sa-
lário do empregado direto da Petrobras. Na categoria bancária, os salários 
dos trabalhadores em telemarketing bancário representam 44% do salário 
dos bancários. Para o agregado de trabalhadores empregados nos serviços 
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tipicamente terceirizáveis, os salários são 24,7 % menores do que os de-
mais empregados. (CUT-Dieese, 2014)

Quando se trata dos benefícios, para todas as categorias profissionais 
analisadas, os terceirizados não têm participação nos lucros e resultados 
(PLR), ou a recebem num valor fixo e quase simbólico, não recebem ajuda 
deslocamento nem auxílio creche e educação, o vale alimentação é sempre 
menor do que os dos empregados diretos, e não têm direito ao transporte 
da empresa. O valor pago para horas extras é menor do que aquele obtido 
por convenções coletivas, caso dos petroquímicos, petroleiros e bancários.

A sonegação aos direitos estabelecidos pela CLT também tem uma 
incidência muito grande, especialmente para o caso dos petroquímicos, pe-
troleiros e trabalhadores do serviço público. Ocorre desrespeito aos direitos 
básicos estabelecidos para os empregados com carteira assinada, como atra-
so de salários, não depósito do FGTS, atraso do 13º, sem gozo de férias, 
sem CIPAs. No caso de terceirizados no serviço público, caso estudado 
em uma universidade federal, se encontrou trabalhadores sem férias há 
dez anos, pois há rodízio de empresas contratadas que não cumprem os 
contratos e desaparecem, sendo substituídas por outras do mesmo naipe, 
situação em que seus empregados não chegam a ter um ano de trabalho e, 
por isso, não podem tirar férias. 

No que se refere à jornada de trabalho, os dados agregados para os 
trabalhadores em serviços tipicamente terceirizáveis mostram que esses tra-
balham 3 horas a mais por semana do que os demais empregados. No caso 
dos bancários, a diferença chega a ser muito maior, encontrando-se 9 horas 
de trabalho a mais, isto é 31h para bancários e 40h para correspondentes 
bancários (Coutinho, 2015). 

Quanto ao tempo de permanência na empresa, isto é, a rotatividade, 
as taxas no Brasil para todos os trabalhadores são das mais altas do mundo. 
Para os terceirizados em setores tipicamente terceirizáveis a média de per-
manência é de 2 anos e 7 meses, enquanto para os demais trabalhadores é 
de 5 anos e 8 meses.  No setor bancário, que também apresenta uma alta 
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taxa de rotatividade, os correspondentes bancários que permanecem até 
um ano representam 43% enquanto entre os bancários esse percentual é 
de apenas 19%, conforme dados da CUT-Dieese.2

Os indicadores sobre as condições de saúde e segurança no trabalho 
demonstram também a situação de maior vulnerabilidade dos trabalha-
dores terceirizados, pois o número de acidentes é, invariavelmente, maior 
neste segmento, nos mais diferentes setores de atividades, destacando-se 
três deles: indústria do petróleo, eletricidade e construção civil.

No caso da Petrobras, no período de 1995-2013, os acidentes com 
vítimas fatais levaram à morte 320 trabalhadores, dos quais 84% ou 268 
eram terceirizados e 16% ou 52 entre contratados diretamente. Matema-
ticamente, quando se tem um número de trabalhadores terceirizados que 
corresponde à relação de 4 para 1 efetivo, pode-se argumentar que essa 
diferença é explicada pelo universo de terceirizados (360.180) em relação 
ao total dos efetivos (86.108), isto é, sempre o número de acidentes teria 
que ser maior.  Entretanto, quando se calcula a taxa média anual de aci-
dentes fatais, no período 2000-2013, com base nos dados sistematizados 
por Coutinho (2015), para os trabalhadores terceirizados foi de 8,6 por 
100 mil, enquanto para os contratados diretamente foi de 5,6 por 100 
mil, ou seja, 50% maior entre os terceirizados. A variação da taxa nesse 
período de 14 anos foi grande, mas sempre maior para os trabalhadores 
subcontratados.

As razões desta maior acidentalidade entre os terceirizados do setor 
de petróleo são expostas em várias pesquisas de natureza qualitativa sobre 
a terceirização e as condições de trabalho, em que aparecem com maior 
incidência a falta de medidas preventivas, o excesso de horas de trabalho 
e a maior exposição a riscos, com a constante transferência de operações 
perigosas aos terceirizados – clara terceirização dos riscos – além da ausên-

2. Segundo dados do Dieese-CUT (2011), a remuneração dos empregados em setores tipicamente terceirizados é 27% 
menor do que a dos demais empregados. A jornada de trabalho é de 3 horas a mais para os terceirizados, enquanto que o 
tempo de permanência no emprego é 56% menor do que o dos demais empregados e a taxa de rotatividade nas empresas 
tipicamente terceirizadas (jan-ago/2011) é de 45% enquanto nas demais empresas é de 22,0%.  
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cia de treinamentos e qualificação adequados num quadro em que o nú-
mero de terceirizados cresceu sete vezes nesse período, saltando de 49.217 
em 2000 para 360.180 em 2013.

A terceirização no setor elétrico brasileiro tem sido classificada como 
uma das mais perigosas no sentido de colocar em risco a vida dos traba-
lhadores. Tanto pela natureza técnica do processo de trabalho, de alta pe-
riculosidade, como também pela reestruturação sofrida pelo setor, através 
principalmente das privatizações. É também o setor que conta com o me-
lhor banco de informações sobre o sistema elétrico, porque inclui o quadro 
de empregados de todas as empresas de eletricidade do país, tanto próprios 
como terceirizados. As estatísticas calculadas pela Fundação COGE 3mos-
tram a evolução do quadro de empregados próprios e terceirizados e de 
acidentes fatais, indicam e comprovam a tese da indissociabilidade entre 
terceirização e precarização da saúde. Assim como no caso da indústria de 
petróleo, o número de acidentes fatais com trabalhadores terceirizados é 
sempre maior em todos os anos no período 2003-2012.

O número de terceirizados cresceu de 36.649 em 2003 para 146.314 
em 2012 (crescimento de 299% ou de 4 vezes mais em 10 anos), enquanto 
o número de empregados próprios aumentou de 97.399 para 108.133, isto 
é, um crescimento de apenas 11%. Em 2012, os terceirizados eram 58% do 
quadro de empregados no sistema elétrico nacional. Quando se examinam os 
números de acidentes fatais neste período, encontra-se que 87% das mortes 
ocorreram entre os terceirizados, uma proporção muito maior do que a dos 
terceirizados no quadro total. Ao se levar em conta as taxas de mortalidade cal-
culadas para cada um dos agrupamentos de trabalhadores se obtém o seguinte 
resultado: a taxa média anual é de 12,0 por 100 mil empregados do quadro 
próprio e de 67,4 por 100 mil entre os terceirizados. Ou seja, 5,6 vezes maior.  

São dados irrefutáveis que comprovam a maior mortalidade dos ter-
ceirizados em relação aos empregados próprios. As causas que levam a es-

3. A Fundação COGE, uma instituição técnico-científica, criada em 1998, que realiza pesquisas sobre o setor elétrico brasilei-
ro, congregando 67 empresas públicas e privadas, disponibiliza as estatísticas de acidentes, cobrindo todos os segmentos 
de trabalhadores.
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sas mortes têm origem nas condições de trabalho, no descumprimento das 
Normas Regulamentadoras em relação à prevenção em saúde e segurança, 
na falta de treinamento, na qualificação e capacitação profissional insuficien-
tes, na falta de experiência e de conhecimento sobre o processo de trabalho, 
especialmente nas redes elétricas, na ausência de reciclagens, pelo não for-
necimento de Equipamento de proteção individual (EPI) e (Equipamento 
de proteção coletiva (EPC), inexistência de CIPA ou não funcionamento 
quando existem, conforme demonstrado em processos julgados pela Justiça 
do Trabalho, em Ações Civis Públicas encaminhas pelo MPT e em inspeções 
realizadas por auditores fiscais do trabalho, conforme Coutinho (2015).

No caso da construção civil, que lidera os rankings de acidentes de tra-
balho, explicados pela negligência das construtoras em relação às normas de 
saúde e segurança no trabalho, sabe-se que é um setor que sempre recorreu 
à terceirização, com as redes de subcontratação e o uso da intermediação de 
mão de obra, do “gato”, denominação retirada da experiência no trabalho ru-
ral. Para as grandes construtoras, a intermitência das obras têm sido a justifi-
cativa para a subcontratação, isto é, para recorrer a total flexibilidade na con-
tratação de empresas menores por tempo determinado. Entretanto, sabe-se 
que as construções privadas ou de obras públicas têm atividade ininterrupta, 
apenas alterando-se em conjunturas mais ou menos propícias ao mercado 
imobiliário, condição válida para qualquer ramo de atividade econômica. A 
construção civil de fato apresenta as mais altas taxas de rotatividade de mão 
de obra. Mais recentemente radicalizou o uso das cadeias de subcontratação 
no plano nacional e internacional, onde a fiscalização do trabalho passou a 
encontrar recorrentemente trabalhadores em condições análogas ao trabalho 
escravo, conforme tratado por Filgueiras (2014). 

Em 2013, Filgueiras constatou a seguinte situação dentro do grande 
setor da Construção, para diferentes subsetores: 1) construção de rodovias, 
ferrovias, obras não especificadas, ruas, praças e calçadas registrou 4,55 vezes 
mais acidentes fatais entre seus trabalhadores em comparação com a totali-
dade dos setores; 2) obras para geração, distribuição de energia, telecomu-
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nicações, redes de água, coleta de esgoto, instalações industriais e estruturas 
metálicas, geraram 4,92 vezes mais mortes; 3) demolição e preparação de ter-
reno gerou 3,3 vezes mais acidentes fatais entre os trabalhadores formalizados 
do que a média do mercado de trabalho.” Em obras de acabamento houve 
2,32 vezes mais incidência de fatalidades entre trabalhadores, comparada à 
incidência do conjunto do mercado formal. Foram 20 trabalhadores mortos, 
dos quais 18 eram terceirizados. Em obras de terraplanagem, a chance de 
morrer foi 3,3 vezes maior do que no restante do mercado de trabalho; dos 
19 mortos, 18 eram terceirizados. Nos serviços especializados não especifi-
cados e obras de fundação, morreram 30 terceirizados e 4 contratados dire-
tamente, tendo o setor 2,45 vezes maior taxa de mortalidade  em relação aos 
empregados formais na economia como um todo.

Os estudos também revelam que a terceirização cria trabalhadores de 
primeira e segunda categoria, estimulando a concorrência e a discrimina-
ção dos chamados “terceirizados”, encontrados, inclusive, sob condições de 
trabalho análogo ao escravo. Em levantamento recente realizado por Fil-
gueiras (2014), considerando os 10 maiores resgates de trabalhadores em 
condições análogas à de escravos no Brasil, em cada um dos últimos quatro 
anos (2010 a 2013), constatou-se que 90% dos flagrantes os trabalhadores 
vitimados eram terceirizados.

Nos casos de resgates nos quais os trabalhadores eram formalizados 
ocorridos em 2013, nos oito maiores casos em que a totalidade dos traba-
lhadores era formal, todos eles eram terceirizados formalizados por figuras 
interpostas. Já no grupo de resgates com parte dos trabalhadores com vín-
culo formalizado, das 10 maiores ações, em 9 os trabalhadores resgatados 
eram terceirizados.

Entre esses resgates com terceirizados formalizados figuravam desde 
médias empresas desconhecidas, até gigantes da mineração e da constru-
ção civil, do setor de produção de suco de laranja, fast food, frigorífico, 
multinacional produtora de fertilizantes, obras de empresas vinculadas a 
programas do governo federal. (Druck e Filgueiras, 2014)
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Todas as informações acima apresentadas configuram o quadro das 
relações e condições de trabalho para os terceirizados comparativamen-
te aos trabalhadores contratados diretamente pelas empresas. É notória a 
desigualdade em todos os indicadores: os terceirizados recebem menos, 
trabalham mais, têm menos direitos e benefícios, são mais instáveis e estão 
crescendo mais do que os demais trabalhadores. Em síntese, no contexto 
da precarização social do trabalho que atinge a todos, estão numa condição 
pior que os demais. Este fato tem sérias implicações no campo político, da 
ação coletiva e organização sindical, e na saúde do trabalhador.

No âmbito da representação sindical, se confirmam as teses debatidas 
nas pesquisas sobre terceirização: a pulverização dos sindicatos, a fragmen-
tação dos trabalhadores, o enfraquecimento das ações coletivas e a perversa 
disputa entre os próprios sindicatos, pois existem entre 4 a 6 sindicatos de 
maior porte numa mesma categoria, como é o caso dos petroquímicos, 
petroleiros, bancários e trabalhadores do serviço público.

CONCLUSÃO

As pesquisas no Brasil são unânimes em revelar as condições de tra-
balho mais precárias dos trabalhadores terceirizados em relação aos demais 
trabalhadores. Ao se considerar o crescimento exponencial da terceiriza-
ção, de forma epidêmica, generalizando-se para todas as atividades no setor 
privado e público, conclui-se que o fenômeno da terceirização é o principal 
indicador de precarização do trabalho em nosso país. Todos os resultados 
de pesquisas nas mais diferentes categorias profissionais são provas contun-
dentes da indissociabilidade entre precarização do trabalho e terceirização.
Por isso, a liberalização da terceirização, com a aprovação do PL30 no 
Senado, ratificando a aprovação do PL 4330 na Câmara de Deputados, 
significa a generalização dessa condição de precariedade para o conjunto 
dos trabalhadores brasileiros. É contra essa possibilidade e ameaça que as 
mobilizações contra esse Projeto de Lei têm unificado a maioria dos sindi-
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catos, das centrais sindicais, dos representantes das instituições do direito 
do trabalho – juízes do trabalho, procuradores, auditores fiscais do traba-
lho – dos estudiosos e pesquisadores da temática que, reunidos no Fórum 
Permanente em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela 
Terceirização, criado em 2011, tem incentivado e dirigido mobilizações 
dos mais diferentes tipos, a exemplo das audiências públicas sobre terceiri-
zação, realizadas nas 27 capitais brasileiras em parceria com a Comissão de 
Direitos Humanos do Senado, que reprovaram o PL 4330/PL30. 

Por fim, é preciso uma reflexão que ajude a romper com a postura 
sobre a inevitabilidade histórica dos processos de mudanças, que caracte-
rizam conjunturalmente a ofensiva do capital sobre o trabalho. Eu penso 
que a única coisa inevitável na vida é a morte e, mesmo diante dela, nós 
sabemos que há estratégias que podem retardá-la. Mas há momentos na 
história da humanidade e do trabalho em que a ofensiva contra os direitos 
humanos e do trabalho são tão violentas que é preciso lutar na defensiva. É 
essa conjuntura que estamos vivendo. No caso da terceirização, conforme 
já dito anteriormente, há uma violenta ofensiva do empresariado, do con-
gresso nacional, do atual governo interino federal e do STF que só poderá 
ser respondida se houver muita luta e mobilização dos trabalhadores. É 
preciso resistir e mostrar que são os homens que constroem e fazem a sua 
história, em condições não escolhidas por eles, mas que têm o poder modi-
ficá-las, provando que na vida em sociedade nada é inevitável. 
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TERCEIRIZAÇÃO, COMPETITIVIDADE 
E UBERIZAÇÃO DO TRABALHO NO BRASIL 
MARCIO POCHMANN1

A longa jornada de efetivação da regulação do mundo do trabalho 
no Brasil pode estar com seus dias contados diante do sinal verde concedi-
do pela interdição ao governo democraticamente eleito em 2014. Com o 
impedimento da presidenta Dilma em 2016, uma série de projetos libera-
lizantes da legislação social e trabalhista que se encontrava represada desde 
a ascensão em 2003 dos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores 
passou a ser a descortinada.

Com isso, o Brasil passou a conviver com uma quarta onda de fle-
xibilização do sistema de proteção social e trabalhista instituído a partir 
da década de 1930, quando passou a se consolidar a transição da velha 
sociedade agrária para a urbana e industrial. Isso porque a constituição de 
mercado nacional de trabalho resultou de uma lenta transição de 80 anos, 
iniciada em 1850, com o fim do tráfico de escravos e a implantação da lei 
de terras, a finalizada em 1930, com a superação da condição de mercados 
regionais de trabalho.

Mesmo diante da passagem do Império para a República em 1889, 
a regulação do mercado de trabalho terminou sendo postergada frente à 
prevalência da situação de “liberdade do trabalho” definida pela primeira 
constituição republicana, em 1891. Nem mesmo a aprovação, em 1926, 
da emenda constitucional 29, que possibilitou ao Congresso Nacional le-

1. Professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da 
Universidade Estadual de Campinas.
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gislar sobre o tema do trabalho, alterou a perspectiva liberal de manter o 
Estado fora da regulação social e trabalhista. 

A partir da Revolução de Trinta, contudo, a regulação do trabalho 
passou a ser uma novidade, difundida fragmentadamente, segundo pres-
são localizada em categorias mais fortes. Após uma década de embates, 
com avanços pontuais na implementação de leis dispersas de regulação do 
emergente emprego assalariado, foi implementada a Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) no ano de 1943, em pleno regime político autoritário 
do Estado Novo (1937-1945).

Mesmo assim, a maior parte dos trabalhadores esteve excluída do 
código do trabalho frente à oposição liberal conservadora dos proprietários 
rurais, antiga força dominante na República Velha (1889-1930). Até o ano 
de 1963, com a aprovação do Estatuto do Trabalhador Rural, que abriu 
a possibilidade de incorporação lenta e gradual do trabalho rural, a CLT 
voltava-se tão somente às relações de trabalho urbanas.

Foi pela Constituição Federal de 1988, ou seja, 45 anos após a im-
plementação da CLT, que os trabalhadores rurais passaram a ter direitos 
equivalentes aos empregados urbanos, embora ainda hoje tenham segmen-
tos dos ocupados sem acesso à regulação social e trabalhista. Na década 
de 1940, por exemplo, a CLT atingia menos de 10% dos trabalhadores, 
superando atualmente aos 2/3 dos ocupados. 

Diante disso, destaca-se uma primeira onda de flexibilização da le-
gislação social e trabalhista transcorrida a partir da segunda metade da 
década de 1960, com a ascensão da Ditadura Militar (1964-1985). Na 
oportunidade, a implantação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), por exemplo, não apenas interrompeu a trajetória de estabilidade 
no emprego, como inaugurou enorme rotatividade na contração e demis-
são da mão de obra no Brasil. 

A taxa de rotatividade que atingia a cerca de 15% da força de traba-
lho ao ano na década de 1960 rapidamente foi acelerada, aproximando-se 
da metade dos empregos formais do País. Com isso, a generalização do 
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procedimento patronal de substituir empregados de maior salário por tra-
balhadores de menor remuneração. 

Na política salarial vigente entre 1964 e 1994, o resultado foi, em ge-
ral, a perda de poder compra do rendimento dos trabalhadores, sobretudo 
no valor real do salário mínimo, que atende a base da pirâmide distributiva 
do País. Diante da significativa expansão da produtividade do trabalho, os 
salários perderam a corrida para a inflação, o que contribuiu ainda mais 
para o agravamento da desigualdade de renda no Brasil. 

Esta segunda onda de flexibilização se caracterizou por deslocar a 
evolução dos rendimentos do trabalho do comportamento acelerado da 
produtividade, trazendo, por consequência, a prevalência de uma econo-
mia industrial de baixos salários. Ao mesmo tempo, produziu uma enorme 
desigualdade tanto intrarrenda do trabalho entre altas e baixas remunera-
ções como entre o rendimento do trabalho e as demais formas de renda da 
propriedade (juros, lucros, alugueis e outras).   

A terceira onda de flexibilização das relações de trabalho pode ser 
constatada na década de 1990, com a dominação de governos com orien-
tação neoliberal. Dessa forma, assistiu-se à generalização de medidas de 
liberalização da contratação de trabalhadores por modalidades abaixo da 
orientação estabelecida pela CLT. Entre elas, a emergência da terceirização 
dos contratos, em plena massificação do desemprego e precarização das 
relações de trabalho. 

A partir da metade da década de 2010, todavia, desencadeou-se uma 
quarta onda de flexibilização das leis sociais e trabalhistas. Com a recente e 
parcial derrota dos trabalhadores imposta pela Câmara dos Deputados pela 
aprovação da legislação para terceirização, a septuagenária CLT encontra-
-se novamente ameaçada de ser rebaixada.

A atualidade do projeto de lei da terceirização, a ser ainda avaliado 
pelo Senado Federal e que conta com o apoio antecipado do governo Te-
mer, encontra-se em sua ramificação com a perspectiva de generalização da 
UBERização do trabalho neste início do século 21. Isso porque o modo 
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UBER de organizar e remunerar a força de trabalho distancia-se crescente-
mente da regularidade do assalariamento formal, acompanhado geralmen-
te pela garantia dos direitos sociais e trabalhistas. 

Como os direitos sociais e trabalhistas passam crescentemente a ser 
tratados pelos empregadores e suas máquinas de agitação e propaganda 
enquanto fundamentalmente custos, a contratação direta, sem direitos so-
ciais e trabalhistas libera a competição individual maior entre os próprios 
trabalhadores em favor dos patrões. Os sindicatos ficam de fora da nego-
ciação, contribuindo ainda mais para esvaziamento do grau de organização 
em sua própria base social. 

Ao depender cada vez mais do rendimento diretamente recebido, 
sem mais a presença do histórico salário indireto (férias, feriado, previ-
dência, etc), os fundos públicos voltados ao financiamento do sistema de 
seguridade social enfraquecem, quando não contribuem para a prevalência 
da sistemática do rentismo. A contenção da terceirização, em função disso, 
poderia estancar a trajetória difusora do modo Uber de precarização das 
contratações de trabalho.

 
FRUSTRAÇÃO DAS PROMESSAS NÃO REALIZADAS 

A confirmação da interrupção do governo Dilma concede força iné-
dita ao retorno da era da desregulação e flexibilização das políticas sociais 
e trabalhistas recuperadas anteriormente. Com a decadência do padrão de 
industrialização e regulação fordista, o Brasil dá sequência ao movimento 
maior da desestruturação da sociedade salarial, especialmente aquela con-
formada pela maior proximidade entre a base e o cume da estrutura social. 
Assiste-se, assim, à transição das tradicionais classes médias assalariadas e de 
trabalhadores industriais para um novo e extensivo precariado, com impor-
tante polarização social (Standing, 2013; Beck, 2000; Pochmann, 2012).

O vazio proporcionado pela desindustrialização vem sendo ocupado 
pela chamada sociedade de serviço, que constitui, neste sentido, uma nova 
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perspectiva de mudança estrutural do mundo do trabalho. Mudança esta 
que torna cada vez maior o padrão de exploração do trabalho frente ao 
esvaziamento da regulação social e trabalhista e às promessas de moderni-
dade pelo receituário neoliberal que não se realizam.

Embalados certamente por certo determinismo tecnológico e saltos 
imaginados na produtividade do trabalho imaterial, uma nova gama de 
promessas foram forjadas em direção à almejada sociedade do tempo livre 
estendida pelo avanço do ócio criativo, da educação integral e da conten-
ção do trabalho heterônomo (apenas pela sobrevivência). Penetrados cada 
vez mais pela cultura midiática do individualismo e pela ideologia da com-
petição, o neoliberalismo seguiu ampliando apoiadores no mundo.

Com isso, surgiu a perspectiva de que as mudanças nas relações so-
ciais repercutiriam inexoravelmente sobre o funcionamento do mercado 
de trabalho. Com a transição demográfica, novas expectativas foram sendo 
apresentadas. A propaganda de elevação da expectativa de vida para pró-
ximo de 100 anos de idade, como exemplo, deveria abrir inédita perspec-
tiva à postergação do ingresso no mercado de trabalho para a juventude 
completar o ensino superior, estudar a vida toda e trabalhar com jornadas 
semanais de até 12 horas. 

A nova sociedade pós-industrial, assim, estaria a oferecer um pa-
drão civilizatório jamais alcançado pelo modo capitalista de produção e 
distribuição (Masi, 1999; Reich, 2002; Santos e Gama, 2008). E sob este 
manto de promessas de maior libertação do homem do trabalho pela luta 
da sobrevivência (trabalho heterônomo) por meio da postergação da idade 
de ingresso no mercado de trabalho para somente depois do cumprimento 
do ensino superior, bem como da oferta educacional ao longo da vida, foi 
que o racionalismo neoliberal se constituiu. 

De certa forma, trouxe o entendimento de que o esvaziamento 
do peso relativo da economia nacional proveniente dos setores primá-
rio (agropecuária) e secundário (indústria e construção civil) consagraria 
expansão superior do setor terciário (serviços e comércio) (Aron, 1981; 
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Bell, 1973). Enfim, estaria a surgir uma sociedade pós-industrial protago-
nista de conquistas superiores aos marcos do possibilitado desde a década 
de 1930. 

Estas promessas, contudo, não resultaram efetivas e a tão aguardada 
modernização liberal não se realizou. Em pleno curso da transição para a 
sociedade de serviços, a inserção no mercado de trabalho precisa ser gra-
dualmente postergada, possivelmente para o ingresso na atividade laboral 
somente após a conclusão do ensino superior, com idade acima dos 22 
anos, e saída sincronizada do mercado de trabalho para o avanço da inati-
vidade. Tudo isso acompanhado por jornada de trabalho reduzida, o que 
permite observar que o trabalho heterônomo deva corresponder a não mais 
do que 25% do tempo da vida humana.

É nesse sentido que se apresenta a perspectiva do trabalho humano. 
Destaca-se que na antiga sociedade agrária, o começo do trabalho ocor-
ria a partir dos 5 a 6 anos de idade para se prolongar até praticamente a 
morte, com jornadas de trabalho extremamente longas (14 a 16 horas por 
dia) e sem períodos de descanso, como férias e inatividade remunerada 
(aposentadorias e pensões). Para alguém que conseguisse chegar aos 40 
anos de idade, tendo iniciado o trabalho aos 6 anos, por exemplo, o tempo 
comprometido somente com as atividades laborais absorvia cerca de 70% 
de toda a sua vida.

Na sociedade industrial, o ingresso no mercado laboral foi posterga-
do para os 16 anos de idade, garantindo aos ocupados, a partir daí, o acesso 
a descanso semanal, férias, pensões e aposentadorias provenientes da regu-
lação pública do trabalho. Com isso, alguém que ingressasse no mercado 
de trabalho depois dos 15 anos de idade e permanecesse ativo por mais 
50 anos teria, possivelmente, mais alguns anos de inatividade remunerada 
(aposentadoria e pensão).

Assim, cerca de 50% do tempo de toda a vida estariam comprometidos 
com o exercício do trabalho heterônomo. A parte restante do ciclo da vida, 
não comprometida pelo trabalho e pela sobrevivência, deveria estar associada 
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à reconstrução da sociabilidade, estudo e formação, cada vez mais exigidos 
pela nova organização da produção e distribuição internacionalizada.

Isso porque, diante dos elevados e constantes ganhos de produtivi-
dade, torna-se possível a redução do tempo semanal de trabalho de algo 
ao redor das 40 horas para não mais que 20 horas. De certa forma, a tran-
sição entre as sociedades urbano-industrial e pós-industrial tende a não 
mais separar nítida e rigidamente o tempo do trabalho do não trabalho, 
podendo gerar maior mescla entre os dois, com maior intensidade e risco 
da longevidade ampliada da jornada laboral para além do tradicional local 
de exercício efetivo do trabalho.

Dentro deste contexto que se recoloca em novas bases a relação do 
tempo de trabalho heterônomo e a vida. Em geral, o funcionamento do 
mercado de trabalho relaciona, ao longo do tempo, uma variedade de for-
mas típicas e atípicas de uso e remuneração da mão de obra com excedente 
de força de trabalho derivado dos movimentos migratórios internos e ex-
ternos sem controles. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após quase quatro décadas da geração de promessas neoliberais vol-
tadas à construção de uma sociedade superior, assiste-se ao fortalecimento 
dos sinais inegáveis de regressão no interior da sociedade do capital em 
avanço no Brasil. Do progresso registrado em torno da construção de 
uma estrutura social medianizada por politicas sociais e trabalhistas des-
de a década de 1930, constata-se, neste início do século XXI, o retorno 
da forte polarização social (Boltanski e Chiapello, 2009; Lojikine, 2005; 
Kumar, 1997).

Por uma parte, a degradação da estrutura social herdada da indus-
trialização fordista tem desconstituído ampla parcela da classe média, 
fortalecendo expansão do novo precariado. Por outra, a concentração de 
ganhos significativos de riqueza e renda em segmento minoritário da po-
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pulação gera contexto social inimaginável, onde somente parcela contida 
dos brasileiros detém parcelas crescentes da riqueza. 

Em mais de três décadas de predomínio da regulação neoliberal do 
capitalismo, as promessas da construção de padrão civilizatório superior 
encontram-se desfeitas. Os avanços ocorridos têm sido para poucos, en-
quanto o retrocesso observado serve a muitos. 
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CALL CENTERS NO BRASIL: UMA VITRINE 
DO MUNDO DO TRABALHO APÓS EVENTUAL 
APROVAÇÃO DO PLC Nº 30/2015?
RENATA QUEIROZ DUTRA1

“Cansados daquele delírio hermenêutico, os trabalhadores repudiaram 
as autoridades de Macondo e subiram com as suas queixas aos 

tribunais supremos. Foi lá que os ilusionistas do direito demonstraram 
que as reclamações careciam de toda validade, simplesmente porque 

a companhia bananeira não tinha, nem tinha tido nunca nem 
teria jamais, trabalhadores a seu serviço, mas sim que os recrutava 
ocasionalmente e em caráter temporário. De modo que se dissolveu 

a patranha do presunto de Virgínia, das pílulas milagrosas e dos 
reservados natalinos, e se estabeleceu por sentença do tribunal, e se 

proclamou em decretos solenes, a inexistência dos trabalhadores.” 
(Gabriel García Márquez, Cem anos de solidão).2

INTRODUÇÃO

A agenda patronal para a regulação das relações de trabalho tem sido 
um dos cernes da atuação do governo interino (maio-agosto de 2016), 
aprofundando um processo de pressões e disputas que já se delineavam 
desde o início do segundo mandato da Presidenta Dilma Rousseff. 

1. Professora de Legislação Social e Direito do Trabalho da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Doutoran-
da e Mestra em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB). Servidora da Justiça do Trabalho. 
2. Pela inspiração para essa citação, agradeço ao amigo Luiz Henrique Souza Silva. 
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A regulamentação permissiva da terceirização (PLC nº 30/2015), ao 
lado das propostas de alteração legislativa que autorizam a prevalência do 
negociado sobre o legislado (PL nº 4193/2012 e PL nº 4962/2016) cons-
tituem as duas principais medidas do que se tem denominado “Reforma 
trabalhista” do governo interino, a qual se faz acompanhar de um pacote 
de medidas restritivas contra os direitos sociais de uma forma geral (previ-
dência, saúde, ações afirmativas, renda mínima, valorização salarial)3.

As reflexões desse ensaio se deitam especificamente sobre o PLC nº 30 
(anteriormente designado PL 4330), já aprovado pela Câmara dos Deputa-
dos, sob a batuta de Eduardo Cunha, e ainda pendente de deliberação no 
âmbito do Senado Federal. O referido projeto de lei, a pretexto de suprir uma 
lacuna de regulamentação do fenômeno da terceirização trabalhista no país, 
oportunisticamente, remove os principais limites que haviam sido construí-
dos pelas nossas doutrina e jurisprudência em relação ao tema. 

Longe de ser carente de regulamentação, a terceirização, em verdade, 
revelava uma incongruência com o nosso sistema jurídico trabalhista, que 
prestigia, de forma estruturante, as contratações diretas entre empregado e 
empregador, com plena assunção dos riscos e custos sociais da contratação do 
trabalho humano pelo beneficiário da prestação dos serviços. Essa assertiva 
evidente, que decorre dos arts. 2º e 3º da CLT, não impediu os tribunais tra-
balhistas de absorverem o fenômeno, que se moldou, sobretudo, no contexto 
da reestruturação produtiva pós-fordista, seguindo a lógica do capitalismo 
flexível, com sua contrapartida precária para o mundo do trabalho. 

No entanto, o principal marco regulatório firmado pela jurisprudên-
cia, notadamente a Súmula nº 331 do TST, que, em linhas gerais, proíbe a 
terceirização nas chamadas atividades-fim das empresas, mas a legitima no 
âmbito das atividades-meio4, rapidamente deixou de atender os anseios em-

3. Reflexões mais gerais sobre esse cenário já foram apresentadas em: DUTRA, Renata Q. Um golpe contra o futuro? In: RAMOS 
FILHO, Wilson et ali (org.). A classe trabalhadora e a resistência ao golpe de 2016. Bauru, SP: Canal 6 Editora, 2016, pp. 381-386.
4. Nunca é demais ressaltar que essa permissão da terceirização de atividade-meio, sem respaldo no nosso ordenamento 
jurídico, já marca um momento de flexibilização do Direito do Trabalho Brasileiro pela via jurisprudencial, que, arrefecendo 
um posicionamento restritivo anteriormente manifestado (Súmula nº 256 do TST), resolveu ceder às pressões empresariais 
e permitir a terceirização nas chamadas atividades-meio através da Súmula nº 331 do TST. 



71

presariais, nos conduzindo hoje ao PLC nº 30/2015, que, dentre algumas 
cautelas superficiais e laterais em relação ao processo de terceirização, traz 
como principal medida a liberação da terceirização para toda e qualquer ati-
vidade empresarial, incluindo as atividades finalísticas das empresas5. 

O projeto, de constitucionalidade duvidosa, colocaria no cenário 
jurídico nacional a possibilidade ampla de as empresas contratarem, por 
meio de relações terceirizadas, força de trabalho necessária ao desempenho 
de quaisquer de suas atividades. 

Estaria aí aberta a possibilidade de um mundo do trabalho formado 
majoritariamente por trabalhadores e trabalhadoras terceirizadas, esface-
lando-se categorias profissionais, comprometendo-se a afirmação de iden-
tidades, rebaixando-se os patamares de pactuação da força de trabalho, 
elevando-se os índices de precarização no trabalho, esvaziando de sentido 
as atividades empresariais. Essas últimas deixariam de consistir na realiza-
ção de uma atividade econômica específica, passando a traduzir-se na mera 
produção do lucro através de “terceiros”, o que dificulta/inviabiliza qual-
quer possibilidade de controle das chamadas funções sociais das empresas. 
Mais grave, tal generalização do trabalho terceirizado contribuiria para 
uma invisibilização das relações de trabalho, aprofundada, dia a dia, pelas 
supostas inevitabilidades econômicas que mascaram escolhas políticas.

A projeção nos parece óbvia. Basta pensar que os indicadores de que 
já se dispõe em relação às condições de trabalho dos terceirizados se gene-
ralizariam em relação ao nosso mundo do trabalho, que passaria a ter nessa 
sua forma de contratação predominante. Assim, partindo-se, por exemplo, 
da pesquisa realizada pelo Dieese em parceria com a CUT, em setembro de 
2011, a respeito das condições de trabalho terceirizadas, pode-se projetar 

5. O art. 2º, I, do PLC nº 30/2015 define terceirização como “a transferência feita pela contratante da execução de parcela de 
qualquer de suas atividades à contratada para que esta a realize na forma prevista nesta Lei”.  E, mais adiante, no art. 4º, o 
projeto de lei deixa claro que a terceirização não implicará a formação do vínculo empregatício com as empresas tomadoras 
de serviços: “É lícito o contrato de terceirização relacionado a parcela de qualquer atividade da contratante que obedeça aos 
requisitos previstos nesta Lei, não se configurando vínculo de emprego entre a contratante e os empregados da contrata-
da, exceto se verificados os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943”.
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que os números alarmantes ali contidos a respeito da terceirização no país 
passariam a ser o novo retrato dos trabalhadores brasileiros. 

A pesquisa identifica que a remuneração dos trabalhadores terceiri-
zados é inferior, em 27,1%, à remuneração dos trabalhadores permanen-
tes; que esse grupo de trabalhadores realiza, semanalmente, uma jornada 
de 3 horas a mais que a exercida pelos trabalhadores permanentes, sem 
considerar as horas extras e os bancos de horas realizados; que o tempo de 
emprego para os empregados diretos é de, em média, 5,8 anos, aos passo 
que para os terceirizados é de, em média, 2,6 anos. Desse fato decorreria 
a alta rotatividade dos terceirizados: 44,9% contra 22% dos diretamen-
te contratados (Dieese-CUT, 2011). Outros estudos demonstram que a 
terceirização também repercute de forma acentuada na exposição da saú-
de e da vida dos trabalhadores terceirizados, tendo por consequência os 
alarmantes dados sobre a desproporção entre acidentes de trabalho entre 
empregados formais do tomador e terceirizados6. 

Nesse artigo, abro mão dessas palpáveis projeções para tratar de uma 
experiência real e concreta que pode dizer muito sobre as tendências do 
mundo do trabalho brasileiro após uma eventual generalização das contra-
tações terceirizadas. 

Essa experiência real e concreta de burla à atual regulação do traba-
lho se opera no setor de teleatendimento. Nesse setor, no qual prevalecem 
contratações terceirizadas, vem-se observando, desde a década de 1990, a 
prática desenfreada de terceirização de atividades-fim, seja por instituições 
bancárias (responsáveis por 31% das contratações de empresas de teleaten-
dimento), seja por empresas do setor de telecomunicações (responsáveis 
por 50% das contratações de empresas de teleatendimento)7.  

6. DRUCK, Graça; FRANCO, Tania; SELLINGMANN-SILVA, Edith. As novas relações de trabalho, o desgaste mental do trabalhador 
e os transtornos mentais no trabalho precarizado. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. São Paulo, 35 (122): 228-248, 2010, p. 
229-248. A título de exemplificação, dados da Federação Única dos Petroleiros (FUP) mostram que das 133 mortes por acidentes 
de trabalho em toda a Petrobras, entre 1998-2003, 102 foram com trabalhadores terceirizados, ou seja, 76% dos óbitos registra-
dos (ALVAREZ, Denise; ATHAYDE, Milton; FIGUEIREDO, Marcelo; PEREIRA, Renata; SUAREZ, José Diego. Reestruturação produtiva, 
terceirização e relações de trabalho na indústria petrolífera offshore da Bacia de Campos (RJ). In Gest. Prod. São Carlos, v. 14, n. 1, p. 
55-68, jan.-abr. 2007. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/gp/v14n1/05.pdf. Acesso em 28/8/2016; 11h40min).
7. Dados do Dieese para o ano de 2014. Pesquisa apresentada na Mesa Nacional de Teleatendimento do Ministério do 
Trabalho e Emprego. Responsável: José Silvestre.
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Ainda segundo o Dieese, 89% da força de trabalho recrutada nos 
call centers brasileiros hoje presta serviços para estabelecimentos de gran-
de porte. Seguindo a lógica monopolista instalada no setor, sete grandes 
empresas têm dominado esse mercado, prestando serviços terceirizados ao 
próprio setor de telecomunicações, ao setor bancário e ao setor de varejo/
serviços de forma mais significativa.

As atividades dos teleatendentes variam desde o atendimento aos 
clientes até a realização de vendas por telefone, incluindo também ativi-
dades de cobrança e recuperação de crédito. Os teleoperadores têm sido 
incumbidos, portanto, de nada menos do que o trato com os clientes das 
empresas contratantes dos seus serviços, tendo acesso, muitas vezes, aos 
seus dados bancários e aos seus contratos de consumo, realizando ope-
rações de vendas, manutenção e apoio, cobrança e extinção dos contra-
tos. Tais atividades têm sido recorrentemente reconhecidas pela Justiça 
do Trabalho como atividades inerentes à atividade-fim dos tomadores de 
serviços (sejam eles empresas de telecomunicações ou bancos) e, portanto, 
impassíveis de terceirização, de acordo com o marco regulatório da Súmu-
la nº 331 do TST. 

Ocorre que, se valendo de uma verdadeira guerra judicial, as empre-
sas do setor de teleatendimento têm sido vitoriosas em, senão afastar defi-
nitivamente a regulação da Justiça do Trabalho de seus empreendimentos, 
ao menos postergar ou suspender os efeitos de uma possível decisão que 
reconheça a ilicitude da terceirização por elas praticada. 

Primeiro, com relação ao setor de telecomunicações, muito se de-
longou até uma definição da Justiça do Trabalho a respeito do tema, por 
meio da insistência do empresariado em uma interpretação do art. 94, II, 
da Lei nº 9472/97 (Lei Geral de Telecomunicações), que supostamen-
te permitiria a terceirização de atividade-fim para esse setor. O TST, ór-
gão responsável pela uniformização da jurisprudência trabalhista no país 
permaneceu por um período longo em divergência interna a respeito do 
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tema, tendo pacificado a questão apenas em 20118. Esse lapso de incerteza 
e insegurança jurídica, entre a edição da legislação e a pacificação da sua 
interpretação, foi também um lapso no qual as empresas do setor assumi-
ram a possibilidade de terceirizar, diante da vacilação do Poder Judiciário, 
institucionalizando a prática da terceirização de atividade-fim.

Mesmo depois de pacificada a questão no TST, com a decisão defi-
nitiva da SBDI-1 no sentido de que seria ilícita a terceirização de ativida-
de-fim inclusive nesse setor, as empresas recorreram ao STF, alcançando, 
naquela instância máxima, a suspensão de todos os processos sobre o tema, 
até que sobrevenha a decisão final sobre a matéria9. Nesse sentido, enquan-
to dura a suspensão processual, perdura igualmente a prática da terceiriza-
ção de atividade-fim nesse ramo, sem maiores incômodos. 

Segundo, em relação ao setor bancário, a despeito das inúmeras conde-
nações em reclamações trabalhistas individuais (ou seja, no “varejo” da Justi-
ça do Trabalho), a prática persiste no sentido de serem terceirizados serviços 
bancários pelo telefone, de vendas e contratações de cartões de créditos, bem 
como de cobranças. Ainda que “importunados” por condenações pequenas 
e reiteradas em reclamações singulares, os empregadores e tomadores seguem 
manejando seus recursos até as últimas instâncias, alimentando as expectati-
vas (cada vez mais reais) de uma alteração no marco regulatório, e praticando 
a terceirização de atividade-fim, como se proibição não existisse. A deficiência 
da atuação de nossas instituições de fiscalização do trabalho (veja-se o déficit 
dos quadros de auditores fiscais do trabalho, por exemplo) aliada ao quadro 
de insegurança jurídica sobre o tema fomentam a prática ilícita. 

8. Para uma abordagem aprofundada do tema, consultar: DUTRA, Renata Q. Do outro lado da linha: Poder Judiciário, regula-
ção e adoecimento dos trabalhadores em call centers. São Paulo: LTr, 2014.
9. No ARE 791932, de relatoria de Teori Zavaski, os Ministros entenderam que há repercussão geral na controvérsia sobre se 
a não aplicação do art. 94, II, da Lei nº 9.472/97 (que supostamente permitiria a terceirização de atividade-fim pelas teles) 
pelos Tribunais Trabalhistas demandaria observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constitui-
ção Federal, que dispõe que: “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo 
órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”. Assim, será 
deliberado se a decisão do TST equivaleria a uma declaração de inconstitucionalidade desse artigo. E, no dia 24/9/2014, o 
Ministro Teori Zavaski, relator do processo, deu um passo adiante, ao determinar o “sobrestamento de todas as causas que 
apresentem questão idêntica à que será resolvida com foros de repercussão geral no presente caso, sem prejuízo do tér-
mino de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas”. Esse estado de suspensão perdura até a o fechamento 
do presente artigo. 
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Então, como se vê, no universo particular das empresas de teleaten-
dimento, a terceirização de atividade-fim, por toda essa conjuntura espe-
cífica acima relatada, tem sido uma realidade. Portanto, é a partir dessa 
experiência e das consequências que ela vem produzindo na vida dos tra-
balhadores de teleatendimento, que ora proponho a reflexão e a projeção a 
respeito de um possível cenário do mundo do trabalho brasileiro caso essa 
condição jurídica particular do call center seja generalizada para todos os 
setores e atividades econômicas.

TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR DE TELEATENDIMENTO: 
A PORTA DE ENTRADA DA PRECARIZAÇÃO?

De início, cumpre firmar que não se pode, a partir da experiência 
do setor de teleatendimento, conceituar terceirização como uma forma de 
externalização ou de delegação das atividades de uma empresa (a tomadora 
de serviços) para outra empresa (a prestadora de serviços), como corriquei-
ramente se tem feito no campo jurídico10. 

A partir da realidade empírica das relações terceirizadas que se in-
vestiga no setor de teleatendimento, a terceirização melhor se define como 
um processo de valorização do capital por meio de organização e gestão 
do trabalho (Druck, 2011), em que não há admissão da relação contratual 
com os trabalhadores em atividade e que se utiliza, para tanto, de um ente 
interposto (Filgueiras e Cavalcante, 2015). 

Isso porque, como consistentes estudos da sociologia do trabalho 
vêm apontando, o que se tem observado nas empresas que terceirizam não 
é a retirada das empresas tomadoras de serviços do comando e coordenação 
da atividade terceirizada, mas, sim, um duplo exercício do poder emprega-
tício, por contratante e contratada, que acabam por engendrar uma dupla 
subordinação em relação ao trabalhador. Observa-se, em regra, que a em-

10. Veja-se, por todos os aspectos, o conceito de Alice Monteiro de Barros: BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do 
Trabalho. 5ª ed. São Paulo: LTr, 2009. p.452.
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presa tomadora delega para a empresa prestadora de serviços os custos e as 
responsabilidades da contratação do trabalho, sem, todavia, abrir mão da 
gestão e direção dessa força de trabalho. 

Esse cenário se repete no âmbito da terceirização de atividade-fim 
que é praticada no setor de teleatendimento. A pertinência dos serviços 
da call center aos fins centrais das empresas tomadoras e a sua ingerência, 
mesmo quando a contratação se dá sob a forma jurídica da terceirização, 
foi evidenciada por diversos estudos (Oliveira, 2009).  Ou seja, mesmo 
quando existente uma empresa intermediária, o controle sobre as ativida-
des dos teleoperadores é intenso e exercido conjuntamente pela empresa 
prestadora e pela empresa tomadora de serviços, seja por meio dos relató-
rios de produtividade, seja pela possibilidade de escutar em tempo real os 
atendimentos (Venco, 2009). 

Como decorrência dessa dupla subordinação, a forma de controle de 
trabalho dos teleatendentes, de acordo com Selma Venco, pode ser com-
parada a um panóptico eletrônico público, contínuo e adaptável, que se 
aproxima da ideia “orwelliana”, posto que o teleoperador é um ser perma-
nentemente observado e ocasionalmente corrigido ou reorientado, remo-
delado just in time não apenas pelas chefias imediatas mas também pelas 
empresas contratantes11.  

É por isso que, em regra, os treinamentos dos operadores são orien-
tados pelo manual de treinamento das próprias tomadoras de serviços, que 
também são responsáveis, muitas vezes, pelo estabelecimento de metas de 
venda e campanhas ou promoções, pela escuta e monitoramento em tem-
po real dos operadores e que, não raro, dispõem de prepostos no âmbito da 
empresa prestadora. A chamada subordinação jurídica, portanto, se perfaz 
em suas formas estrutural, objetiva e, até mesmo, direta, na terceirização 
de atividade-fim que é praticada no setor. 

Nesse marco e constatando o fenômeno da dupla subordinação, 
em maior ou menor grau, de forma mais explícita ou mais velada, porém 

11.  Idem, ibidem.
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sempre presente, é que se pode explicar a terceirização como uma forma 
específica de gestão e organização do trabalho e não necessariamente como 
uma modalidade de externalização de parcelas de uma dada atividade eco-
nômica, numa suposta busca por especialização. 

A distinção dessa modalidade exploratória, que preserva o exercício 
do poder de quem terceiriza, é que tal arranjo evita que esses emprega-
dos tenham acesso, por exemplo, aos mesmos salários e benefícios que os 
empregados contratados diretamente pelas empresas teriam, coíbe que se 
afirmem identitariamente como trabalhadores dos setores contratantes e 
que possam galgar uma ascensão profissional no âmbito da tomadora ou 
se agremiar coletivamente contra a real beneficiária de sua força de tra-
balho. Do contrário, todas as perspectivas de permanência e resistência 
que se poderiam cogitar em relação a um posto de trabalho protegido são 
sonegadas aos operadores de call center pela volatilidade e descartabilida-
de com que essa força de trabalho tem sido adjetivada. Essa estratégia de 
gestão, interessante do ponto de vista da redução de custos empresarial e 
da redução dos mecanismos individuais e coletivos de resistência à explo-
ração tem sido uma face importante do processo mais amplo de precari-
zação social do trabalho. 

INDICADORES DE PRECARIZAÇÃO NO TELEATENDIMENTO 
E SUA RELAÇÃO COM A TERCEIRIZAÇÃO

Por precarização social do trabalho, entende-se, nas palavras de Graça 
Druck, o fenômeno “em que se instala – econômica, social e politicamen-
te – uma institucionalização da flexibilização e da precarização moderna do 
trabalho, que renova e reconfigura a precarização histórica e estrutural do 
trabalho”. Para a autora, o conteúdo da precarização seria a condição de 
instabilidade, insegurança, de adaptabilidade e de fragmentação dos co-
letivos de trabalhadores e da destituição do sentido social do trabalho. O 
fenômeno, portanto, residiria para além da fragilidade das novas formas 
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de contratação e inserção, espraiando seus efeitos por toda a relação social 
de trabalho e pela vida dos trabalhadores (Druck, 2011). Assim, a preca-
rização consistiria em um processo de mudança de uma dada situação dos 
trabalhadores para outra condição menos favorável, como mais vulnerável, 
penosa, perigosa, instável, insegura, etc., observando-se um determinado 
período de análise (Filgueiras, 2012). 

Nessa chave, a precarização dos postos de trabalho formais pode ser 
mensurada por uma série de indicadores, que consideram elementos como 
a condição salarial, a segurança dos postos de trabalho, a qualificação ofe-
recida, a intensidade do trabalho, a saúde e segurança dos trabalhadores, as 
perspectivas de afirmação identitária e de inserção em coletivos, bem como 
a terceirização (Druck, 2011). 

Embora não encerre em si o fenômeno da precarização (estratégia de 
dominação mais ampla do atual momento do sistema capitalista), a tercei-
rização apresenta-se como um importante indicador e, também, como um 
dos seus principais instrumentos (Druck e Batista, 2014). 

Do ponto de vista do Direito do Trabalho, a terceirização aparece 
como a porta de entrada para a fragilização e/ou violação de outros direi-
tos, dando azo ao que Gabriela Neves Delgado denominou de “relações de 
trabalho rarefeitas” (Delgado e Amorim, 2014). 

No caso do teleatendimento, a rarefação dos direitos trabalhistas e 
a precarização das condições de trabalho associadas à contratação terceiri-
zada incluem os patamares remuneratórios reduzidos, rotatividade elevada 
nos postos de trabalho, arbitrariedade no exercício do poder empregatí-
cio, com restrições ao que se compreende por democracia no ambiente de 
trabalho, prática do assédio moral organizacional, altos índices de adoe-
cimento profissional verificados, e, por fim, fragilização da organização 
coletiva dos trabalhadores. Vejamos. 

A perspectiva remuneratória que se tem atualmente na atividade de 
teleatendimento é de 1,5 salários mínimos, em média, com variações para 
menos, a depender da região do país em que o call center esteja instalado: 
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Vale dizer que essa remuneração tem sido composta de parte fixa 
reduzida e parcela mais importante paga por meio da remuneração variá-
vel, cujo alcance, todavia, vincula-se ao atendimento de metas excessivas 
vinculadas a disciplina rígida no ambiente laboral, as quais são alcançadas 
por um número mínimo de trabalhadores12. 

De outro lado, a força de trabalho empregada no serviço de call cen-
ter é uma das mais rotativas do país. Estudo do Dieese aponta que as taxas 
de rotatividade do setor de teleatendimento, de 2007 a 2013, mantiveram-
-se acima de 90%, alcançando, em 2013, 109,5%. Esse valor mostra sua 
grandeza quando comparado ao setor de serviços, cuja taxa de rotatividade 
fica, em média, em 50%, ou ao mercado de trabalho formal de uma forma 
geral, cuja média global foi de 63,7% em 2013 (Dieese, 2014).

12. Em alguns casos, o registro é de que 74% dos trabalhadores não percebem nenhuma remuneração variável. Brasil. Mi-
nistério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspeção do Trabalho. Relatório de inspeção referente à Fiscalização Nacional 
da Contax S.A. Parte integrante do Auto de Infração nº 20.449.323-4. Documento público. 
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 Tabela 1
Trabalhadores do teleatendimento, por UF

Estado
 N° trabalhadores Remuneração média (R$) 

Participação total 2013
 2013
SP  215.530 R$ 1.113,90 48,3%
MG  53.197 R$ 1.028,47 11,9%
RJ  36.071 R$ 1.175,61 8,1%
PE  29.885 R$ 867,60 6,7%
BA  17.208 R$ 780,59 3,9%
GO  16.412 R$ 952,37 3,7%
PR  10.760 R$ 1.153,85 2,4%
RS  10.569 R$ 977,35 2,4%
CE  10.462 R$ 915,71 2,3%
DF  8.147 R$ 1.020,54 1,8%
PB  7.854 R$ 930,20 1,8%
SC  7.075 R$ 1.066,28 1,6%
Fonte: RAIS/MTE. Elaboração: Dieese (José Silvestre Prado de Oliveira).
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Segundo o Dieese, enquanto o tempo médio de permanência dos 
trabalhadores ativos no teleatendimento é de menos de 1 ano e meio 
(sendo que a faixa etária entre 18 e 24 anos concentra os trabalhadores 
do setor e possui tempo médio de emprego ainda menor, com menos de 
1 ano), no setor de serviços, o tempo médio de emprego é de quase 4 
anos (Dieese, 2015).

Ainda de acordo com o Dieese, há uma prevalência dos desligamentos 
por meio de pedidos de demissão e a maioria desses pedidos se dá entre os 
trabalhadores que possuem tempo de até 3 meses no emprego (42,5%). 
Demissões a pedido com até 1 ano de emprego totalizam 82% e dispensas 
imotivadas (por iniciativa do empregador) representam 41,9% dos traba-
lhadores com permanência no emprego de até 3 meses e 69,7% daqueles 
com até 1 ano de permanência no emprego. 

O sentido de segurança social, inserção permanente por meio do em-
prego e a possibilidade de acumular direitos, de forma progressiva, no curso 
de um contrato de trabalho ficam frustrados por essa fragilidade dos vínculos 
laborais, que induz à noção de descartabilidade dos trabalhadores que ope-
ram como engrenagens do teleatendimento, na expressão de Selma Venco.

Sobre a alta taxa de pedidos de demissão, tal circunstância pode ser 
relacionada às condições de trabalho que são oferecidas aos trabalhadores, 
mas, também como possível estratégia de defesa dos trabalhadores em face 
da política punitivista de gestão do trabalho identificada nas empresas. 

Seja a partir da coleta da literatura disponível sobre o tema, seja a 
partir das entrevistas com trabalhadoras do setor, seja a partir dos regis-
tros da última fiscalização nacional realizada pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego em uma das cinco maiores empresas do setor, é possível observar-
-se um padrão específico de gestão, generalizado no setor, que se pauta em 
rigor disciplinar e excessivo número de advertências e suspensões, que são 
sucessivamente aplicadas pelas empresas, inclusive por razões banais (ex: 
não cumprir os scripts de atendimento, deixar de oferecer um serviço ao 
cliente, deixar de falar uma frase específica ao final do atendimento, atra-
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sar-se por frações de minutos do retorno da pausa, etc.13) em cumprimento 
da denominada “escala pedagógica”. 

Portanto, observa-se que, muitas vezes, os empregados que já re-
ceberam três punições optam por pedir demissão para evitar a penaliza-
ção por justa causa. Também há significativos registros no sentido de que 
essa “opção” é oferecida pelos próprios superiores hierárquicos, mediante 
assédio, para que o trabalhador que se tornou inconveniente se desligue 
voluntariamente. 

O “tornar-se inconveniente” no call center, na perspectiva do padrão 
de gestão praticado, consiste em não atender às rigorosas exigências de 
pontualidade, assiduidade, aderência (conceito empresarial desenvolvido 
para mensurar o tempo “líquido” de trabalho dos operadores, aí incluídos 
intervalos legais, idas ao banheiros ou qualquer outro motivo que impli-
que que o trabalhador não esteja “logado” ao sistema),  produtividade, 
cumprimento dos scripts de atendimento, alcance de metas, avaliações de 
monitoria, atendimento do TMO ou TMA (tempo médio operacional ou 
tempo médio de atendimento), dentre outros requisitos subjetivos da em-
pregadora e do tomador de serviços (empresa-cliente). 

Da breve apresentação dos requisitos exigidos dos operadores é pos-
sível vislumbrar o ambiente de hipercontrole, pressão, cobranças, indivi-
duação, intensificação do trabalho e competitividade com o qual os aten-
dentes se deparam. Aliados à dupla subordinação preconizada pela relação 
terceirizada, essas práticas de gestão traduzem-se numa exacerbação do po-
der empregatício, notadamente em sua dimensão disciplinar, comprome-
tendo a resistência e a organização dos trabalhadores no local de trabalho, 
elemento indicado constitucionalmente como critério de democratização 
das relações de trabalho (art. 11 da Constituição da República).

Nesse cenário, o que se tem observado é que dificilmente um ope-
rador consegue manter o atendimento de todos esses requisitos por um 

13. Brasil. Ministério do Trabalho e Emprego. Secretaria de Inspeção do Trabalho. Relatório de inspeção referente à Fiscaliza-
ção Nacional da Contax S.A. Parte integrante do Auto de Infração nº 20.449.323-4. Documento público.
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período de tempo prolongado, sem se estafar, se desestimular, desistir ou 
adoecer propriamente. 

O ambiente de medo, marcado pela frequência dos assédios de na-
tureza moral praticados por coordenadores e supervisores14, figura como 
decorrência lógica do clima que a exacerbação do poder disciplinar do em-
pregador engendra. Ao tentar converter os atendentes em autômatos, ao 
mesmo tempo em que deles exige empenho, proatividade, “vestir a camisa” 
da empresa, adentra-se a uma colonização contraditória da subjetividade 
dos trabalhadores, como conceituou Giovani Alves (2011), que causa so-
frimento, frustração e, em muitos casos, adoecimento mental. 

É a essa caracterização da organização do trabalho no setor de call 
center que Ruy Braga atribui o que denominou o “ciclo do teleoperador”, 
período envolvendo, em média, 20 e 24 meses que abrangeria desde a con-
tratação do teleoperador até o seu “descarte” pela empresa (Braga, 2012).

Segundo Braga, de início, os trabalhadores seriam contratados, 
ainda em condição de inexperiência em relação aos produtos e forma 
de trabalho, já que é característica desse setor a contratação de mão de 
obra de baixa qualificação, sem exigência de atributos especiais. Com 
dois ou três meses de empenho, nos quais o trabalhador se depara com 
uma exigência excessiva, ele se tornaria proficiente no produto. Após esse 
período, o teleatendente se encontraria apto a alcançar as metas impostas 
pela gerência: no período de um ano que se segue, o alcance das metas e a 
consequente remuneração diferenciada é objeto de satisfação pelo traba-
lhador e é nesse período que ele apresenta o seu melhor desempenho. No 
entanto, como observa Braga, “o endurecimento das metas, a rotinização 
do trabalho, o despotismo dos coordenadores de operação, os baixos sa-

14. “As práticas de gestão marcadas pelo desrespeito ao outro vêm sendo sistematicamente denunciadas por pesquisado-
res, fiscais do trabalho e sindicatos como: o controle ao uso dos toilletes; o talho no cabelo de uma atendente por parte de 
um supervisor como punição pelo não cumprimento da meta estipulada; as batidas com uma vara de madeira nas costas 
das operadoras para “estimular” as vendas; e superando todas as expectativas de abusos contra os trabalhadores um call 
center criou, mais recentemente, a “escala gravidez”, a qual apontava o período em que cada trabalhadora teria “o direito” de 
engravidar, conforme a conveniência da atividade empresarial. Essa classificação priorizava as casadas e sem filhos em pri-
meiro lugar; em segundo, as casadas com um filho; e, por fim, as solteiras que permaneciam fora da lista. Tal situação só veio 
ao conhecimento da sociedade quando uma funcionária que planejava o segundo filho recebeu a negativa da empresa em 
“escalar” sua gravidez e recorreu à justiça”. (Venco e Dutra, 2015).
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lários e a negligência por parte das empresas em relação à ergonomia e à 
temperatura do ambiente provocam o adoecimento e alimentam desinte-
resse pelo trabalho”15. 

É nesse momento, com a queda dos resultados, que o trabalhador 
deixa de ser interessante para a empresa. Então, porque pouco produtivo 
ou porque já acometido de alguma espécie de adoecimento, ele é descar-
tado, dando lugar a outro trabalhador inexperiente que reiniciará o ciclo. 

O indicador do adoecimento entre teleoperadores merece uma ob-
servação à parte. A farta literatura sociológica referente ao setor tem sido 
uníssona no sentido de revelar o quadro acentuado de adoecimento entre 
os teleoperadores16. Esse dado se destaca quando considerada a faixa etária 
dos trabalhadores que se ativam no teleatendimento (majoritariamente en-
tre 18 e 29 anos de idade), o curto tempo médio de duração dos contratos 
de trabalho e, ainda, a heterogeneidade do adoecimento, que envolve des-
de lesões por esforço repetitivo, problemas na coluna, problemas na voz e 
nos ouvidos, até infecções urinárias, obesidade, problemas gástricos e, com 
cada vez mais intensidade, afetações de natureza psíquica.

A esse cenário de precarização, que já se apresenta como intensifica-
ção dos instrumentos de dominação do capital sobre o trabalho, se soma 
a dificuldade de organização coletiva desses trabalhadores, induzida por 
uma série de elementos atinentes ao próprio perfil da categoria (mulhe-
res, jovens, em situação de primeiro emprego, sem outras experiências de 
politização), mas, sobretudo, forjada pelo pouco tempo e perspectiva de 

15. Idem.
16. DAL ROSSO, Sadi. Mais trabalho! A intensificação do labor na sociedade contemporânea. São Paulo: Boitempo, 2008. p. 
141-165; ROSENFIELD, Cinara Lerrer. A identidade no trabalho em call centers: a identidade provisória. In ANTUNES, Ricardo; 
BRAGA, Ruy (orgs). Infoproletários. São Paulo: Boitempo, 2009. p. 179; NOGUEIRA, Cláudia Mazzei. As trabalhadoras do tele-
marketing: uma nova divisão sexual do trabalho? In: ANTUNES, Ricardo; BRAGA, Ruy (orgs). Infoproletários. São Paulo: Boitem-
po, 2009. p. 191-192; SILVA, Fábio Pimentel Maria da. Trabalho e emprego no setor de telemarketing (Dissertação de mestrado). 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Orientador: Ruy Braga. 2010 (183 p); CAVAIGNAC, Mônica Duarte. 
Precarização do trabalho e operadores de telemarketing. Revista Perspectivas, São Paulo, v.39, p. 47-74, jan/jun 2011; PENA, 
Paulo Gilvane Lopes; CARDIM, Adryanna  and  ARAUJO, Maria da Purificação N. Taylorismo cibernético e Lesões por Esforços 
Repetitivos em operadores de telemarketing em Salvador-Bahia. Cadernos CRH [online]. 2011, vol.24, n.spe1, pp. 133-153; 
SILVA, Airton Marinho da. A regulamentação das condições de trabalho no setor de teleatendimento no Brasil: necessidades e 
desafios. (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Medicina da UFMG. 
2004. p. 24; BONFIM, Ana Soraya Vilasbôas. Entre a voz e o ouvido: o trabalho emocional e os impactos para a saúde dos 
trabalhadores do teleatendimento/telemarketing em Salvador. (Dissertação de mestrado). Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da UFBA. Orientadora: Graça Druck. 2009. p. 121. 
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permanência na organização do trabalho, pelo medo e inexperiência os 
trabalhadores que se engajam no trabalho e pela fragilização de coletivos 
que uma organização do trabalho pautada na individuação, na repressão e 
no medo acarreta. Os dirigentes sindicais têm relatado, além das barreiras 
geracionais entre os representantes formais e a categoria, uma profunda 
dificuldade de articulação da categoria decorrente do curto tempo dos con-
tratos de trabalho, que impede até mesmo que os dirigentes tenham tempo 
de “conhecer” cada um dos trabalhadores. Ressaltam também que o clima 
de medo instalado pela gestão inibe a aproximação dos trabalhadores em 
relação ao sindicato. 

TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E O PLC 30: 
UM CAMINHO PARA A PRECARIEDADE PLENA?

Nesse cenário, a questão que se coloca é: a terceirização tem relação 
com os demais indicadores de precarização apresentados? É a terceirização 
responsável pelo patamar de precarização acentuado ao qual foram entre-
gues os teleoperadores? Em que medida a contratação terceirizada requer 
ou viabiliza o padrão de gestão acima identificado e responsável por tantos 
efeitos nocivos sobre aqueles que vivem do seu trabalho?

Difícil falar, no âmbito dos fenômenos sociais, em coincidências. A 
gestão do trabalho no setor de teleatendimento forja boa parte do seu me-
canismo de dominação a partir da objetificação e descartabilidade dos te-
leoperadores: é o curto tempo de trabalho e sua provisoriedade que inibem 
reivindicações, que esfacelam projetos coletivos, que ameaçam e demons-
tram que desvios e imperfeições não serão tolerados; que evidenciam que, 
para cada trabalhador que falha, se insurge ou adoece, existem milhares de 
outros que podem reassumir aquele posto, impingindo uma gestão disci-
plinarmente rigorosa e igualmente exigente na cobrança de resultados. É a 
mesma descartabilidade e objetificação dos trabalhadores que faz com que 
seu custo de desligamento seja reduzido e que eventuais reclamações ou 
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responsabilizações pelos danos causados pelo trabalho (morais e materiais) 
sejam redirecionadas exclusivamente para as empresas prestadoras de ser-
viços de teleatendimento. As tomadoras se “beneficiam” de um modelo de 
gestão predatório sem tomar para si a reparação dos danos que tais práticas, 
necessariamente, produzem em suas “engrenagens” (Venco, 2009).  

Assim, dentro do vínculo empregatício entre operador de telemarke-
ting e empresa de teleatendimento, a despeito da formalização da relação 
de trabalho, a terceirização promove a rarefação dos direitos trabalhistas 
que deveriam decorrer desse vínculo.

Os fenômenos sociais são complexos e não regidos por causalidades 
únicas, mas entrecortados por uma série de condições sociais e históricas, 
que articulam questões de classe, gênero, raça, regionalidade entre outros 
fatores. Entretanto, se não é a terceirização o único e determinante fator 
para as condições de trabalho acima apresentadas, ela pode ser apontada, 
sem excessos, como a porta de entrada desse processo complexo de pre-
carização da vida dos operadores de teleatendimento, na medida em que 
viabiliza aspectos fulcrais do modelo de exploração acima definido, ora 
identificados como a descartabilidade dos trabalhadores, a fragilização de 
identidades e organização de coletivos, e a vulnerabilidade dos terceiriza-
dos do ponto de vista econômico e quanto às articulações de poder dentro 
do ambiente de trabalho. 

Nesse sentir, importa frisar que estudos que comparam as condi-
ções de trabalho nos poucos call centers “primeirizados” com as condições 
dos terceirizados revelam disparidades: tempo de treinamento, patamar 
salarial, importância do operador na estrutura empresarial (os     próprios 
ficam, em regra, com as contas mais importantes e melhores carteiras de 
clientes (Almeida, 2013), menores índices de adoecimento (Filgueiras e 
Dutra, 2014). A própria Associação Brasileira de Telesserviços corrobora 
essa informação ao afirmar, em seu sítio virtual que “O tempo médio 
inicial de treinamento observado na amostra é de 4,4 semanas. Nos call 
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centers próprios essa média é de 5,4 semanas e nos terceirizados é de 3,5 
semanas”17. 

Quando se analisa, por exemplo, a terceirização de operações ban-
cárias para centrais de teleatendimento, é gritante a divergência entre os 
patamares remuneratórios de um bancário e os de um operador de telea-
tendimento, bem como a segurança e a duração dos contratos de trabalho 
aí envolvidos. A liberação da terceirização de atividade-fim, de forma defi-
nitiva, aprofundando um processo já identificado (Venco, 2003), reduziria 
a um mínimo o contingente de bancários em favor da criação de postos de 
trabalho de teleatendimento. 

A tendência de degradação das relações de trabalho, já identificada 
como marca do momento histórico atual de aprofundamento das perspec-
tivas neoliberais e de consolidação das formas de gestão pós-fordista, leva a 
crer que a “contribuição” dada pela terceirização à precarização das relações 
de trabalho, caso admitida de forma plena, importará um “nivelamento 
por baixo” das relações de trabalho; e não a elevação dos padrões de con-
tratação dos terceirizados, como a campanha midiática patronal quer fazer 
crer. A formalidade do emprego terceirizado, por si só, já se mostrou insufi-
ciente para garantir a densidade dos direitos trabalhistas e o patamar social 
conquistado historicamente pelas categorias de trabalhadores organizados.

Assim, os poucos “cuidados” que o PLC 30 assegura aos trabalhado-
res terceirizados em troca da relação de emprego direta, como a qualificação 
técnica da contratada (art. 2º, §§ 5º e 6º), as condições de trabalho previs-
tas no art. 12; o direito às férias independentemente da alteração de pres-
tadoras de serviços (art. 14); a responsabilidade solidária sobre um número 
restrito de parcelas trabalhistas (art. 15)18 e o enquadramento sindical 
na mesma categoria dos empregados da tomadora de serviços, quando se 
tratar de atividade-fim (art. 8º) não são suficientes para afastar o conteúdo 
precário dessa relação. Basta observar que não reside na mera sonegação 

17. Disponível em http://www.abt.org.br/pesquisa.asp?banner=ABT. Acesso em 16/8/2015, às 16:28.
18. Repise-se, há aqui, com relação às terceirizações de atividade-fim, redução da responsabilidade, já que o terceirizado, 
que antes alcançaria o vínculo empregatício com a tomadora, passa a poder responsabilizá-la por um rol restrito de parcelas 
trabalhistas já rebaixadas por decorrerem da relação com a prestadora de serviços.
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formal de tais direitos a origem dos indicadores de precarização apontados, 
mas na amplitude perversa da estratégia de gestão que afasta quem trabalha 
dos beneficiários do seu labor. 

A experiência dos trabalhadores de teleatendimento, categoria que 
tem chamado atenção de sociólogos, juristas, profissionais de saúde e eco-
nomistas, sendo apontada como uma das principais representantes do pre-
cariado brasileiro (Braga, 2012) (assim entendida a parcela da classe traba-
lhadora acentuadamente vulnerabilizada pelas suas condições de trabalho), 
é indissociável da prevalência da contratação terceirizada no setor. Com o 
PLC 30, a mesma porta pela qual passaram os teleantendentes poderá ser 
aberta para a classe trabalhadora brasileira de uma forma geral, traduzin-
do-se num grande convite ao empresariado para alargar ou generalizar o 
segmento que hoje se entende por precariado dentro do contexto da classe 
trabalhadora brasileira.
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TERCEIRIZAÇÃO E TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO: 
ESTREITA RELAÇÃO NA OFENSIVA DO CAPITAL
VITOR ARAÚJO FILGUEIRAS1

INTRODUÇÃO

Há alguns anos, e crescentemente, aproxima-se uma inflexão na re-
gulação pública de dois dos fenômenos do chamado mundo do trabalho 
mais divulgados, pesquisados e debatidos no Brasil: a terceirização e o tra-
balho análogo ao escravo. Em ambos os casos, as forças empresariais têm li-
derado as propostas de regulação que estão mais próximas de se consumar, 
e que compõem um cenário mais amplo de intensificação da ofensiva do 
capital contra os direitos trabalhistas que já dura mais de duas décadas.

No que concerne à regulação da terceirização, em abril de 2015 foi 
aprovado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) 4330, que agora 
está no Senado designado como PL 30/2015. Esse PL busca uma ampla 
liberalização da terceirização pelo Estado, já que não prevê restrição de 
atividades cujos trabalhadores poderão ser contratados por meio de ente 
interposto. 

Concomitantemente, empregadores urbanos, rurais e suas entidades 
representativas tentam alterar o conceito de trabalho análogo ao escravo, 
seja judicialmente, seja via Legislativo, restringindo o crime à coerção indi-
1. Doutor em Ciências Sociais (UFBA), pós-doutorando em Economia (UNICAMP), Pesquisador do Centro de Estudos Sindi-
cais e Economia do Trabalho (CESIT) da UNICAMP, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, integrante do grupo de pesquisa 
“Indicadores de Regulação do Emprego”, sendo o presente texto desenvolvido no curso das atividades do grupo (http://
indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br). A pesquisa conta com o apoio da CAPES e da FAPESP,  processo 
nº 2014/04548-3, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). As opiniões, hipóteses e conclusões ou 
recomendações expressas são de responsabilidade do autor e não necessariamente refletem a visão da FAPESP e da CAPES.
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vidual direta e, com isso, absolvendo as formas de exploração pela coerção 
do mercado de trabalho, que são aquelas próprias do capitalismo.

Neste momento crítico, o objetivo deste artigo é apresentar algumas 
características da natureza do trabalho análogo ao escravo e da terceiriza-
ção, e da relação entre esses fenômenos. O principal argumento defendido, 
com base em uma série de indicadores, é que existe forte relação entre o 
trabalho análogo ao escravo e a terceirização. Isso porque o trabalho análo-
go ao escravo no Brasil é um limite da relação de emprego, e a terceirização 
é uma estratégia de gestão do trabalho que objetiva justamente driblar 
limites impostos ao assalariamento (como o direito do trabalho e a ação 
sindical). É isso que explica a ampla prevalência de trabalhadores terceiri-
zados entre aqueles submetidos a condições análogas à de escravos.

Na atual ofensiva do capital sobre o trabalho, as disputas se iniciam 
na definição dos próprios conceitos, em dois níveis: 1- na apreensão de 
suas naturezas e características enquanto fenômenos sociais; 2- na demar-
cação dos limites e conteúdos da sua regulação, especialmente pelo Estado, 
também denominada como definição jurídica. A forma de apreensão do 
primeiro condicionará fortemente a tomada de decisões que constitui o se-
gundo. Afinal: o que é trabalho análogo ao escravo? O que é terceirização?

Sendo as normas relações sociais, elas existem na medida em que se 
impõem em determinados tempo e espaço, por e entre determinados agen-
tes, sejam eles objetos ou executantes da regulação (isso vale para portarias, 
leis, regras, princípios, ou qualquer que seja a designação dada à relação 
social). Destarte, não existe uma verdade abstrata ou a priori de norma ne-
nhuma, ou a “correta interpretação da norma”. A fronteira da legalidade é 
aquela que se impõe pelos agentes que disputam a interpretação dos textos 
(e quaisquer outros instrumentos) e desse modo constituem a regra. Não 
compreender isso é fetichizar o direito e inserir no plano místico qualquer 
tentativa de debate (Filgueiras, 2012).

Assim, na presente análise sobre a relação entre terceirização e traba-
lho análogo ao escravo, não será feito qualquer discurso retórico que aspire 
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prescrever que “isso” ou “aquilo” é legal ou ilegal. Também a investigação 
da legalidade no mundo real, ou seja, das relações concretamente estabe-
lecidas entre os agentes de regulação, não fará parte do escopo do artigo. 
Aqui se busca contribuir com luzes para entender o que, de fato, são tercei-
rização e trabalho análogo ao escravo, pois, mesmo o campo progressista e 
a literatura crítica costumam adotar abordagens ou conceitos forjados pela 
perspectiva empresarial, o que dificulta a resistência contra a atual ofensiva 
precarizante sobre a regulação do trabalho.

O texto se baseia no universo dos relatórios de ações de combate ao 
trabalho análogo ao escravo do Ministério do Trabalho entre 2010 e 2014. 
Além dos dados agregados, foi observada e incidência da terceirização à luz 
da condição de formalização dos trabalhadores e por atividade econômica 
selecionada.

TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO: 
COERÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO

A despeito dos muitos casos de resgates de trabalhadores divulgados 
no Brasil, normalmente não fica claro, especialmente nas reportagens veicu-
ladas na mídia, sobre o que exatamente está se tratando. Mas essa penumbra 
atinge também a literatura sobre o tema. Não por acaso, são utilizadas di-
ferentes designações para o fenômeno, como trabalho escravo, degradante, 
servidão por dívida, trabalho escravo contemporâneo, dentre outras2.

É com base na confusão (frequentemente proposital) entre trabalho 
escravo e trabalho análogo ao escravo que as forças de dominação, sejam 
capitalistas ou agentes do Estado, atacam recorrentemente a colocação de 
limites à exploração do trabalho. Em alguns casos, fala-se simplesmente que 
não há trabalho escravo no Brasil3. Mais recorrentemente, contudo, os ata-
ques são canalizados à legislação brasileira, criticando o conceito de trabalho 

2. Outras diversas nomenclaturas adotadas pela literatura podem ser encontradas em Ribeiro Silva, 2010.
3. Ver, por exemplo, entrevistas em OIT, 2011.
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análogo ao escravo, em particular sua caracterização pela condição degra-
dante e jornada exaustiva contidas no artigo 149 do Código Penal (CP). Da 
presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), passando por 
ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), repete-se a alegação de que a legislação seria subjetiva4.

O que está por trás dessas investidas, todavia, é fundamentalmente o 
anseio de restringir a limitação da exploração do trabalho apenas à coerção in-
dividual direta do capitalista sobre o trabalhador, descriminalizando as demais 
formas extremas de exploração do trabalho. Acontece que, em nossa socieda-
de, em regra, as pessoas não precisam ser coagidas fisicamente por um in-
divíduo determinado para laborar, já que, com exceção dos proprietários, 
o restante da população é obrigado a vender sua força de trabalho para se 
reproduzir física e socialmente. Associado a essa estrutura, o capital, por 
natureza (compulsão pela reprodução da riqueza abstrata), não obedece 
a nenhum limite inerente no tratamento dispensado à força de trabalho, 
pelo contrário, tende a desconhecer limites de qualquer ordem, inclusive o 
limite físico do próprio elemento que o sustenta. Por isso, os trabalhadores, 
mesmo destinatários de liberdades individuais, podem ter que se submeter 
a qualquer tipo de condição de trabalho, inclusive, idênticas, quando não 
piores, àquelas vigentes na escravidão presente no Brasil até o século XIX. 

Apenas para ilustrar, Maria Aparecida Silva (2008) aponta que a for-
ça de trabalho de cortadores de cana no Brasil, em pleno século XXI, girava 
entre 10 e 15 anos, inferior ao trabalho escravo do século XIX, que era de 20 
anos. Segundo a Pastoral do Migrante, entre 2004 e 2007, teriam ocorrido 
21 mortes de cortadores de cana por excesso de esforço durante o trabalho. 
Em outros setores, como confecções, rural, mineração e frigoríficos, têm 
sido recorrentemente flagrados, pelo Ministério do Trabalho, trabalhado-
res submetidos a jornadas sistematicamente extenuantes. Por exemplo, em 
2014, num cruzeiro de luxo, foram resgatados empregados que trabalha-

4. Ver, por exemplo, voto de Gilmar Mendes, Ministro do STF, sobre o tema, em 11 de dezembro de 2012, e entrevista com 
o ex-presidente do TST, Oreste Dalazen, também em 2012. 
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vam até duzentos dias seguidos, sem nenhum dia de descanso, com jorna-
da diária mínima de 11 horas, havendo registros de mortes por exaustão 
decorrentes do excesso de trabalho (Filgueiras, 2015).

Colocar trabalhadores para dormir em chiqueiros, alojados sobre fe-
zes de frangos, fornecer água contaminada e alimentos em putrefação, ou 
mesmo manter empregados em condição famélica, são algumas das formas 
de tratamento dispensadas por empregadores aos trabalhadores que pro-
duzem seus lucros, apuradas in loco pela Inspeção do Trabalho, corrobo-
rando empiricamente todos os dias que a condição análoga à escrava é uma 
potencialidade do assalariamento sob a égide do capital. Conforme dados do 
Detrae (Divisão de Erradicação do Trabalho Escravo), do Ministério do Tra-
balho, todos os anos têm sido resgatados trabalhadores em condições análogas 
à de escravos nas cinco regiões do país. A submissão a tais condições possui 
requinte de crueldade, pois, dadas a liberdade individual do titular da força 
de trabalho e a necessidade compulsória de vendê-la, há normalmente o 
consentimento imediato do trabalhador explorado à sua situação (o que 
torna desnecessário mantê-lo preso ou amarrado a uma corrente).

Dadas as características do capital, apenas por meio de limites exter-
nos à sua lógica é possível estabelecer parâmetros limitadores à relação de 
assalariamento. Um dos agentes que podem fazer isso é o Estado, que, ao 
contrário do século XIX, atualmente prescreve e tenta implementar limites à 
exploração do trabalho. No Brasil, além de limites internos à relação de em-
prego (como a assinatura da carteira de trabalho, o controle de jornada, etc.), 
existem limites à existência da própria relação. Esse limite essencial é justa-
mente o conceito de trabalho análogo ao escravo. É um limite à exploração 
do trabalho assalariado que, se ultrapassado, ou seja, se as condições de traba-
lho verificadas se tornam semelhantes à dos escravos dos séculos passados, o 
Estado não admite a relação e a desconstitui (rescinde o contrato). 

No Brasil, o conceito de trabalho análogo ao escravo é justamente o li-
mite externo prescrito pelo Estado à exploração do trabalho. Ele é previsto no 
referido art. 149 do Código Penal, especificamente ao vedar a submissão 
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de trabalhadores a condições degradantes e imposição de jornadas exaus-
tivas, situações que não dependem necessariamente da coerção individual 
direta sobre o trabalhador, constituindo, assim, limites à coerção do mer-
cado de trabalho.

Trata-se, portanto, de um limite mínimo à civilidade do tipo de so-
ciedade instaurada em nosso país. Este é o cerne do conceito de trabalho 
análogo ao escravo e também o cerne da indignação dos capitalistas e seus 
representantes.

Até o momento, tem prevalecido nas instituições do Estado (não sem 
muita disputa) a interpretação de que o uso de trabalho em condições degra-
dantes ou a prática de jornadas exaustivas (como expressamente previsto na 
lei) são formas de trabalho análogo ao escravo. A implicação disso é que o 
trabalhador não precisa sofrer coação direta do empregador para o enquadra-
mento do crime, o que significa que o Estado está limitando a forma de coer-
ção específica do capitalismo, qual seja, a operação do mercado de trabalho5.

Nessa disputa, independentemente da interpretação que se impu-
ser, ou de alterações no art. 149 do Código Penal, o trabalho análogo ao 
escravo será o limite prescrito pelo Estado à exploração do trabalho. Ele é 
o que o Estado define como fronteira de legitimidade ao assalariamento, 
até onde ele pode existir. A proibição da coerção individual direta é menos 
discutida, pois o cerne da disputa é a possiblidade de extenuar e degradar 
o trabalhador. Há consenso, mesmo entre os empregadores, que a coação 
individual deve ser criminalizada, inclusive porque ela não constitui, em 
geral, óbice ao exercício de formas extremas de exploração do trabalho.

TERCEIRIZAÇÃO: É PRECISO SUPERAR 
O MITO DA DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO

Talvez ainda mais encarniçada do que a luta pela definição do con-
ceito de trabalho análogo ao escravo, em ambos os níveis supracitados, seja 

5. O debate deste item está detalhado, inclusive com muitos exemplos empíricos, em Filgueiras, 2015.
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a disputa concernente ao conceito de terceirização. Nas últimas décadas a 
disputa para definir o que é terceirização, e como ela deve ser regulada, tem 
sido imensa no Brasil. Dificilmente poderia ser diferente, tendo em vista sua 
importância para o atual padrão de acumulação perseguido pelas empresas.

Aqueles que fazem apologia à terceirização invariavelmente afirmam 
sua suposta inexorabilidade. Não são conhecidos argumentos com evidên-
cias sobre consequências positivas para os trabalhadores. Quando muito, se 
faz menção a uma suposta geração de empregos, em que pese essa alegação 
não ter coerência, mesmo do ponto de vista lógico. Todos os postos de 
trabalho terceirizados, por definição, são demandados pelos tomadores de 
serviços. A terceirização, per si, não cria nenhum emprego. Se a terceiriza-
ção fosse extinta hoje a única consequência em termos de emprego seria a 
formalização de todos os contratos com os tomadores de serviço. A rigor, 
pelo contrário, a terceirização diminui o número de empregos, pois há evi-
dências de que os terceirizados têm jornada mais longa que os empregados 
contratados diretamente (CUT/Dieese, 2011).

Na perspectiva dos seus defensores, a terceirização se define, em sín-
tese, pela transferência de parte da atividade de uma empresa para ou-
tra organização mais especializada, por ela contratada, com o objetivo de 
melhorar seu desempenho empresarial. A empresa contratante, portanto, 
externalizaria parcela das suas atividades. 

Já a crítica da terceirização relaciona esta com a precarização do tra-
balho em todos os aspectos (piores condições de trabalho, vínculos mais 
instáveis, menores salários, mais acidentes, etc.), e está fartamente ampara-
da em diversas investigações acadêmicas concernentes a vários setores eco-
nômicos e abrangências geográficas (nacionais, regiões e estudos de caso)6.

Entretanto, há normalmente um denominador comum às análises 
de apologia ou crítica à terceirização, qual seja: a ideia de que ela consis-
te na externalização ou transferência das atividades de uma empresa para 

6. Dentre inúmeras publicações científicas, cito a rica obra coletiva organizada por Graça Druck e Tânia Franco (2007) e 
dossiê organizado pelo Dieese e CUT (2011).
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outrem. Ver, por exemplo, conceito empregado pelo Dieese (2011, p.5), 
mesmo numa perspectiva crítica e com conclusões desfavoráveis à terceiri-
zação: “Terceirização é o processo pelo qual uma empresa deixa de executar 
uma ou mais atividades realizadas por trabalhadores diretamente contrata-
dos e as transfere para outra empresa”.

Mesmo divergindo totalmente quanto às consequências, as duas 
perspectivas, ao adotarem o referido ponto consensual, permitem a propa-
gação de um pretenso dilema entre “verdadeira” e “falsa” terceirização, ou 
terceirização “boa” ou “má”. Com um conceito baseado nesse pressuposto, 
o debate sobre a regulação da terceirização tem gravitado em torno dessa 
discriminação, não raramente elegendo apenas a sua versão “falsa” como 
fenômeno precarizador a ser combatido.

Mas, será mesmo que terceirização é externalização ou transferência 
das atividades?

À luz de centenas de casos empíricos referentes a pequenas, médias 
e grandes empresas, nacionais e multinacionais, analisados in loco ao longo 
de sete anos, contemplando entrevistas com trabalhadores e empresários, 
investigações de sistemas de informação, leitura de contratos e outros do-
cumentos, foram apurados indícios de que não procede a definição da ter-
ceirização como transferência de parte de atividade empresarial7. Na ver-
dade, esses mesmos indícios estão presentes na maior parte das pesquisas 
existentes na literatura, mas sem a extração do conteúdo ali subjacente.

As pesquisas apontam (mesmo quando não mencionam explicita-
mente) por meio de inúmeras evidências que, invariavelmente, o tomador 
de serviços que terceiriza, longe de transferir a atividade, continua a ter 
controle sobre ela. Esse controle pode ocorrer de diversas formas e por 
meio de inúmeros instrumentos, estando na própria raiz da terceirização 
nos moldes do fenômeno hoje conhecido, bastando lembrar que a própria 

7. Após as centenas de casos diretamente analisados, foram colacionados cerca de 200 relatórios de inspeção de Auditores 
Fiscais do Trabalho de várias partes do país, referentes a empresas de todos os portes e inúmeros setores econômicos. 
Começamos as incursões no conceito de terceirização em 2011 (Figueiras; Souza, 2011); (Filgueiras; Andrade Neto, 2011.). 
Outros trabalhos foram efetuados desde então, e atualmente há pesquisa em andamento sobre construção civil com mais 
algumas dezenas de casos.
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empresa que deu nome ao toyotismo era proprietária das pessoas jurídicas 
interpostas8.

Terceirização é uma estratégia de gestão da força de trabalho por 
um tomador de serviços. Ela consiste no uso de um ente interposto como 
instrumento de gestão da sua própria força de trabalho.

Com isso não se está afirmando que toda empresa que terceiriza o 
trabalho é a verdadeira empregadora dos trabalhadores. Ser ou não empre-
gador depende do conceito aplicado na regulação em determinado tempo 
e espaço, ou seja, o que se enquadra atualmente como empregador pode 
não se enquadrar no futuro9. Inclusive por isso o debate aqui não se insere 
na discussão da legalidade, mas nas características que constituem o fenô-
meno para além da sua definição jurídica.

O que se está sendo argumentado é que o trabalhador terceirizado 
é parte do processo de acumulação do tomador do serviço (seja ele con-
siderado empregador ou não). É o tomador que gere, à sua conveniência, 
com os instrumentos que calcular pertinentes, o processo de produção e 
trabalho da atividade realizada pelos terceirizados. 

O ente interposto pode ter várias facetas, de pessoa jurídica, pessoa 
física, até um símbolo (como “PJ”), desde que cumpra a função de criar uma 
aparência de separação entre trabalhador e empresa contratante. Esse é o cer-
ne da terceirização e do seu alastramento, pois é o uso de um ente interposto 
que mobiliza e traz as consequências desejadas à gestão da força de trabalho.

A terceirização é fenômeno do mercado de trabalho, uma forma de 
relação entre capitalistas e trabalhadores. Nisso difere essencialmente dos 
mercados entre empresas, nos quais os capitalistas se relacionam entre si. 
Ressalte-se (novamente para evitar mal entendidos com a questão jurídi-
ca) que isso não se confunde com intermediação de mão de obra. Esta é 

8. Ver Hirata, apud (Druck, 1999). A despeito de ser muito comum e sintomática a propriedade das pessoas jurídicas inter-
postas pelas tomadoras de serviço (ver o caso da Honda, em Marcelino, 2007), de modo algum essa condição é necessária 
ao tomador de serviços para controlar a atividade realizada por trabalhadores terceirizados. Em muitos casos, pelo contrário, 
é mais interessante que não haja sequer relação formalizada com o ente interposto. 
9. Por exemplo, o controle exercido pela empresa sobre a força de trabalho terceirizado pode prescindir das características 
que normalmente compõem a chamada subordinação jurídica.
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uma das hipóteses de terceirização, pois o ente interposto pode ter várias 
funções no esquema articulado pelo tomador de serviços. Ele pode ser o 
intermediador (por exemplo, o “gato”), mas pode nem ter personificação, 
ser apenas um símbolo, como “integrado”. A única condição é que seja 
parte do processo produtivo do tomador de serviços.10

O que as empresas chamam de terceirização é a divisão do trabalho 
própria no capitalismo, que sempre existiu, pois as economias capitalis-
tas são compostas por espaços de acumulação diferentes, vários capitais se 
relacionando entre si para a consecução de mercadorias. 

A inovação toyotista não reside no aprofundamento dessa divisão in-
tercapitalista. A terceirização se insere no interior do mesmo capital, como 
estratégia de gestão da sua força de trabalho. Tanto assim que o período 
de reestruturação produtiva não é acompanhado de uma pulverização do 
capital, o que ocorreria se a terceirização fosse o que se propala. O fato de 
haver centralização e destaque crescente de megacorporações é evidência 
empírica de que não houve a fragmentação das empresas, mas sim a frag-
mentação dos contratos como forma de gerir do trabalho pelas empresas.11

O ente interposto, sendo encarnado por pessoa física ou jurídica, 
pode até conseguir personificar de fato um capital e ter seu próprio espaço 
de acumulação (deixar de ser mero apêndice de outrem). Nessa hipótese, 
não se trata mais de terceirização, e o próprio esquema de gestão do toma-
dor de serviços tende a se comprometer, pois este perde o controle sobre a 
gestão do seu processo de produção e trabalho.12

E por que a terceirização tanto se alastrou? Porque, com a utilização 
do ente interposto, o capital busca uma série de benefícios na gestão da 
força de trabalho. E tem sistematicamente conseguido resultados (alguns 

10. O ente interposto, quando personificado em pessoa jurídica ou física, se não for mais um trabalhador assalariado entre 
os demais, pode até ser beneficiário do esquema, mas nunca controlá-lo, sob pena de inviabilizar a terceirização.
11. É também anacrônico dizer que sempre houve terceirização, pois os “gatos” e coisas do tipo não cumprem o papel 
central que hoje têm na gestão do trabalho, por conta da busca constante pela acumulação flexível.
12.  Apenas para ilustrar, pesquisa de Pelegrini e Cleps Junior demonstra claramente que o empreendimento continua sen-
do da empresa tomadora, que procura os “integrados” mais aptos à consecução dos interesses da primeira. Tanto assim que 
a contratante evita “integrar” proprietários demasiadamente grandes para não reduzir seu poder de imposição de condições 
nos negócios. (Pelegrini; Cleps Junior, 2001).
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eventualmente sequer deliberados) que engendram redução de custos e/
ou aumento de produtividade e/ou incremento da subsunção do trabalho.

TERCEIRIZAÇÃO E TRABALHO ANÁLOGO AO ESCRAVO

A literatura demonstra exaustivamente as vantagens normalmente 
obtidas pelas empresas, com o uso da terceirização, em seus processos de 
gestão, e os prejuízos causados aos trabalhadores.

Dentre os benefícios que as empresas normalmente conseguem com 
a contratação de trabalhadores terceirizados está a menor propensão à insu-
bordinação, vinculada à flexibilidade de dispensa. Além disso, por conta da 
condição mais precária, os trabalhadores terceirizados tendem a se esforçar 
mais, tanto para manter o emprego, quanto para atenuar sua inserção ad-
versa13. A existência de uma figura interposta entre trabalhador e tomador 
de serviços também propicia aprofundamento da subsunção do primeiro 
ao capital, pois o trabalhador muitas vezes sequer percebe sua participação 
no processo produtivo que integra. 

Em que pesem as ponderações anteriores sobre o conceito de tercei-
rização, isso não quer dizer que ela não implica nenhuma forma de exter-
nalização. Pelo contrário, se por um lado o tomador de serviços mantém 
as atividades sobre seu controle, por outro, ele externaliza custos (como di-
reitos trabalhistas) e diversos riscos (dos adoecimentos laborais ao próprio 
sucesso do negócio, quando consegue).

Além disso, as empresas buscam transferir (afastar) a incidência da 
regulação exógena (Estado e sindicato) do seu processo de acumulação, 
externalizando ao ente interposto o encargo de ser objeto de qualquer re-
gulação limitadora. 

Ou seja, a adoção da terceirização pelas empresas potencializa a ca-
pacidade de exploração do trabalho e reduz a probabilidade de atuação dos 

13. Inclusive deliberadamente, como já apuramos por meio de pesquisa e confissão de empregador. (Filgueiras e Andrade 
Neto, 2011)
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agentes que poderiam impor limites a esse processo. É exatamente nessa 
combinação de fatores que reside a relação entre terceirização e trabalho 
análogo ao escravo.

Ao incrementar a supremacia empresarial sobre o trabalhador, e di-
minuir as chances de atuação de forças que limitam esse desequilíbrio, a 
gestão do trabalho por meio da terceirização engendra tendência muito 
maior a ultrapassar as condições de exploração consideradas como limites 
à relação de emprego no quadro jurídico brasileiro.

Assim, a terceirização (qualquer que seja a modalidade) tende a pro-
mover o trabalho análogo ao escravo mais do que uma gestão do trabalho 
estabelecida sem a figura de ente interposto. Desse modo, a terceirização 
está vinculada às piores condições de trabalho (degradantes, exaustivas, 
humilhantes, etc.) apuradas em todo o país. 

Essas afirmações podem ser avaliadas a partir do universo dos res-
gates de trabalhadores em condições análogas à de escravos efetuados pela 
fiscalização do Ministério do Trabalho.

A Tabela 1 apresenta alguns dados a partir dos 10 maiores resgates 
entre todos os flagrantes ocorridos no país em cada um dos últimos qua-
tro anos.

 Tabela 1
Trabalhadores em condição análoga à de escravos no Brasil 
(informações concernentes aos dez maiores resgates em cada ano)

Ano Dos 10 casos, quantos Terceirizados Contratados diretos Total de   
 envolveram terceirizados? resgatados resgatados resgatados
2010 9 891 47 938
2011 9 554 368 922
2012 10 947 0 947
2013 8 606 140 746
2014 8 384 246 630
Total 44 3382 801 4183
Fonte: DETRAE (Departamento de Erradicação do Trabalho Escravo), elaboração própria.
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A prevalência dos trabalhadores terceirizados é sintomática. Na mé-
dia, nos quatro últimos anos abrangidos, em 90% dos 10 maiores resgates, 
os trabalhadores submetidos a condições análogas às de escravos eram ter-
ceirizados.

Vale ressaltar que a fonte de dados não resulta de filtragem quanto à 
forma de contratação dos trabalhadores. As fiscalizações que ensejam res-
gates são oriundas, em parte, de ações planejadas com base em denúncias 
(que não priorizam o fato de haver ou não terceirização), e, em parte, de 
flagrantes não previstos, que igualmente não direcionam o tipo de vínculo 
envolvido.

Além disso, essa proporção de terceirizados constante na tabela 1 é 
muito maior do que o percentual de terceirizados no conjunto do mer-
cado de trabalho. A despeito do intenso crescimento apontado por várias 
pesquisas, os trabalhadores contratados por figura interposta não alcançam 
sequer metade dos postos de trabalho na economia.

Note-se que os dados acima também não discriminam setor da eco-
nomia, porte das empresas, ou regiões do país. Poder-se-ia alegar que a 
Tabela 1 é composta por terceirizações espúrias, constituídas por empresas 
informais, ou pessoas físicas, como “gatos”. Ou seja, não estaríamos tratan-
do da “verdadeira” terceirização, mas apenas da “má”.

Para analisar a procedência dessa eventual alegação, vejamos os dados 
concernentes aos resgates nos quais os trabalhadores eram formalizados, 
casos típicos da presumida “verdadeira” terceirização. Se os terceirizados 
não são maioria no mercado de trabalho como um todo, menor ainda é sua 
proporção entre os trabalhadores formalizados, pois há maior tendência, 
pelo contrário, de serem menos registrados em comparação àqueles direta-
mente contratados.

Mesmo assim, entre os resgates ocorridos em 2013, nos 8 maiores 
casos em que a totalidade dos trabalhadores eram formais (entre 20 e 93 
trabalhadores resgatados), todos eles eram terceirizados formalizados por 
figuras interpostas. Já no grupo de resgates com parte dos trabalhadores 
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com vínculo formalizado, das 10 maiores ações (de 23 a 173 trabalhadores 
resgatados), em 9 os trabalhadores formais resgatados eram terceirizados14. 
Entre esses resgates com terceirizados formalizados figuravam desde mé-
dias empresas desconhecidas, até gigantes da mineração e da construção 
civil, do setor de produção de suco de laranja, fast food, frigorífico, multi-
nacional produtora de fertilizantes, obras de empresas vinculadas a progra-
mas do governo federal15.

Em um desses casos, num frigorífico do oeste baiano, foram resgata-
dos 33 trabalhadores terceirizados que laboravam na “apanha” de frango para 
encaixotamento e empilhamento das caixas nos caminhões. Eles guardavam a 
alimentação que levavam de casa dentro dos próprios aviários sem nenhuma 
refrigeração, estocadas por mais de 10 horas em ambiente com aves mortas e 
fezes (“cama de frango”). Era nesse mesmo local que realizavam as refeições. 
Não havia instalações sanitárias. O recipiente com água para consumo, feito 
por meio de copo coletivo, também ficava sobre a cama do frango. Quando 
chovia, os empregados eram obrigados a trabalhar apenas de cueca na chuva 
por falta de capas, pois teriam que continuar com as roupas molhadas até 
o final da jornada, caso trabalhassem com elas. Não bastasse o já escrito, os 
produtos usados na higienização das caixas produziam assaduras no corpo por 
meio do contato com a roupa. Além das condições grotescas do ambiente, si-
milares aos dos dois primeiros casos citados, no caso da empresa avícola havia 
uma gestão quase inacreditável do tempo de trabalho, obrigando os emprega-
dos a trabalhar até 16 horas por dia (Filgueiras e Sales, 2014)

Por fim, escolhemos o setor que mais tem se destacado em número 
de flagrantes de trabalhadores em situação análoga à de escravos nos últi-
mos anos, a construção civil, para avaliar a incidência de trabalho terceiri-
zado nos resgates. Em 2011, dos 14 resgates na construção civil, 11 ocor-
reram com terceirização, incluindo desde pequenas empresas, até gigantes 

14. No que tange à precarização do trabalho engendrada pela terceirização, esses indicadores subestimam essa relação, 
pois o índice de informalidade do emprego decorrente da terceirização é maior do que nas contratações diretas de traba-
lhadores pelos tomadores de serviços.
15. Ver a metodologia de cálculo em Filgueiras, 2014D.
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do setor da construção. Em 2012 foram 8 resgates, sendo que, em todos 
eles, eram terceirizados os trabalhadores resgatados.

Dentre esses resgatados estavam trabalhadores terceirizados de obra do 
projeto do governo federal “Minha casa, minha vida”, em Feira de Santana, 
segunda maior cidade da Bahia, com mais de 500 mil habitantes. Vinte e 
quatro trabalhadores foram levados de pequenas cidades vizinhas àquele mu-
nicípio, e alojados em edificação em frente ao canteiro de obras. Eles dividiam 
o local com galinhas, carrapatos e escorpiões. As portas não vedavam o am-
biente, não havia camas, nem armários. A alimentação ficava exposta, inclu-
sive as carnes estendidas em varais. A água utilizada para todos os fins ficava 
exposta num tanque repleto de lodo. Havia risco de mortes por explosão de 
botijões improvisadamente utilizados e instalações elétricas expostas em todo 
o ambiente (Filgueiras e Sales, 2014).

Se fossem analisados outros setores, como o têxtil, siderúrgico, su-
croalcooleiro, esses indicadores seriam parecidos, ou ainda mais acintosos, 
ao relacionar trabalho análogo ao escravo e terceirização.

Em suma, há fortes indícios de que terceirização e trabalho análogo 
ao escravo não simplesmente caminham lado a lado, mas estão intimamen-
te relacionados.

Trata-se de fenômeno semelhante ao que acontece com os acidentes 
de trabalho. Com relação aos infortúnios, ao externalizar riscos e responsa-
bilidades, são potencializados os fatores acidentogênicos e inibidos os me-
canismos de limitação do despotismo patronal. Se a terceirização promove 
maior tendência à transgressão do limite à relação de emprego (o trabalho 
análogo ao escravo), também engendra maior propensão a desrespeitar os 
limites físicos dos trabalhadores (Filgueiras, 2014B). 

CONSIDERAÇÕES 

Este texto tentou apresentar alguns subsídios ao debate sobre os conceitos 
e regulação do trabalho análogo ao escravo e, especialmente, da terceirização.
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A análise do conceito de terceirização sugere, caso se pretenda pro-
mover condições minimamente toleráveis de trabalho, a sua máxima res-
trição. Mesmo que se divirja sobre a natureza do fenômeno, as pesquisas 
demonstram generalizadamente que seus efeitos são deletérios aos traba-
lhadores, o que igualmente demanda sua limitação.

Em suma, tratou-se aqui de dois fenômenos em disputa. Quanto ao 
trabalho análogo ao escravo, o capital é explícito e objetivo em sua reivin-
dicação: quer que o conceito se restrinja aos casos de coerção individual di-
reta sobre o trabalhador, ou seja, que este seja o único limite da exploração 
do trabalho que deslegitime o assalariamento na nossa sociedade.

Quanto à terceirização, as empresas têm mais dificuldades em conca-
tenar coerentemente sua retórica. Elas refutam a relação entre terceirização 
e a precarização, mas buscam desesperadamente transferir responsabilida-
des. Entretanto, se terceirização não engendra precarização, nenhuma dife-
rença faz para o tomador de serviços responder solidariamente pelo adim-
plemento dos direitos trabalhistas, com isonomia e prevalência de norma 
coletiva mais favorável. Qual seria o prejuízo ao tomador dos serviços?

Como a precarização é imanente ao fenômeno, as empresas transi-
tam nessa retórica contraditória que nega concomitantemente precarização 
e responsabilidade efetiva pelos direitos dos trabalhadores. De fato, as em-
presas querem legitimar a externalização da regulação do Estado (transfe-
rência de responsabilidades) e reduzir as chances de resistência individual e 
coletivas nas relações de trabalho.

Ademais, empresários e seus representantes construíram uma retó-
rica sistematicamente repetida, durante as últimas décadas, de que as em-
presas precisam focar suas energias nas suas atividades principais, que eles 
mesmos chamam de atividades-fim, e terceirizar para outras empresas as 
atividades menos importantes, secundárias, acessórias. Foi com esse dis-
curso que as próprias empresas conseguiram que a Súmula 331 do Tri-
bunal Superior do Trabalho fosse editada na década de 1990, liberando a 
terceirização das atividades-meio (acessórias) dos empreendimentos. Esse 
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discurso continua sendo repetido e é ele que justifica a terceirização: focar 
no essencial para terceirizar o secundário.

Todavia, o cerne do PL 30-2015 é liberar a terceirização de qualquer 
atividade, inclusive as atividades-fim, o core business (ou qualquer que seja 
o termo atualmente preferido pelos empresários). Como defender a ter-
ceirização de qualquer atividade, se a própria terceirização é conceituada 
e justificada pela concentração das empresas em sua atividade-fim? Existe 
uma contradição lógica no PL.

As empresas definem a terceirização e a defendem para se focar nas 
suas atividades principais, mas querem terceirizar as suas atividades princi-
pais. Essa contradição revela o cinismo da estratégia patronal, pois, na ver-
dade, a divisão de atividades entre empresas independentes nunca definiu, 
nem foi objetivo, da terceirização. A terceirização é método de acumula-
ção do capital via precarização do trabalho (precarização demonstrada por 
vasta produção científica) e toda a retórica empresarial sobre essa forma 
de gestão do trabalho sempre foi empiricamente inconsistente. De modo 
trágico, esse PL 4330 contribui para que as pessoas se deem conta disso.

Compreender a relação entre terceirização e trabalho análogo ao escra-
vo pode contribuir para compreender as peças em disputa nesse tabuleiro.
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O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2015 
SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO E AS CONSEQUÊNCIAS 
PARA OS TRABALHADORES BRASILEIROS
ELAINE D´AVILA COELHO1

Sem trabalho, toda vida apodrece. 
Mas, sob um trabalho sem alma a vida sufoca e morre. 

Albert Camus

O debate sobre a precarização dos direitos trabalhistas coloca na or-
dem do dia o Projeto de Lei Complementar (PLC) 30/2015, que tramita 
no Senado Federal, e que dispõe sobre os contratos de terceirização e as 
relações de trabalho deles decorrentes. O projeto é oriundo da Câmara dos 
Deputados, de relatoria do ex-deputado Sandro Mabel, onde tramitava 
desde 2004 sob o número 4330/04. 

A tentativa de legalizar a terceirização nas relações de trabalho não 
é algo novo. Vem ocorrendo desde 1998, quando o Poder Executivo apre-
sentou o Projeto de Lei 4302 que regulava as relações de trabalho na em-
presa de trabalho temporário e na empresa de prestação de serviços a ter-
ceiros, em todas as atividades e por prazo indeterminado, e ainda permitia 
a ampliação do prazo do contrato de trabalho temporário. Esse projeto foi 
retirado de pauta pelo governo Lula em 2003, através da mensagem 389, 

1. Assessora jurídica trabalhista de sindicatos de trabalhadores em São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais pela 
PUC/SP e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB/SP.
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justamente por representar um retrocesso nos direitos dos trabalhadores. 
O PL 4330 foi o sucessor do PL 4302, com a diferença de que não tratou 
do trabalho temporário.

Diante da ameaça real de aprovação desse Projeto, existe uma grande 
mobilização da sociedade para que não se concretize, pois certamente a 
implantação indiscriminada da terceirização nas empresas causará a pre-
carização das relações de trabalho, pois, sendo o objetivo primordial da 
terceirização diminuir o custo do trabalho, será inevitável a extinção ou 
redução de determinados direitos e garantias trabalhistas. 

Essa constatação está comprovada pelos resultados da implantação 
da terceirização nos últimos anos no Brasil. Jornadas de trabalho maiores, 
aumento de acidentes e doenças profissionais, aumento de doenças men-
tais relacionadas ao trabalho, salários mais baixos, ausência de benefícios, 
atividades repetitivas e sem qualificação são alguns dos exemplos que en-
contramos quando comparamos as condições de trabalho dos trabalha-
dores terceirizados com as dos empregados diretamente contratados pelas 
empresas tomadoras de serviços. 

A aprovação do PLC 30 tem contado com intensa defesa da parte 
empresarial. E embora a motivação apresentada pelos mesmos esteja las-
treada, primeiro, na necessidade de especialização de determinadas tarefas 
e serviços, com o incremento da qualidade e da produtividade, a dimi-
nuição dos custos com a mão de obra tem sido o motivo preponderante, 
conforme estudos acadêmicos e estatísticas disponíveis. 

UM BREVE HISTÓRICO DA TERCEIRIZAÇÃO

A terceirização foi inicialmente implantada nos países desenvolvidos 
nas décadas de 1960 e 1970 como uma das estratégias contra a crise de acu-
mulação do capital, fato que ocorreu após um período de grande crescimento 
econômico que caracterizou o pós-guerra, especialmente nos países da Europa 
Central. Nesse contexto, surgiram outros métodos de produção, em substi-
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tuição àqueles adotados desde o século XIX2, e um novo modelo de empresa, 
caracterizado pela organização em unidades produtivas enxutas, descentrali-
zadas, automatizadas e com altos índices de produtividade e eficiência.  

No Brasil teve início nos anos 90 com a abertura econômica e comer-
cial que obrigou as empresas a introduzirem mudanças nos seus processos 
de organização do trabalho, produção e de gestão, visando obter melhores 
condições de concorrência no mercado globalizado. Nos anos posteriores 
a terceirização se generalizou na indústria, comércio e serviços. No setor 
público já vinha sendo utilizada em determinadas atividades desde 1967.   

É verdade que todas essas mudanças efetivadas pelas empresas desde 
os anos 90 ocorreram ao arrepio da lei, exceto em algumas atividades, que, 
pela especificidade, já possuíam regulação própria. 

As primeiras referências normativas sobre a terceirização surgiram 
relacionadas a algumas atividades e serviços na Administração Pública, 
com o Decreto-Lei 100/67, que regulamentou e descentralizou as ativi-
dades da Administração Federal, criou as condições para a contratação de 
mão de obra para exercer atividades executivas ou de apoio, através de em-
presa interposta, em caráter transitório e segundo determinados critérios 
legais. Posteriormente, essas atividades foram ampliadas pela Lei 5645/70. 
Também a Lei 6.019/74, sobre o trabalho temporário, representou um 
marco importante na regulação do trabalho por prazo determinado e ca-
racterizado pela intermediação por empresas prestadoras de serviços.  Anos 
depois, surgiu a regulamentação dos serviços de vigilância, através da Lei 

2. Segundo Paulo Sandroni, no Dicionário de Economia do Século XXI (2008, p.353 e 822), a substituição dos modelos fordista 
e taylorista que eram adotados como métodos de produção desde o século XIX, representou uma revolução nos métodos 
até então adotados. Fordismo é o “conjunto de métodos de racionalização da produção elaborado pelo industrial norte-
-americano Henry Ford, baseado no princípio de que uma empresa deve dedicar-se a produzir um tipo de produto. Para 
isso a empresa deveria adotar a verticalização, chegando a dominar não apenas as fontes das matérias-primas, mas até 
os transportes de seus produtos. Para reduzir o custo a produção deveria ser em massa, e dotada de tecnologia capaz de 
desenvolver ao máximo a produtividade de cada trabalhador. O trabalhador deveria ser especializado, cada operário reali-
zando apenas um tipo de tarefa. E para garantir elevada produtividade, os trabalhadores deveriam ser bem remunerados e 
as jornadas de trabalho não deveriam ser muito longas”. Taylorismo, é o “conjunto de teorias para aumento da produtividade 
do trabalho fabril, elaboradas pelo engenheiro norte-americano Frederick Taylor. Abrange um sistema de normas voltadas 
para o controle dos movimentos do homem e da máquina no processo de produção, incluindo propostas de pagamento 
pelo desempenho do operário (prêmios e remuneração extras conforme o número de peças produzidas). O sistema foi 
muito aplicado nas medidas de racionalização e controle do trabalho fabril. Mas também criticado pelo movimento sindical, 
que o acusou de intensificar a exploração do trabalhador e de desumanizá-lo, pois procura automatizar seus movimentos”. 

O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2015 SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO 
E AS CONSEQUÊNCIAS PARA OS TRABALHADORES BRASILEIROS



PRECARIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
FACES DA MESMA REALIDADE

114

nº 7.102/83, sobre o trabalho de vigilância bancária, sendo essa a primeira 
legislação que autorizou a terceirização em caráter permanente, embora 
inicialmente apenas para a categoria profissional dos vigilantes bancários. 
Tal restrição foi excluída pela Lei nº 8.863/94, que ampliou o âmbito de 
sua aplicação para empresas de vigilância patrimonial, não apenas bancá-
ria, mas de quaisquer instituições, públicas ou privadas, inclusive de pessoa 
física e também de transporte de cargas.

A jurisprudência, que inicialmente permitia a terceirização perma-
nente somente nas atividades de limpeza, conservação e de vigilância, foi 
posteriormente ampliada para todas as atividades-meio das empresas, ou 
seja, aquelas atividades não finalísticas e que constituem o núcleo do ne-
gócio principal. 

A primeira jurisprudência sumulada pelo TST sobre as atividades 
terceirizadas foi o Enunciado 256, aprovado pela Resolução nº 04/86, que 
garantia: “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – LEGALIDA-
DE - Salvo os casos previstos nas leis nºs 6.019, de 3/1/74 e 7.102, de 20/6/83, 
é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se 
vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços”.  Segundo essa 
resolução, a terceirização somente poderia ser implantada mediante o con-
trato de trabalho temporário ou em se tratando de empresa de vigilância.

Após intensa polêmica travada no TST, o Enunciado 256, já consi-
derado insuficiente para regular as atividades de prestação de serviços da 
época, foi cancelado em 2003 pelo Pleno do TST, através da Resolução 
nº 121/2003, quando foi aprovada a Súmula nº 331 do TST, cujo teor 
atual é o seguinte: “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LE-
GALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) -  
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 (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). II - A contratação irregular de 
trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os 
órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, 
da CF/1988). III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contrata-
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ção de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e 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. IV - O 
inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica 
a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obri-
gações, desde que haja participado da relação processual e conste também do 
título executivo judicial. V - Os entes integrantes da Administração Pública di-
reta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, 
caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 
n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das 
obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A 
aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações 
trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. VI – A responsa-
bilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes 
da condenação referentes ao período da prestação laboral”.

Atualmente, exceto as atividades profissionais que possuem lei espe-
cífica, a única regulamentação geral da terceirização nas atividades perma-
nentes das empresas está consubstanciada na Súmula 331, do TST, que, 
embora permita a terceirização em várias atividades, tem sido a única ga-
rantia contra a terceirização indiscriminada.

Caso seja aprovado o PLC 30, com a consequente revogação dessa 
Súmula, podemos afirmar que haverá uma mudança radical no sistema de 
proteção trabalhista brasileiro, pois significará uma profunda reforma nas 
relações de trabalho, nos princípios que nortearam o surgimento das leis de 
proteção ao trabalho desde meados do século XIX e uma radical diminui-
ção do patrimônio acumulado pelos trabalhadores desde essa época, fruto 
das lutas sociais. 

PATRIMÔNIO DOS TRABALHADORES

Quando mencionamos o patrimônio dos trabalhadores, nos refe-
rimos a todas as garantias e controles fixados para o funcionamento da 

O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2015 SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO 
E AS CONSEQUÊNCIAS PARA OS TRABALHADORES BRASILEIROS



PRECARIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
FACES DA MESMA REALIDADE

116

venda da força de trabalho no sistema capitalista, de forma a garantir maior 
civilidade e equilíbrio às relações entre capital e trabalho.  Esse patrimônio 
é resultante das muitas lutas dos trabalhadores contra a barbárie, inicia-
das numa época em o operário era totalmente submetido às condições 
oferecidas pelos proprietários dos meios de produção e vendia a sua força 
de trabalho como uma mercadoria.

A total ausência do Estado dessas relações, com o aumento da misé-
ria e da desigualdade, criou as condições para a crise do Estado liberal e o 
início de um novo ciclo, caracterizado pela interferência estatal mediante 
a aprovação de garantias legais para melhorar as condições salariais e as 
condições de trabalho até então existentes.  

Nesse processo de defesa e reivindicação de qualidade de vida e dig-
nidade foi sendo construído o Direito do Trabalho, cuja marca desde o seu 
surgimento é o profundo comprometimento com a proteção do trabalha-
dor frente ao capital. 

O sistema de proteção trabalhista no Brasil, que surgiu a partir de 
1930, também decorreu de um processo de lutas. A institucionalização da 
CLT, em 1943, representou um enorme avanço do ponto de vista jurídico. 

Este modelo trabalhista persistiu até 1988, quando sofreu questiona-
mentos e alterações substanciais com o advento da nova Constituição, que 
representou um marco importante para a constitucionalização do Direito 
do Trabalho, com o reconhecimento dos direitos sociais que foram eleva-
dos a categoria de direitos e garantias fundamentais.

Os avanços foram muitos, tanto no campo das relações individuais 
quanto no das relações coletivas de trabalho, sendo que muitos dos direitos 
conquistados até hoje não foram efetivados. 

Por isso, não se pode aceitar afirmações no sentido de que esse arca-
bouço legal, conquistado e acumulado durante muitos anos, seja responsável 
pela crise econômica no Brasil, ou que seja arcaico, ultrapassado e não esteja 
acompanhando as modificações ocorridas no mundo do trabalho. Por ser a 
CLT uma consolidação de leis e não um código, vem sendo alterada com 



117

razoável facilidade nos últimos anos para contemplar as modificações ocor-
ridas nos processos de gestão e de organização do trabalho nas empresas3. 
Um exemplo dessa afirmação foi a alteração do artigo 6º, da CLT, pela Lei 
12.551, de 15.12.2011, para constar o trabalho realizado no domicílio do 
empregado ou a distância, sem descaracterizar a relação de emprego, ante a 
tendência verificada no mundo do trabalho nos últimos anos.

Atualmente, a cantilena de que a CLT é um mal vem sendo repeti-
da sem qualquer compromisso com a verdade, como se ela fosse a causa 
da crise econômica e não fosse próprio do capitalismo as sucessivas crises 
mundiais que têm ocorrido nos últimos anos. Esse pensamento dá a eco-
nomia um papel central e defende que o trabalho esteja a ela subordinado e 
não o contrário. Apresenta como saída para as crises econômicas a redução 
dos direitos e garantias laborais, mediante processos de desregulamentação 
e flexibilização da legislação trabalhista, medidas que já foram efetivadas 
em outros países e comprovadamente não obtiveram êxito. 

Portanto, a desregulamentação do sistema legal protetivo brasileiro, 
como ambicionam aqueles que defendem a aprovação do PLC 30, não ser-
virá para alavancar a economia; pelo contrário, aumentará a desigualdade 
e tornará as condições de trabalho ainda mais precárias.  

Outro argumento utilizado por alguns políticos e empresários para 
defender a terceirização como uma forma de reduzir custos e aumentar a 
qualidade e a produtividade é a necessidade de especialização da mão de 
obra. Recentemente o atual Ministro do Trabalho, Sr. Ronado Nogueira4, 

3. São exemplos de flexibilização que já constam da nossa legislação trabalhista: o contrato de trabalho por tempo parcial, 
que prevê a possibilidade de adoção da semana de 25 horas com salário proporcional, conforme o parágrafo 2º do art. 
58-A da CLT; o regime de compensação anual de jornada, conhecido como banco de horas, nos termos do art. 58 da CLT; o 
contrato por prazo determinado, instituído pela 9601/98; o trabalho temporário, regulado pela lei 6.019/74; a participação 
dos trabalhadores nos lucros das empresas, instituída pela Lei 10.101/2000; as comissões de conciliação prévia, reguladas 
pela Lei 9958/98; as cooperativas de trabalho, reguladas pela Lei 5764/71; o contrato por prazo determinado e o contrato 
de experiência, previstos no art. 443, da CLT; o consórcio de empregadores; a suspensão temporária do contrato de traba-
lho, nos termos do art. 476-A da CLT, o contrato de Safra, previsto na Lei 5.889/73; o contrato de Estágio, previsto na Lei 
11.788/2008; o Contrato de Aprendizagem, previsto no art. 428 da CLT; e o a Lei do FGTS, Lei 8036/90, que flexibilizou as 
condições para demissão dos trabalhadores, mediante a inexistência de garantia de emprego. Também no Direito Coletivo, 
a Constituição Federal vigente, no art. 7º, incisos VI, XIII e XIV, possibilita a flexibilização de salários e da jornada de trabalho 
mediante negociação coletiva. 
4. (https://jcrs.uol.com.br/conteudo/2016/08/economia/518164-governo-enviara-em-setembro-reformas-da-previdencia-
-e-trabalhista-ao-congresso.html). 

O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 30/2015 SOBRE A TERCEIRIZAÇÃO 
E AS CONSEQUÊNCIAS PARA OS TRABALHADORES BRASILEIROS



PRECARIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
FACES DA MESMA REALIDADE

118

declarou que ao invés de terceirização, deve ser usado o termo “especiali-
zação”, porque “traduz melhor o sentimento”. E continua, “tem empresa 
que se especializa em algumas coisas e faz mais barato do que uma linha 
que tenha muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo”. Contudo, 
ainda que se admita que existam atividades que requeiram um maior co-
nhecimento técnico e especializado, não são poucos os estudos acadêmicos 
e estatísticos que comprovam que as atividades terceirizadas são justamente 
aquelas de menor valor agregado, cuja mão de obra é menos qualificada e 
especializada, e justamente por isso, são os que recebem salários mais bai-
xos e trabalham em jornadas mais extenuantes. Essa realidade já basta para 
refutar os argumentos do Ministro sobre a especialização, cujo conceito 
não passa de um subterfúgio para tornar a terceirização menos reprovável. 

Diante disso, podemos afirmar que o PLC 30 se configura numa 
estratégia para reduzir o custo do trabalho e desregulamentar direitos e 
garantias laborais. Sua aprovação representará uma verdadeira reforma 
trabalhista, porque, sem revogar a legislação vigente, tornará obsoletos os 
direitos sociais fundamentais dos trabalhadores.

AS QUESTÕES FUNDAMENTAIS DO PLC 30

Sobre o âmbito de aplicação, a lei se destina às empresas privadas. 
O parágrafo segundo, do artigo 1º, exclui da aplicação da lei os contratos 
de terceirização no âmbito da administração pública direta, autárquica e 
fundacional da União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, 
contudo, no artigo 26 do projeto, consta autorização para estender os di-
reitos previstos na lei aos terceirizados da administração direta e indireta. 
E mais adiante, no artigo 4º, parágrafo 2º, garante não formar vínculo de 
emprego diretamente com a contratante, quando a mesma for empresa 
pública ou sociedade de economia mista, bem como suas subsidiárias no 
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A 
confusão exposta no projeto é evidente, pois deixa lacunas interpretativas 
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que poderão causar prejuízos aos servidores públicos dado a especificidade 
de sua atividade. Outro problema, é que não garante o pagamento dos 
direitos trabalhistas e rescisórios ao trabalhador terceirizado, ainda que o 
vínculo de emprego com a Administração Pública não seja configurado, 
conforme já vem sendo garantindo pela jurisprudência.

A principal questão inserida no projeto é a autorização para que a 
terceirização seja implantada na atividade-fim das empresas. Decorre daí a 
primeira consequência, que será a alteração da forma como a mão de obra 
será contratada e de todos os direitos decorrentes desse tipo de contrato. 
Como veremos mais detalhadamente, as empresas poderão optar pelas vá-
rias formas de prestação de serviços. 

De fato, o art. 2º, inciso III, do PLC 30, define quem poderá ser a 
“contratada” na terceirização das atividades, como segue: “contratada: as 
associações, sociedade, fundações e empresas individuais que sejam especiali-
zadas e que prestem serviços determinados e específicos relacionados à parcela 
de qualquer atividade da contratante e que possuam qualificação técnica 
para a prestação do serviço contratado e capacidade econômica compatível 
com a sua execução”.

Com a possibilidade de a contratada ser uma associação, uma socie-
dade, uma fundação e até empresas individuais, o projeto deixa claro o seu 
desprezo pelo clássico conceito de relação de emprego subordinado, carac-
terizado por uma relação direta entre empregado-empregador, regulamen-
tado nos artigos 2º e 3º, da CLT, respectivamente: “considera-se empregador 
a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econô-
mica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço”. E considera-se 
“empregado toda a pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a 
empregador, sob a dependência deste e mediante salário”. 

Nesse modelo de vínculo de emprego, se estabelece uma relação direta 
entre quem vende e quem compra a força de trabalho, sem intermediários, e 
dela decorrem todas as garantias e reponsabilidades a serem observadas nessa 
relação. Com a implantação da terceirização permanente nas empresas, o 
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que era exceção vira a regra, pois quem admite, assalaria e dirige a presta-
ção dos serviços não é quem assume os riscos do negócio, e quem presta 
os serviços não é uma pessoa física mas uma empresa, uma fundação, uma 
associação, dentre outras possibilidades permitidas no projeto. 

Como se vê, o projeto permitirá a contratação não apenas de em-
presas prestadoras de serviços cujos empregados são diretamente por elas 
contratados com vínculo de emprego, mas também a contratação de ser-
viços por meio de associações e sociedades civis, cujos integrantes certa-
mente não serão empregados, como ocorre nas cooperativas de trabalho, 
nas quais os participantes associados não têm vínculo de emprego5. Até 
mesmo “empresas individuais” poderão ser contratadas, o que representará 
a institucionalização da contratação das Pessoas Jurídicas (PJs) para quais-
quer atividades.

Conforme estabelecido no artigo 2º, parágrafo 1º, do projeto, os 
contratantes poderão ser também o produtor rural pessoa física e o profis-
sional liberal. 

As possibilidades de contratação serão inúmeras, e boa parte delas 
sem caracterizar o contrato de emprego, razão pela qual provavelmente as 
empresas tomadoras não mais contratarão empresas prestadoras de servi-
ços, nos moldes hoje existentes, porque nessa modalidade há o vínculo de 
emprego do empregado com a empresa prestadora, com o consequente 
pagamento dos direitos trabalhistas, embora não os mesmos dos empre-
gados da tomadora. Esses contratos têm um custo que engloba, além 
dos direitos básicos trabalhistas dos empregados da prestadora, também 
a remuneração do intermediador, ou seja, o proprietário da empresa que 
presta o serviço. Ora, se as empresas tomadoras tiverem a possibilidade 
de entabular contratos com custos ainda mais baixos certamente o farão, 
e poderão fazê-lo eliminado os gastos com o intermediário e respectivas 
obrigações trabalhistas. 

5. O art. 442 da CLT assegura: Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de 
emprego. Parágrafo único - Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo emprega-
tício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela.
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Assim, passaremos a ter uma modalidade de trabalho onde todos 
serão “donos do negócio”, sem qualquer subordinação, e não existirão em-
pregados. Todos serão sujeitos a obrigações e deveres, e nenhum direito!

O caso das cooperativas é um bom exemplo, pois atualmente já são 
utilizadas em alguns setores da economia. Esse tipo de contrato foi possível 
após a alteração do parágrafo único, do artigo 442, da CLT, que eliminou 
o vínculo de emprego entre os cooperados e a cooperativa, razão pela qual 
surgiram as cooperativas de serviços, que mais se assemelham a forneci-
mento de mão de obra. Vários serviços e produtos das empresas passaram 
a ser realizados pelos cooperativados, que trabalham e são remunerados 
como autônomos e de acordo com as regras estatutárias, sem qualquer 
direito trabalhista.

Há ainda, modalidade simulada de cooperativismo na qual existe o 
“dono da cooperativa”, que é aquele que admite, assalaria e dirige a pres-
tação pessoal de serviços, mas não é o empregador. Nessa forma ilícita de 
associação, a relação é ainda mais perversa. 

Assim, com a eventual aprovação do projeto, poderemos ter a fraude e 
a simulação da relação empregatícia através do cooperativismo disfarçado, e o 
que é pior, numa relação que dará segurança jurídica para as empresas.

Os eventuais conflitos entre contratante e contratada, serão dirimidos 
pela Justiça Comum, com base no Código Civil, porque não decorrerão de re-
lação de trabalho, mas de uma relação contratual, conforme preceitua o artigo 
1º, parágrafo 3º, do PLC 30. Portanto, a Justiça trabalhista julgará somente 
os casos em que houver alegação de vínculo de emprego com a tomadora, 
cuja comprovação será ainda mais difícil diante da legalização generalizada da 
terceirização e ante as possibilidades de contratação de associações civis.  

Ainda no que se refere ao artigo 2º, destacamos que o mesmo apre-
senta algumas salvaguardas, como por exemplo nos incisos I, II e III, do 
parágrafo 2º, que impedem que a contratada seja administrador ou man-
tenha vínculo de emprego com a contratante, ou ainda que lhe tenha pres-
tado serviços nos doze últimos meses, exceto se for aposentado. Menciona, 
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ainda, no parágrafo 3º, que a prestadora de serviços deve ter objeto social 
único ou mais de um objeto quando se referir a atividades que recaiam na 
mesma área de especialização, e que a atividade exercida deverá constar do 
contrato.  São questões burocráticas e ineficazes para impedir a fraude, pois 
bastará dispor no contrato que os pré-requisitos foram observados para in-
viabilizar qualquer discussão. Ademais, o ônus da prova continua cabendo 
a quem alega o fato ilegal, razão pela qual tais salvaguardas não mudam a 
situação atual do ponto de vista dos direitos do trabalhador e tampouco 
lhe dão qualquer vantagem. 

Quanto à necessidade de qualificação técnica da contratada, con-
forme preceitua o parágrafo 5º desse mesmo artigo, as formas de demons-
tração da especialização variam entre a declaração da contratada de que 
está apta para o desempenho da atividade objeto do contrato, nos termos 
do inciso I, ou a indicação das instalações, dos equipamentos e do pessoal 
adequados e disponíveis para a realização do serviço, conforme inciso II 
e, ainda, a indicação da qualificação dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos, nos termos do inciso III.  Todas essas 
hipóteses são direcionadas para a comprovação da especialização através da 
experiência técnica no serviço ou em qualquer outro critério subjetivo, o 
que facilmente poderá ser afirmado pelas empresas que quiserem dizer-se 
especializadas em alguma atividade. 

Se fosse a real intenção regulamentar a terceirização apenas para as 
atividades especializadas, o parágrafo 6º desse mesmo artigo seria suficien-
te, ou seja, a terceirização seria possível apenas nas atividades para as quais 
a “lei exija qualificação específica, fato que seria comprovado pelo registro 
de empresa e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, nos ter-
mos do disposto na Lei nº 6.839/80”. Mas não é o caso. A qualificação es-
pecífica é apenas uma das hipóteses, sendo que a especialização será critério 
subjetivo, abstrato, facilmente comprovado pelas empresas. 

Ainda quanto à exigência de especialização, o PLC exclui os serviços 
realizados por correspondentes contratados por instituições financeiras e 



123

todas aquelas autorizadas a funcionar pelo Banco do Brasil, além de excluí-
-los da exigência de que o contrato de prestação de serviços tenha objeto 
social único. Sem maiores explicações e sem qualquer lógica, o artigo 20, 
do PLC possibilita um cenário ainda mais devastador para esses trabalha-
dores. Mais um ato de violação ao princípio da isonomia. 

Merece destaque o disposto no parágrafo 2º, do artigo 3º do PLC, no 
tocante à permissão para a subcontratação, ou a quarteirização, de parcela 
específica da execução do objeto do contrato quando se tratar de serviços 
técnicos especializados e desde que mediante previsão no contrato original. 
Essa permissão irá fragmentar ainda mais as atividades produtivas, tornan-
do ainda mais difícil uma fiscalização eficiente. O artigo garante, ainda, 
que deverá ser comunicado o sindicato dos trabalhadores das respectivas 
categorias profissionais, conforme dispõe o parágrafo 3º. Ora, a constru-
ção desse artigo evidencia muito mais uma forma de legalizar a quartei-
rização do que assegurar um mecanismo de controle. Caso contrário, a 
comunicação mencionada deveria ser feita ao sindicato que representa os 
trabalhadores da empresa principal, o qual também deveria representar os 
empregados terceirizados, o que não é o caso. Questiona-se qual o poder 
que terão sindicatos pulverizados e sem qualquer conhecimento sobre as 
condições de trabalho existentes nas milhares de empresas tomadoras. 

Aliás, o aspecto da representação sindical é um dos piores desse pro-
jeto, conforme se depreende dos artigos 7º e 8º, que reconhecem expressa-
mente que apenas quando o contrato de prestação de serviços se der entre 
empresas que pertençam à mesma categoria econômica é que a represen-
tação dos terceirizados será realizada pelo mesmo sindicato que representa 
os empregados da contratante. Fora dessa hipótese, não há garantia de 
representação pelo sindicato que realmente conhece a empresa e negocia 
coletivamente em nome da maioria dos trabalhadores. Com isso, os tra-
balhadores terceirizados se vêm tolhidos de um importante instrumento 
de defesa de seus direitos, contra arbitrariedades nos locais de trabalho e 
contra fraudes na prestação dos serviços. 
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O artigo 5º do projeto detalha as cláusulas que deverão constar dos 
contratos de terceirização, e o artigo 6º prevê os documentos que deverão 
ser apresentados pela contratada, na sua maioria, regras que já existem 
atualmente e que devem constar de todos os contratos. Contudo, podemos 
ressaltar, pela relevância, a exigência de prestação de garantia pela contrata-
da no valor correspondente a 4% do valor do contrato, limitada a 50% do 
valor referente a 1 mês de faturamento, valores que poderão ser majorados, 
se o valor da mão de obra superar 50% do total do contrato (parágrafo 
1º), sendo que a empresa contratada poderá optar por caução em dinheiro 
(parágrafo 2º, I), seguro garantia (II) ou fiança bancária (III). Esses valores 
serão liberados apenas quando for comprovada a quitação das obrigações, 
nos termos do artigo 10 do PLC. Entretanto, nos parágrafos 1º e 2º do 
mesmo artigo, está estabelecido o prazo de 90 dias após o encerramento do 
contrato para ser requerida, período em que será válida. Como é sabido, 
dificilmente os trabalhadores procuram os seus direitos enquanto estiverem 
com contrato em vigor, por isso essa garantia poderá se tornar letra morta 
ante a rotatividade dos terceirizados nas diversas empresas de prestação de 
serviços e a dificuldade de ser buscada judicialmente, caso necessário.

Quanto aos valores garantidos, não se sabe se serão suficientes para 
o pagamento de todas as verbas devidas aos trabalhadores vinculados ao 
contrato, pois são valores definidos sem qualquer parâmetro mensurável 
ou critério técnico ou contábil. Também não há uma menção expressa de 
que a garantia deva abarcar todas as verbas trabalhistas devidas, o que seria 
desejável. 

No artigo 5º, consta uma providência que já vem sendo deferida em 
medidas cautelares pela Justiça Trabalhista, como a interrupção do pagamen-
to pelos serviços contratados ante a inadimplência das obrigações trabalhistas 
e previdenciárias pela empresa contratada (inciso V) e também a possibilidade 
de retenção em conta específica das verbas necessárias ao adimplemento das 
obrigações (inciso VI), bem como o pagamento direto dos valores retidos aos 
empregados da contratada (parágrafo 5º do artigo 15).
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Ora, essa é uma decorrência lógica do inadimplemento das obriga-
ções, por isso o Judiciário Trabalhista já vem adotando essas medidas inde-
pendentemente de estarem fixadas em lei específica, mas por se coaduna-
rem com os princípios e garantias fundamentais. Há ainda, a possibilidade 
de retenção dos valores. 

O artigo 9º do projeto permite os contratos de prestação de serviços 
por prazo indeterminado quando se refere a “serviços continuados”, ou 
seja, aqueles que se estendam por mais de um exercício financeiro e com 
continuidade (parágrafo único). Essa formulação não deixa dúvida que 
esse projeto legalizará a prestação de serviços por terceiros de forma per-
manente, assim como as contratações sucessivas de um mesmo empregado, 
conforme permite o artigo 14 do PLC 30. Portanto, será a legalização das 
condutas e práticas que têm sido combatidas fortemente até hoje. 

Aspecto muito importante na terceirização e que deveria ter sido 
garantido na sua regulamentação é sobre a isonomia dos direitos trabalhis-
tas. Contudo, o PLC 30, no artigo 12, assegura parcialmente a isonomia 
apenas quando se tratar da terceirização interna, ou seja, aquela em que os 
trabalhadores desempenham as atividades na própria tomadora, caso em 
que terão garantidos alguns direitos concedidos aos demais empregados da 
contratante, sendo eles, a alimentação, serviços de transporte, atendimento 
médico e ambulatorial, treinamento e medidas de proteção à saúde (itens I 
e II). A contrário senso, não serão devidos todos os demais direitos e bene-
fícios trabalhistas concedidos aos empregados da empresa principal, numa 
clara exclusão dos trabalhadores terceirizados da participação na vida da 
empresa, embora contribuam para os seus lucros e resultados. 

Quanto à responsabilidade da contratante pelas obrigações traba-
lhistas e previdenciárias, o projeto garante, no artigo 15, a solidariedade 
da empresa tomadora tão somente quanto àqueles direitos relacionados no 
artigo 16, que são salários e adicionais, férias, vale-transporte, FGTS, obri-
gações trabalhistas e previdenciárias na rescisão, inclusive recolhimentos ao 
INSS. Ocorre que há omissão quanto a eventuais indenizações decorrentes 
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das condições ambientais que causam danos materiais e morais aos tra-
balhadores. Portanto, não há uma responsabilidade solidária ampla. Essa 
regra vale também na subcontratação (parágrafo único). 

A análise do PLC 30 demonstra que o mesmo não resolverá as ques-
tões essenciais relacionadas à terceirização do ponto de vista da garantia 
dos trabalhadores, como a isonomia dos direitos e condições de trabalho, 
a responsabilidade solidária e ampla do tomador de serviços e a represen-
tação sindical pelo sindicato que representa os empregados da tomadora. 
Contudo, estabelece questões periféricas e algumas garantias inexequíveis, 
tudo para dar uma aura de proteção ao trabalho e ao trabalhador, quando 
na verdade visa apenas estabelecer um marco legal que legitime a terceiri-
zação em todas as atividades das empresas.

O PLC 30 E A ORDEM CONSTITUCIONAL 

A ordem constitucional vigente ampara os trabalhadores contra prá-
ticas discriminatórias, mediante normas, princípios e garantias fundamen-
tais previstas na Constituição Federal de 1988. 

Afirma o Ministro Maurício Godinho Delgado, ao se referir aos 
dois conceitos estruturais e estruturantes da nossa Constituição, que são 
o Estado Democrático de Direito e os Direitos e Garantias Individuais e 
Sociais Fundamentais, que eles também atingem o Direito do Trabalho, 
“em harmonia com a matriz humanística constitucional de 1988” (Delga-
do e Delgado, 2013, p. 27). E isso porque, como destaca o autor, a nossa 
Constituição Federal conferiu à pessoa humana um status diferenciado na 
estruturação da sociedade. 

Acrescenta que se a nossa sociedade se estrutura em tais princípios, 
todos os demais voltam-se para proteger a pessoa humana. Esse, portanto, 
é o objetivo central. Nessa esteira, Godinho destaca, ainda, “o princípio 
da dignidade humana, da valorização do trabalho e do emprego, da justiça 
social, da inviolabilidade do direito à vida, do respeito à privacidade e à 
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intimidade, da não discriminação, da subordinação da propriedade à sua 
função socioambiental, da proporcionalidade e, finalmente do princípio 
da vedação do retrocesso social” (Delgado e Delgado, 2013, p. 28). 

Quanto aos objetivos fundamentais do Estado Democrático de Di-
reito que constam do art. 3º da CF/88, destacamos: I - que assegura a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária; o III - que assegura 
a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais e o IV - 
que proíbe a discriminação. Esses fundamentos iluminam todo o sistema 
normativo, pois são considerados mandamentos nucleares de um sistema 
(Silva, 2005, p.28).

José Afonso da Silva, que considera que os objetivos fundamentais 
do Estado Democrático de Direito devem ser entendidos como relevantes 
e prioritários para a ação governamental (Silva, 2005, p.46), afirma que 
tais disposições do art. 3º da Constituição não são programáticas, mas 
“normas dirigentes ou teológicas, porque apontam fins positivos a serem 
alcançados pela aplicação de preceitos concretos definidos em outras partes 
da Constituição”. No mesmo sentido, menciona a posição da Ministra do 
STF, Carmem Lúcia Antunes Rocha, que destaca o comportamento ativo 
nas expressões normativas do mencionado artigo, no sentido de construir, 
erradicar, reduzir, promover, o que leva ao entendimento de que “os ob-
jetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são definidos em 
termos de obrigações transformadoras do quadro social e político retratado 
pelo constituinte na elaboração do texto constitucional”. 

É por isso que a “ordem social brasileira tem como base o primado do 
trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça social”, conforme o art. 193, 
da Carta Constitucional, da mesma forma que a ordem econômica.

No dizer de José Afonso, [...] ter como base o primado do trabalho 
significa pôr o trabalho acima de qualquer outro fator econômico, por se 
entender que nele o homem se realiza com dignidade. Ter como objetivo o 
bem-estar e a justiça social quer dizer que as relações econômicas e sociais 
do país, para gerarem o bem-estar, hão de propiciar trabalho e condições 
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de vida, material, espiritual e intelectual, adequada ao trabalhador e sua 
família, e que a riqueza produzida no país, para gerar justiça social, há que 
ser equanimemente distribuída. (Silva, 2005, p.756)

Para efetivar a justiça social e assegurar a todos existência digna, que 
são os fundamentos da ordem econômica e social, é necessário dar ao ca-
pitalismo uma feição que valorize o trabalho humano, pois é através dele 
que as pessoas terão acesso aos bens materiais necessários à vida com dig-
nidade. Portanto, vida digna, justiça social e trabalho, surgem como um 
todo indissociável.

Assim, o Estado deve intervir na economia, regulando aspectos re-
lacionados à produção de bens e riquezas, como ocorre na terceirização, e 
assegurando que os valores do trabalho humano não sejam solapados pelos 
valores capitalistas.  

Se centralidade está na pessoa humana e sua dignidade, uma legis-
lação que venha a regular a terceirização não poderá apenas proteger a 
ordem econômica, pois, se por um lado a ordem econômica reconhece a 
livre iniciativa como um dos seus fundamentos e a propriedade privada 
como um dos princípios a serem observados, por outro, assegura que essa 
mesma ordem econômica também seja fundada na valorização do trabalho 
humano, e tenha como fim “assegurar a todos existência digna, conforme 
os ditames da justiça social”. Portanto, a centralidade está no trabalho e 
não no capital. E o PLC 30 parece inverter esses valores, pois se preocupa 
apenas em criar condições favoráveis para o aumento do capital.

Ademais, ao permitir a coexistência de duas categorias de trabalhadores 
prestando serviços para uma mesma empresa mas sendo remunerados de for-
ma diferente, como ocorre na terceirização, também estará sendo desrespeita-
do o princípio da igualdade, no qual está enunciado o princípio da isonomia, 
que é um direito fundamental e relevante para a estruturação do sistema jurí-
dico brasileiro. A importância deste princípio para o Direito do Trabalho re-
side no fato de que, como ensina Bandeira de Mello, “a isonomia se consagra 
como o maior dos princípios garantidores dos direitos individuais”.  
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Portanto, o princípio isonômico está consagrado pela Constituição 
Federal, a qual o reforça com outras normas que buscam realizar a igualda-
de material, como o reconhecimento dos direitos sociais aos trabalhadores 
visando diminuir a desigualdade econômica e dando concretude e materia-
lidade ao princípio da igualdade. 

O reconhecimento dos direitos sociais, segundo José Afonso da Sil-
va, “[...] são direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais 
desiguais. São, portanto, direitos que se ligam com o direito de igualda-
de”.6 Representam, portanto, a possibilidade de efetivação da justiça social 
e da dignidade da pessoa humana, concretizando melhores condições de 
vida aos mais pobres, através de prestações positivas proporcionadas pelo 
Estado. 

Por isso a Constituição Brasileira apresenta uma legislação protetiva, 
que assegura direitos individuais e coletivos aos trabalhadores, e, por outro 
lado, possui, também, regras antidiscriminatórias, de natureza fundamen-
tal, autoaplicáveis às relações laborais. 

São exemplos de regras de igualdade material encontradas na Cons-
tituição, os direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, dispostos nos 
artigos 7º e 8º, e os incisos XXX, XXXI e XXXII, do art. 7º, da CF/88, 
que proíbem discriminações, vedando o primeiro, as diferenças salariais, 
de exercício de funções e de critérios por motivo de sexo, cor, idade ou 
estado civil; o segundo, vedando qualquer discriminação à pessoa com de-
ficiência, e o terceiro proibindo a distinção entre trabalho manual, técnico 
e intelectual ou entre os profissionais respectivos. 

Dentre os direitos fundamentais coletivos, destacamos a organização 
sindical e a negociação coletiva, que constam no artigo 8º da CF, dos quais 
decorre a possibilidade de evolução constante do Direito do Trabalho e 

6. José Afonso da Silva (2005, p.183) conceitua direitos sociais como “dimensão dos direitos fundamentais do homem, 
são prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que 
possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos; direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais 
desiguais. São, portanto, direitos que se ligam com o direito de igualdade. Valem como pressupostos do gozo dos direitos 
individuais, na medida em que criam condições materiais mais propícias ao auferimento da igualdade real – que, por sua 
vez, proporciona condição mais compatível com o exercício efetivo da liberdade”. 
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das condições de trabalho e, ainda, os instrumentos de autodefesa, como 
o direito de greve que consta do artigo 9º da Constituição Federal, cuja 
efetividade para os trabalhadores terceirizados, prestadores de serviços, é 
praticamente impossível devido inexistência de um grupo de trabalhadores 
em condições de vida similar que decorra da mesma profissão ou do traba-
lho em comum e em situação de emprego na mesma atividade econômica 
ou em atividade similar ou conexa e que possam formar um sindicato. 

Ora, existe similitude de condições de vida oriunda da profissão ou 
trabalho em comum entre os trabalhadores terceirizados? Existe solidarie-
dade resultante da identidade entre esses trabalhadores?

Maurício Godinho Delgado enfrenta com maestria essa questão ao 
abordar o problema da representação e atuação sindical dos trabalhadores 
terceirizados, enfatizando que é tão ou mais significativo do que o proble-
ma da discriminação remuneratória e da responsabilidade trabalhista (Del-
gado, 2009, p. 442). Destaca que a [...] terceirização desorganiza perver-
samente a atuação sindical e praticamente suprime qualquer possibilidade 
eficaz de ação, atuação e representação coletivas dos trabalhadores tercei-
rizados. A noção de ser coletivo obreiro, basilar ao Direito do Trabalho e a 
seu segmento juscoletivo, é inviável no contexto de pulverização da força 
de trabalho provocada pelo processo terceirizante (Delgado, 2009, p. 443).

De fato, a Constituição Federal, ao garantir o princípio fundamen-
tal da organização sindical no art. 8º, destaca que o sindicato, no caso o 
ser coletivo, de que fala Delgado, deve ser dotado de garantias de atuação, 
ação e representação. Tais garantias pressupõem comunhão, convergên-
cia de interesses e união, sob pena de não se viabilizarem concretamente. 
Ora, como os trabalhadores terceirizados, cujas condições de trabalho são 
peculiares, vinculados a diversos empregadores, submetidos a rotatividade 
nas funções e locais de trabalho diferentes, podem ter convergência de in-
teresses? Por isso, devido as peculiaridades da atuação profissional, um dos 
entraves aos trabalhadores terceirizados é que não possuem as condições 
para se organizarem verdadeiramente em sindicatos. 
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Maurício Godinho Delgado (2009, p. 443) aborda a questão di-
zendo que “[...] a ideia de formação de um sindicato de trabalhadores 
terceirizados, os quais servem a dezenas de diferentes tomadores de servi-
ços, integrantes estes de segmentos econômicos extremamente díspares, é 
simplesmente um contrassenso. Sindicato é unidade, é agregação de seres 
com interesses comuns, convergentes, unívocos. Entretanto, se o sindica-
to constitui-se de trabalhadores com diferentes formações profissionais, 
distintos interesses profissionais, materiais e culturais, diversificadas vin-
culações com tomadores de serviços – os quais, por sua vez, têm natureza 
absolutamente desigual – tal entidade, não se harmoniza, em qualquer 
ponto nuclear, com a ideia matriz e essencial de sindicato”.

De fato, a forma como se estrutura o trabalho na terceirização, frag-
mentando os trabalhadores e empregadores, elimina o componente de so-
lidariedade de interesses, similitude de condições de vida e de interesses 
profissionais. É muito comum os empregados terceirizados mudarem de 
local de trabalho constantemente, aliás, isso faz parte da estratégia para 
eliminar qualquer possibilidade de alegação de vínculo de emprego.

Por outro lado, existe vínculo e comunhão de interesses dos trabalha-
dores terceirizados com os próprios empregados da empresa tomadora. De 
fato, o trabalhador terceirizado está submetido a idênticas condições ambien-
tais, trabalha de acordo com as mesmas regras estabelecidas pela empresa to-
madora para os demais empregados, e, também, contribui com seu trabalho 
para o resultado final do empreendimento. Portanto, o vínculo de interesses 
profissionais, materiais e culturais se estabelece com estes empregados, e não 
com outros, dispersos na chamada categoria dos “prestadores de serviço”.

Como ensina Maurício Godinho Delgado (2009, p. 443), os tra-
balhadores terceirizados somente podem ser representados pela entidade 
sindical que represente os empregados da empresa tomadora:  “Toda a 
formação profissional, seus interesses profissionais, materiais e culturais, 
toda a vinculação laborativa essencial do trabalhador terceirizado, tudo se 
encontra direcionado à empresa tomadora de serviços, e não à mera inter-
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mediária da mão-de-obra. A real categoria profissional desse obreiro é aquela 
em que ele efetivamente se integra em seu cotidiano de labor”. 

O PLC 30 não resolve esse problema, pelo contrário, o acentua 
quando, no artigo 8º, menciona que “quando o contrato de prestação de 
serviços especializados a terceiros se der entre empresas que pertençam à mesma 
categoria econômica, os empregados da contratada envolvidos no contrato serão 
representados pelo mesmo sindicato que representa os empregados da contratan-
te”.  Não é uma garantia, mas uma decorrência do nosso sistema sindical 
brasileiro que se estrutura em categorias profissionais e econômicas, razão 
pela qual, o artigo nada acrescenta que seja capaz de resolver o problema da 
representação sindical e da negociação coletiva para os terceirizados.

O mesmo raciocínio se aplica para o direito de greve, disposto no art. 
9º, da CF/88, direito fundamental, de natureza instrumental, um meio colo-
cado à disposição dos trabalhadores para defenderem seus direitos e interesses. 
Também para efetivar esse direito, é preciso que exista um grupo de traba-
lhadores submetidos aos mesmos problemas e com reivindicações comuns, 
dirigidas a uma mesma empresa ou categoria econômica. Evidentemente, tais 
pressupostos não são encontrados na relação trilateral que se estabelece na 
terceirização, fato que impede que, através da negociação coletiva, os empre-
gados terceirizados conquistem melhores condições de trabalho. 

Como demonstrado, a configuração desses trabalhadores não forma 
uma categoria profissional em sentido estrito, portanto, não podem cons-
tituir um sindicato de verdade, e sem o sindicato não podem negociar co-
letivamente, firmar acordos ou convenções, nem exercer o direito de greve; 
e por outro lado, devido à pulverização do trabalho realizado para diversos 
empregadores, de segmentos econômicos totalmente díspares, falta-lhes o 
vínculo de interesses comuns. 

Do ponto de vista dos direitos individuais, da mesma forma há a 
exclusão dos trabalhadores terceirizados, ainda que consideremos que há 
relação de vínculo de emprego que se forma entre o trabalhador terceiriza-
do e a empresa prestadora de serviço.
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Um dos direitos que não são garantidos aos empregados terceiri-
zados, dentre os que constam no rol dos direitos sociais fundamentais, 
previstos no artigo 7º, da Constituição Federal, é aquele inscrito no Inciso 
XI – participação nos lucros ou resultados, desvinculada da remuneração e, ex-
cepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.

Na terceirização, os trabalhadores prestadores de serviço, por não serem 
empregados da empresa tomadora, estão automaticamente excluídos da rela-
ção, pois ainda que estejam submetidos às mesmas condições de trabalho e 
contribuam para o resultado do empreendimento, não pertencem à categoria 
profissional dos empregados da tomadora e, portanto, não lhes é garantida a 
participação nos lucros ou nos resultados negociada pelo sindicato da ativi-
dade preponderante. Apenas por liberalidade da empresa tomadora os traba-
lhadores terceirizados receberão os mesmos valores pagos a seus empregados. 

 Destacamos, ainda, o Inciso XXXII – distinção entre trabalho ma-
nual, técnico e intelectual ou entre profissionais respectivos, que visa evitar 
discriminações no ambiente de trabalho. 

O PLC 30 viola esse dispositivo quando permite a coexistência de 
trabalhadores no mesmo espaço de trabalho, desenvolvendo atividades 
permanentes, submetidos às mesmas condições ambientais e produzindo 
para um mesmo empregador, que apesar de se apropriar dos resultados do 
trabalho, paga salários e demais direitos de forma desigual. 

Além disso, é um contrassenso que exista uma regra de isonomia 
remuneratória para o trabalhador temporário, conforme previsto na Lei 
6.019, exatamente pela condição excepcional em que o trabalho é exerci-
do, e não exista para o trabalhador terceirizado que também se submete as 
mesmas condições, porém, de forma permanente. E o PLC 30 não resolve 
esse problema, pelo contrário, regulamenta a desigualdade hoje existente.

O Ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, enfatiza três argu-
mentos para justificar a defesa do que chama de “comunicabilidade entre o 
padrão remuneratório da empresa tomadora e o da prestadora”: o primeiro 
é o que se baseia em outros países com “ordens jurídicas mais igualitárias 
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e avançadas”7; o segundo, é que não se pode concordar com fórmulas de 
gestão que levem à discriminação e ao aviltamento da força de trabalho, 
contrariando a própria essência do Direito do Trabalho; e o terceiro, por-
que existem preceitos constitucionais e infraconstitucionais que favorecem 
a aplicação do salário equitativo mesmo na terceirização lícita, já que na 
ilícita a consequência é a formação do vínculo diretamente com a tomado-
ra e o pagamento dos mesmos direitos.8

Todavia, entendemos que a comunicabilidade de direitos não deve 
se restringir à remuneração e demais parcelas de caráter salarial, mas aos 
demais direitos e benefícios concedidos aos empregados da tomadora. 

A garantia de tratamento isonômico também consta na Declaração 
da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, aprovada 
na 86ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho, em junho de 
1998, em Genebra.9 O princípio da não discriminação está regulado pela 
OIT, pela Convenção nº 100, sobre “Salário Igual para Trabalho de Igual 
Valor entre Homem e Mulher”, ratificada pelo Brasil em 25/04/1957, e 
que proíbe a discriminação entre a mão de obra masculina e feminina, em 
matéria de remuneração e demais vantagens, pagas direta ou indiretamente 
pelo empregador. Também a esse respeito, destacamos a Convenção nº 
111 da OIT, sobre Discriminação em Matéria de Emprego e Ocupação, 
ratificada pelo Brasil em 26/11/1965, e que proíbe atos de discriminação. 

Portanto, a análise sistemática da Constituição Federal e demais nor-
mas aplicáveis ao trabalho, em confronto com o projeto sobre a terceiri-
zação - PLC 30, evidencia que o mesmo viola importantes princípios e 
fundamentos constitucionais.

7. O autor menciona o Direito do Trabalho da Itália, que na lei nº 1.369/60, art. 3º, assim dispõe: “Os empresários arrendatários 
de obras e serviços, inclusive os trabalhos de porte, limpeza ou conservação normal das instalações, que tenham de ser 
executados no interior de sua propriedade sob organização e gestão do arrendador, serão solidários a este no pagamento 
dos trabalhadores de que deste dependem, de um salário mínimo não inferior ao que percebem os trabalhadores que 
dele dependem, bem como lhes assegurará condições de trabalho não inferiores às que desfrutem estes trabalhadores”. 
8. Maurício Godinho Delgado menciona os seguintes preceitos constitucionais: primeiro os ligados à ideia básica de isono-
mia: art. 5º, ab initio, e inciso I, CF/88; Preceitos constitucionais concernentes à ideia da prevalência na ordem jurídica dos 
direitos sociotrabalhistas: art. 1º, III e IV; art. 3º, I, in fine e III, ab initio, e IV, ab initio; art. 4º, II; art. 6º, art. 7º, caput, in fine; art. 7º, 
VI, VII, X; art. 100, ab initio; art. 170, III. Preceitos constitucionais determinadores da proteção ampla do salário: art. 7º, VI, VII e 
X, CF/88. Preceito lançado no art. 7º, XXXII da CF (Curso de Direito do Trabalho. 2009. p. 421.).
9. OIT. Princípios e direitos fundamentais no trabalho. Declaração e normas da OIT. Brasília: Organização Internacional do 
Trabalho, ACTRAV, 2000. 
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Por qualquer ângulo que se analise o referido projeto, denota-se que 
ele não resolve os problemas essenciais causados pela terceirização, dentre 
os quais apontamos como os mais relevantes a isonomia remuneratória 
entre os trabalhadores terceirizados e os efetivos da tomadora; a responsa-
bilização ampla do tomador de serviços pelos valores trabalhistas decorren-
tes da terceirização, inclusive indenizações por dano moral e material por 
dano à saúde, e a representação sindical dos trabalhadores terceirizados, 
que só terá caráter verdadeiramente protetivo se for feita pelo sindicato que 
representa os empregados efetivos da tomadora. 

Assim, a implantação da terceirização de forma indiscriminada, 
como é o objetivo do PLC 30, não levará ao pleno emprego ou a saída 
da crise econômica, ou ainda a melhoria das condições de trabalho dos 
terceirizados, ao contrário, precarizará ainda mais as condições atualmente 
existentes. 

A onda precarizante que já varreu inúmeros países latino-america-
nos e europeus desde a década de 90, mediante a aprovação de medidas 
flexibilizadoras e desregulamentadoras das relações de trabalho bate à nossa 
porta, em pleno século XXI, e não parece ter arrefecido diante dos pífios 
resultados naqueles países. Esperamos que, no Brasil, os trabalhadores, sin-
dicatos, organizações sociais, magistratura, academia, dentre outros impor-
tantes segmentos, estejam atentos e não permitam o desmonte dos direitos 
sociais e o retorno à barbárie do século XIX.  
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A INCONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO 
NA ATIVIDADE-FIM: O VALOR SOCIAL 
DA LIVRE INICIATIVA E 
A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA1

GABRIELA NEVES DELGADO2 
HELDER SANTOS AMORIM3

“A Constituição da República não deixa ao legislador infraconstitucional 
margem de ação para instituição ou autorização da terceirização na atividade-

fim das empresas, seja em face da alta densidade de conteúdo das regras 
dos arts. 7º a 11 do Texto Constitucional, que conferem uma proteção 

constitucional específica ao trabalhador, dotada de integração à empresa e de 
pretensão de continuidade do vínculo de trabalho, seja em face dos princípios 
constitucionais que asseguram os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 
como fundamento da República (Constituição, art. 1º, IV), a função social da 

propriedade e da empresa como fundamento da ordem econômica (art. 170, III) e 
o primado do trabalho como base de toda ordem social (art. 193)”.

A permissão constitucional à terceirização na atividade-meio das 
empresas, assim como ocorre no âmbito da Administração Pública, tem 
por pressuposto viabilizar que o empreendedor dedique seus recursos à 
realização de sua atividade finalística, seu core business, a fim de racionali-
1. Este artigo científico integra a obra de: DELGADO, Gabriela Neves; AMORIM, Helder Santos. Os Limites Constitucionais da 
Terceirização. São Paulo: LTr, 2014. 
2. Professora Associada de Direito do Trabalho dos Programas de Graduação e Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Brasília – UnB.  Vice-Diretora da Faculdade de Direito da UnB. Doutora em Filosofia do Direito pela UFMG. Mestre 
em Direito do Trabalho pela PUC Minas. Líder do Grupo de Pesquisa Trabalho, Constituição e Cidadania (UnB – CNPq). Advogada. 
3. Mestre em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Procurador do Trabalho. Profes-
sor de Direito Constitucional da Escola Superior Dom Helder Câmara. Membro Auxiliar do Procurador-Geral da República 
em Matéria Trabalhista.
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zar o aproveitamento do tempo e das energias institucionais com máxima 
eficiência administrativa.

A leitura integrada das regras constitucionais que regulam a prote-
ção ao regime de emprego (arts. 7º a 11) e que regulam a contratação de 
serviços na atividade-meio (arts. 37, XXI, e art. 170, § 1º, III) conduzem à 
conclusão de que a terceirização, por sua repercussão restritiva ao emprego 
direto com o beneficiário final da mão de obra, regime este socialmente 
mais protegido, somente se legitima, excepcionalmente, na medida indis-
pensável à promoção daquelas finalidades gerenciais, tornando-se ilegítima 
a sua prática além dessa medida, ou seja, na atividade-fim empresarial. 

Nesse espaço da atividade-fim, a Constituição reserva à empresa a 
função social de promover emprego direto com o trabalhador, com má-
xima proteção social, tendo em conta a dupla qualidade protetiva desse 
regime de emprego: uma proteção temporal, que remete à pretensão de 
máxima continuidade do vínculo de trabalho, e uma proteção espacial, de 
garantia de integração do trabalhador à vida da empresa.

A proteção temporal decorre do princípio da continuidade da rela-
ção de emprego (Delgado e Delgado, 2013, p.407) que, segundo Arnaldo 
Süssekind, se encontra historicamente assentado em diversos direitos pre-
vistos no art. 7º da Constituição, tais como, a indenização compensatória 
em caso de dispensa injusta (inc. I); o seguro-desemprego (inc. II); o levan-
tamento dos depósitos do FGTS (inc. III) e o aviso prévio proporcional ao 
tempo de serviço (inc. XXI).

Ademais, ainda denotam a pretensão de continuidade do vínculo de 
emprego o direito a “férias anuais remuneradas” (art. 7º, XVII), cujo gozo de-
pende da prestação de trabalho em sucessivos períodos aquisitivos e conces-
sivos, e o direito à “aposentadoria” (art. 7º, XXIV), instrumento de proteção 
social que se submete à condição aquisitiva de “trinta e cinco anos de contribui-
ção, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher” (art. 201, § 7º, 1º).

A eficácia desses direitos depende da longevidade dos vínculos de 
emprego.
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Por sua vez, a proteção espacial, de máxima integração do trabalha-
dor à vida da empresa e de valorização da relação direta entre o obreiro e o 
empreendimento beneficiário final de sua mão de obra, se revela na noção 
constitucional de categoria profissional, sobre a qual repousa o modelo 
de organização sindical concebido pela Constituição (art. 8º), e que pres-
supõe um vínculo de solidariedade entre os empregados que laboram em 
favor de um determinado empreendimento econômico, como condição 
para o exercício da coalização profissional.

A Constituição também revela pretensão de máxima integração do 
trabalhador ao empreendimento econômico no inciso XI do seu art. 7º, 
quando garante ao trabalhador a “participação nos lucros, ou resultados, 
desvinculada da remuneração, e excepcionalmente, participação na gestão 
da empresa, conforme definido em lei”, direito cuja eficácia depende da 
solvabilidade econômica da empresa e de seu desenvolvimento institucio-
nal, para gerar lucros e resultados.

E, por fim, a Constituição prestigia a integração do trabalhador à 
empresa como premissa de efetividade das normas de proteção à sua saúde 
e segurança, direito fundamental previsto em seu art. 7º, XXI, cuja eficácia 
também depende da estabilidade da presença do trabalhador no mesmo 
ambiente laboral.

Daí que, exercendo a terceirização forte efeito desagregador da pre-
sença do trabalhador na vida da empresa e fragmentador da continuidade 
do vínculo de emprego, promovendo alta rotatividade contratual, acaba 
por esvaziar a eficácia desses elementos constitucionais, de proteção es-
pacial e temporal, inerentes à relação de emprego. E por impor essas res-
trições protetivas, a terceirização é mecanismo que a Constituição reserva 
apenas excepcionalmente ao espaço da atividade-meio da empresa, como 
um mecanismo gerencial voltado a viabilizar que o empreendimento possa 
se dedicar à sua atividade finalística, para nela promover o emprego direto 
e maximamente protegido.

Nesse contexto, a terceirização praticada na atividade-fim da empre-
sa, sendo prática inconstitucional, também acaba por afastar a legitimida-
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de da terceirização em sua atividade-meio, já que a empresa dela não se 
utiliza para se dedicar à sua vocação essencial, ao final também terceirizada.

Nesse sentido, quando a Súmula 331 do TST, interpretando a or-
dem jurídica,   reputa inválido o contrato de terceirização em atividade-fim 
e reconhece a relação de emprego direta entre o trabalhador e o empreen-
dedor beneficiário final de sua mão de obra (item I), ao mesmo tempo em 
que protege o regime de emprego direto na atividade-fim, também afirma 
o princípio constitucional da função social da empresa, como um corolário 
da função social da propriedade privada.

 A função social da propriedade, proclamada no art. 5º, XXIII, da 
Constituição da República, é cláusula constitucional que condiciona o 
exercício do direito de propriedade ao cumprimento de objetivos sociais, 
conformando essa liberdade individual a um conteúdo promocional de 
justiça em respeito à matriz do Estado Democrático de Direito.

O art. 170, III, da Constituição, ao proclamar a função social da 
propriedade como um dos princípios da ordem econômica, estende essa 
função à propriedade dos bens de produção, ou seja, à empresa, atribuin-
do-lhe um papel social promotor de justiça social, especialmente por meio 
da geração de emprego de qualidade, como veículo de afirmação social do 
trabalho e da livre iniciativa4.

José Afonso da Silva, correlacionando essa função social da empre-
sa com a “valorização do trabalho humano” (art. 170, caput), a “defesa do 
consumidor” (V), a “defesa do meio ambiente” (VI), “a redução das desi-
gualdades regionais e sociais” (VII) e a “busca do pleno emprego” (VIII), 
como princípios da ordem econômica, identifica sua direta implicação com 
a propridade dos bens de produção, especialmente imputada à empresa, por 
meio da qual se realiza e efetiva o poder econômico (Silva, 1997, p. 745).

4. Mauricio Godinho Delgado e Gabriela Neves Delgado destacam que o princípio da subordinação da propriedade à sua 
função socioambiental, reconhecido pelo Texto Máximo de 1988, determina “ter essa propriedade de se submeter e cumprir 
efetivas funções de caráter social e de caráter ambiental”. Para os autores, “o uso egoístico da propriedade não encontra 
respaldo na ordem jurídica, uma vez que ela tem de respeitar e cumprir práticas respeitosas e valorizadoras do ser humano, 
da vida social e do meio ambiente”. A respeito do tema, consultar: DELGADO, Mauricio Godinho; DELGADO, Gabriela Neves. 
Tratado Jurisprudencial de Direito Constitucional do Trabalho. vol. I. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 305.     
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É o que ensina o festejado constitucionalista:

“(...) a inicitiva econômica privada é amplamente condicionada no sistema 
da constituição econômica brasileira. Se ela se implementa na atuação em-
presarial, e esta se subordina ao ‘princípio da função social’, para realizar ao 

mesmo tempo o desenvolvimento nacional, assegurada a existência digna de 

todos, confome ditames da justiça social, bem se vê que a ‘liberdade de inicia-
tiva’ só se legitima quando voltada à efetiva consecução desses fundamentos, 
fins e valores da ordem econômica” (Silva, 1997, p. 745). (Grifos acrescidos)

O esclarecimento do conteúdo exato desse princípio de função so-
cial da empresa é questão que sempre demanda a análise da norma diante 
do caso concreto, como é próprio à compreensão do conteúdo normativo 
dos princípios jurídicos. Mas, no que diz respeito à posição jurídica da 
empresa em relação ao trabalho, a Constituição já oferece vários elementos 
identificadores do seu conteúdo.

É esclarecedora, para esse fim, a leitura do art. 186 da Constituição, 
que estabelece o condicionamento social da propriedade rural como 
critério de exclusão de sua desapropriação por interesse social (art. 184), 
uma regra jurídica que, apesar de destinada à propriedade rural, confere 
excelente parâmetro de concretude ao princípio, em todas as instâncias da 
atividade econômica. Diz a norma:

“A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamen-
te, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes re-
quisitos:
I – aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio 
ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores”. 
(Grifos acrescidos)
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Ao condicionar o exercício da função social da propriedade rural à 
observância das normas de proteção ao trabalhador e a uma exploração que 
favoreça o bem-estar do trabalhador, a Constituição revela uma exigência 
social aplicável a qualquer empreendimento econômico, na medida em 
que, em seu art. 7º, institui o regime de emprego protegido, destinado in-
distintamente a “trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 
à melhoria de sua condição social” (art. 7º, caput).(Delgado e Delgado, 
2013, p.306)

Sob essa lógica, a Constituição atribui também à empresa urbana, 
como função social, a observância das normas de proteção ao trabalhador 
e uma exploração que, portanto, também favoreça seu bem-estar.

A prática da terceirização na atividade-fim esvazia a dimensão comu-
nitária da empresa, pois a radicalização desse mecanismo pode viabilizar a 
extrema figura da empresa sem empregados, que terceiriza todas as suas 
atividades, eximindo-se, por absoluta liberalidade, de inúmeras responsa-
bilidades sociais, trabalhistas, previdenciárias e tributárias.

Estivesse ao livre arbítrio do empreendedor a prática irrestrita da ter-
ceirização, sem os condicionamentos constitucionais, o empresário poderia, 
por exemplo, eximir-se do cumprimento das normas convencionais de sua 
respectiva categoria econômica, quando bem lhe entendesse, por meio da 
contratação de serviços, com a consequente transferência dos trabalhadores 
para uma categoria profissional diferente, com menor poder de reivindica-
ção, esvaziando com isso o valor constitucional da organização sindical como 
veículo de afirmação da coalizão profissional, pela melhoria das condições 
sociais dos trabalhadores (Constituição, art. 7º, XXVI, e 8º, VI).

Da mesma forma, poderia o empreendedor utilizar a terceirização para 
inviabilizar ou fragilizar o movimento grevista, quando lhe aprouvesse, esva-
ziando o sentido constitucional da greve, como legítimo direito de reivindica-
ção coletiva por melhores condições de trabalho (Constituição, art. 8º).

Terceirizando todas as suas atividades, o empresário poderia se eximir, 
por pura liberalidade, de participar de políticas sociais constitucionais deter-
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minantes para o cumprimento da função social da empresa, fundadas em 
obrigações cuja incidência é determinada pelo número de empregados da 
empresa.  A exemplo, poderia a empresa inviabilizar a incidência do art. 11 
da Constituição, que prevê o direito dos trabalhadores à eleição de um em-
pregado representante nas empresas com mais de duzentos empregados5.

Reduzindo artificialmente seu quadro de empregados, por meio da 
terceirização irrestrita, a empresa também poderia se isentar de participar 
da política social de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 
trabalho, conforme previsto no art. 24, XII, da Constituição. No plano 
legal, essa política social se faz por meio da obrigatoriedade da admissão 
de pessoas com deficiência, destinada às empresas com mais de 100 em-
pregados, e proporcionalmente ao seu número de empregados, conforme 
previsto no art. 93 da Lei n. 8.213/1991. Diz a norma:

 “A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está obrigada a preencher de 
2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários 
reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte pro-
porção: I - até 200 empregados: 2%;II - de 201 a 500:3%;III - de 501 a 1.000: 
4%; IV - de 1.001 em diante: 5%”.

Se pudesse terceirizar irrestritamente, o empreendedor exerceria com 
potestade a escolha entre submeter-se ou não a essa política social, o que seria 
incompatível com o pressuposto de eficácia das normas constitucionais.

Essa política pública de inserção da pessoa com deficiência no am-
biente de trabalho é de tão alta relevância constitucional, como instru-
mento de afirmação da cidadania, que em seu art. 37, VIII, a Consti-
tuição determina a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos 
para as pessoas com deficiência, dispositivo hoje regulamentado pela Lei 
n. 7.853/1989, cujo Decreto n. 3.298/1999, em seu art. 37, assegura a 

5. Constituição Federal de 1988, art. 11: “Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um 
representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores”.
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reserva de percentual de cinco por cento das vagas oferecidas em concursos 
públicos a pessoas com deficiência6.

A irrestrita liberdade de contratar a terceirização, no âmbito das em-
presas públicas, por exemplo, viabilizando a ampla substituição de empre-
gados públicos por trabalhadores terceirizados em sua atividade-fim, esva-
ziaria o sentido daquela norma constitucional que determina a inclusão de 
pessoas com deficiência nos empregos públicos.

Ademais, socorrendo-se da terceirização em atividade-fim, a empresa 
privada ainda poderia isentar-se de participar da política social de inser-
ção e qualificação do jovem trabalhador no mercado de trabalho, que tem 
assento no art. 227 da Constituição, como mandamento de proteção ao 
direito de ampla profissionalização. 

Esse direito encontra-se legalmente conformado na obrigatorieda-
de empresarial de contratação de uma cota de trabalhadores aprendizes, 
“equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no máxi-
mo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções 
demandem formação profissional”, os quais devem ser matriculados nos 
cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, tal como previsto no art. 
429 da CLT.

Além disso, a empresa que pudesse esvaziar artificalmente seu qua-
dro de empregados por meio da terceirização na atividade-fim, se isenta-
ria de participar diretamente do financiamento da previdência social, por 
meio da contribuição sobre a folha de pagamento prevista no art. 195, I, 
a, da Constituição. 

A empresa que optasse por terceirizar toda a sua atividade finalística 
participaria apenas indiretamente da contribuição à Previdência, através 
das empresas prestadoras de serviços, reduzindo consideravelmente essa 

6. Decreto n. 3.298/1999, art. 37: “Fica assegurado à pessoa portadora de deficiência o direito de se inscrever em concurso 
público, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo cujas atribuições sejam com-
patíveis com a deficiência de que é portador. § 1º  O candidato portador de deficiência, em razão da necessária igualdade 
de condições, concorrerá a todas as vagas, sendo reservado no mínimo o percentual de cinco por cento em face da 
classificação obtida. § 2o  Caso a aplicação do percentual de que trata o parágrafo anterior resulte em número fracionado, 
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente”.
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participação, haja vista que a terceirização, conforme visto nos itens ante-
riores, pressiona a redução remuneratória, pressionando, por conseguinte, 
a redução da contribuição empresarial e obreira à previdência social. Em 
larga escala, isso ensejaria impacto destrutivo sobre o sistema previdenciá-
rio, em evidente prejuízo à sociedade.

A redução remuneratória, em larga escala, na atividade-fim da empre-
sa, também implicaria redução das contribuições ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço, prejudicando esse programa social voltado ao financia-
mento de políticas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura 
urbana, que beneficiam a sociedade em geral e, em especial, a população de 
baixa renda, fragilizando essa relevante função social da empresa.

A empresa vazia de empregados também se isentaria de participar de 
importantes programas sociais previstos na Constituição, ao deixar de con-
tribuir para o programa do salário-educação, previsto no art. 212, § 5º, da 
Constituição, como fonte de custeio da educação básica; deixando de parti-
cipar do programa do salário-família, previsto no art. 7º, XII, da Constitui-
ção, e se isentando de contribuir para o Programa de Integração Social, que 
financia o seguro-desemprego, na forma do art. 239 da Constituição.

Observe-se que em todos esses casos exemplificados, a eficácia das res-
pectivas normas constitucionais instituidoras de políticas e programa sociais 
estaria inteiramente submetida ao arbítrio do destinatário da norma, que, 
optando por terceirizar a sua atividade-fim, esvaziaria ou reduziria drastica-
mente o conteúdo de sentido desses direitos sociais, negando-se ao fim a sua 
própria eficácia. 

Isso afrontaria toda a expectativa constitucional de interpretação das 
normas instituidoras dos direitos sociais, as quais, conforme lição de Cano-
tilho, desafiam uma interpretação que delas extraia o máximo conteúdo de 
realização:

 “As normas constitucionais consagradoras dos direitos sociais, económicos e cultu-
rais implicam, além disso, uma ‘interpretação’ das normas legais de modo conforme 
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com ‘a constituição social económica e cultural’ (p.ex. no caso de dúvida sobre o 

âmbito de segurança social, deve seguir-se a interpretação mais conforme com a 

efectiva realização deste direito)”. (Canotilho, 2003, p. 478. Grifos acrescidos)

Foi exatamente nesse sentido que o STF agiu, no julgamento da me-
dida cautelar em ADIn n. 1.675-1/DF, ao considerar plausível a alegação 
de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 1539-35, de 4.9.1997, 
que autorizava o trabalho aos domingos no comércio varejista em geral. 

Nesse caso, o STF entendeu que a Constituição, em seu art. 7º, XV, 
ao prever o repouso semanal remunerado “preferentemente aos domin-
gos”, não permite o esvaziamento da norma constitucional de preferência, 
em relação às quais as exceções devem ser estabelecidas pelo legislador or-
dinário sob critérios objetivos e razoáveis, não podendo ser convertidas em 
regra, a arbítrio único e exclusivo do empregador. É o que diz a seguinte 
passagem do julgado, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence:

“II. Repouso semanal remunerado ‘preferentemente aos domingos’ (CF, art. 7º, 

XV): histórico legislativo e inteligência: arguição plausível de consequente incons-

titucionalidade do art. 6º da M. Prov. 1539-25/97, o qual – independente de acor-

do ou convenção coletiva – faculta o funcionamento aos domingos do comércio 

varejista: medida cautelar deferida.

A Constituição não faz absoluta a opção pelo repouso aos domingos, que só 

impôs preferentemente; a relação daí decorrente não pode, contudo, esvaziar a 

norma constitucional de preferência, em relação à qual as exceções – sujeitas à 

razoabilidade e objetividade dos seus critérios – não pode converter-se em regra, 

a arbítrio unicamente do empregador”. (ADIn 1.675-1/DF, Pleno, Relator Mi-

nistro Sepúlveda Pertence, D.J. 19.09.2003). (Grifos acrescidos)

Essa ADIn perdeu o objeto por força da não conversão da Medida 
Provisória em lei, mas deixou essa magistral lição que se revela de suma 
importância à compreensão da matéria em debate.
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 Sob esse prisma, da efetividade de direitos, outra relevante função 
social constitucionalmente atribuída à empresa, sob incentivo do Estado, 
e que poderia ser profundamente esvaziada pela prática da terceirização 
na atividade-fim, diz respeito à política de desenvolvimento científico, de 
pesquisa e capacitação tecnológicas, prevista no art. 218 da Constituição. 

 Segundo o § 4º desse dispositivo, a lei deve apoiar e estimular 
as empresas que invistam em formação e aperfeiçoamento de seus recur-
sos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao 
empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 
resultantes da produtividade de seu trabalho.

 Essa norma constitucional possui evidente cunho protetivo do de-
senvolvimento humano e profissional do trabalhador, e integrativo do tra-
balhador na vida da empresa, demandando do legislador uma atuação que 
incentive a empresa a constituir veículo de promoção social das pessoas que 
sobrevivem do trabalho, como instrumento de afirmação da cidadania.

 A terceirização em atividade-fim, como mecanismo de fragmenta-
ção institucional da empresa, destituiria a sociedade desse espaço constitu-
cional de aperfeiçoamento pessoal e profissional do trabalhador, desvincu-
lando a empresa de sua vocação constitucional promotora de justiça social.

É nesse sentido que José Afonso da Silva apreende a função 
constitucional social da livre iniciativa e, portanto, da empresa, como 
veículo de promoção do trabalho humano, e não apenas como instrumento 
de satisfação dos interesses pessoais do empresário. Em passagem citada no 
acórdão da ADIn 319-4/DF, do STF, sob relatoria do Ministro Moreira 
Alves, o prestigiado constitucionalista assim registra:

“Um regime de justiça social será aquele em que cada um deve poder dispor 
dos meios materiais para viver confortavelmente segundo as exigências de sua 
natureza física, espiritual e política. Não aceita as profundas desigualdades, a 
pobreza absoluta e a miséria (...). Assim, a liberdade de iniciativa econômica 
privada, num contexto de uma Constituição preocupada com a realização da 
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justiça social (o fim condiciona os meios), não pode significar mais do que 
‘liberdade de desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo poder 
público, e, portanto, possibilidade de gozar das facilidades e necessidade de 
submeter-se às limitações postas pelo mesmo’. É legítima, enquanto exercida 

no interesse da justiça social. Será ilegítima, quando exercida com objetivo 

de puro lucro e realização pessoal do empresário.7”. (Grifos acrescidos)

Ou seja, a concepção egoística de “iniciativa privada” ou de “livre ini-
ciativa” não possui, dessa maneira, respaldo na Constituição da República.

Nesse sentido, a prática da terceirização da atividade-fim implica abso-
luta negação da função social constitucional da empresa, na medida em que 
submete o valor social do trabalho ao interesse do lucro, como um fim em si 
mesmo, desfigurando o valor social da livre iniciativa, em violação ao prin-
cípio fundamental da República consagrado no art. 1º, IV, da Constituição.

A respeito do valor social da livre iniciativa como fundamento da 
República, é esclarecedora a interpretação constitucional levada a cabo 
pelo STF no julgamento da ADIn 1.950-3/SP, em que a Corte, aprecian-
do alegação de inconstitucionalidade de uma lei estadual que concedia 
meia-entrada a estudantes em eventos culturais e desportivos, reconheceu 
a livre iniciativa como uma liberdade que ultrapassa o liberalismo econô-
mico, na medida em que “ela é expressão de liberdade titulada não apenas 
pela empresa, mas também pelo trabalho”8. 

Segundo o acórdão da lavra do Ministro Eros Grau, “o art. 1º, IV, do 
texto constitucional, enuncia como fundamento da República Federativa 
do Brasil o valor social e não as virtualidades individuais da livre iniciati-
va’ (art. 1º, IV)”9. Ou seja, para o julgado em destaque, não há espaço na 
Constituição para uma visão individualista e unilateral de livre iniciativa, 
porém essencialmente seu reconhecimento enquanto valor efetivamente 
social, ao invés de egoístico e antissocial. 

7. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 789 e 794. Passagem 
citada no acórdão da ADIn 319-4/DF, Rel. Ministro Moreira Alves, D.J. 30.04.1993.
8. STF, Pleno, ADIn 1.950-3/SP, Rel. Min. Eros Grau, D.J. 02.06.2006, Ementário 2.235-1.
9. STF, Pleno, ADIn 1.950-3/SP, Rel. Min. Eros Grau, D.J. 02.06.2006, Ementário 2.235-1. (Grifos acrescidos).
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No mesmo julgado do STF, o relator, Ministro Eros Grau, enfati-
za idêntico destaque no Título VII da Constituição, que trata da Ordem 
Econômica e Financeira. De fato, o art. 170, caput, do Texto Máximo da 
República “coloca lado a lado trabalho humano e livre iniciativa, curando, 
porém, no sentido de que o primeiro seja valorizado”.

Note-se, na topografia constitucional, que o Texto Máximo da 
República é até mesmo pedagógico, de maneira a evitar a distração, a 
insensibilidade ou a própria atecnia do intérprete: a livre iniciativa vem 
sempre ao lado, mas depois, do valor trabalho, sendo considerada notada-
mente como valor social, ao reverso de ser mera prerrogativa e pretensão 
egoística e darwinista. É o que resulta manifesto dos textos do art. 1º, IV, 
e art. 170, caput e incisos III, VII e VIII da Constituição.

A terceirização em atividade finalística, pelo contrário, ao colocar o 
lucro acima do valor constitucional da proteção ao trabalho, reduz a livre ini-
ciativa a expressão pura do interesse individual do empreendedor, submeten-
do o trabalho à sua exploração predatória, numa lógica desproporcional com 
qualquer noção de Estado Democrático de Direito e seus princípios consti-
tucionais constitutivos. Na verdade, uma lógica que, por sua exarcebação e 
desequilíbrio, conspira contra a própria preservação do sistema capitalista.  

É exatamente nesse sentido que o acórdão do STF, proferido na refe-
rida ADIn 1.950-3/SP, citando lição de Avelãs Nunes, expressa a relevância 
da intervenção política no campo econômico, como fator de segurança do 
próprio capitalismo:

“É necessário considerarmos, de outra banca, como anota Avelãs Nunes, que a 
intervenção do Estado na vida econômica consubstancia um redutor de riscos 
tanto para os indivíduos quanto para as empresas, identificando-se, em termos 
econômicos, com um princípo de segurança: ‘A intervenção do Estado não 
poderá entender-se, com efeito, como uma limitação ou um desvio imposto 
aos próprios objetivos das empresas (particularmente das grandes empresas), 
mas antes como uma diminuição de riscos e uma garantia de segurança maior 
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na prosecução dos fins últimos da acumulação capitalista”. Vale dizer: a cha-
mada intervenção do Estado no domínio econômico não é apenas adequada, 
mas indispensável à consolidação e preservação do sistema capitalista de mer-
cado. Não é adversa à lógica do sistema, que em verdade não a dispensa como 
elemento da sua própria essência.” (STF, Pleno, ADIn 1.950-3/SP, Rel. Min. 
Eros Grau, D.J. 02.06.2006, Ementário 2.235-1)

Nessa perspectiva, a irrestrita liberdade de contratar a terceirização 
na atividade-fim da empresa, se admitida fosse, constituiria fator de pro-
fundo desequilíbrio do próprio sistema capitalista, ao sobrepor o interesse 
individual do empresário à função social da empresa, que somente se reali-
za por meio da necessária intervenção estatal no domínio econômico.

 A função social, conforme assinala Pedro Escribano Collano 
(1997,p. 274), “introduziu, na esfera interna do direito de propriedade, 
um interesse que pode não coincidir com o do proprietário e que, em 
todo caso, é estranho ao mesmo”. (Grifos acrescidos)

Daí que a liberdade do empreendedor no sentido de contratar a ter-
ceirização como corolário da autonomia privada, além do condicionamento 
constitucionalmente imposto pelos direitos fundamentais dos trabalhadores, 
conforme estudado no item anterior, também se sujeita a condicionamentos 
ditados pela própria função social do contrato. A figura contratual, como se 
sabe, embora seja manifestação da autonomia das partes, sujeita-se também 
às diretrizes e condicionamentos normativos da Constituição da República, 
de maneira a se submeter sempre à sua imperativa função social. 

Nesse sentido, a norma infraconstituiconal do art. 421 do Código 
Civil dispõe que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos 
limites da função social do contrato”.

 A esse respeito, ensina Flávio Tartuce que o contrato não pode ser 
visto como uma bolha que isola os contrantes do meio social, pois a função 
social, em sua figura metafórica, “funciona como uma agulha, que fura 
a bolha, trazendo uma interpretação social dos pactos” (Tartuce, 2012, 
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p.528). Disso resulta que a interpretação da vontade das partes contratan-
tes deve sofrer profundo condicionamento aos fins sociais da contratação.

 Com isso não se afirma que a função social do contrato esvazie 
a liberdade contratual. A autonomia da vontade, no âmbito empresarial, 
possui amplo campo de atuação compatível com a função social da em-
presa. Essa função social, entretanto, atenua e condiciona o alcance libe-
ral (e literal) do princípio, conforme consistente interpretação contida no 
Enunciado 23 do Conselho Federal de Justiça, aprovado na I Jornada de 
Direito Civil, que dispõe o seguinte:

“A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não 
elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance 
desse princípio, quando presentes interesses metaindividuais ou interesse indi-
vidual relativo à dignidade da pessoa humana”.
 
Assim é que o contrato de terceirização na atividade-fim da empresa, 

ao reduzir o padrão de proteção social do trabalhador, para afirmação do 
interesse meramente individual e egoístico da empresa, constitui instru-
mento de violação de interesses constitucionais metaindividuais dos traba-
lhadores, ofensivo à sua dignidade humana, afrontando todo o sistema de 
normas imperativas e protetivas do trabalho humano.

 Esse raciocínio encontra amparo no art. 2.035, parágrafo único, 
do Código Civil, que condiciona a validade do conteúdo contratual à ob-
servância das normas imperativas:

“Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, 
tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da 
propriedade e dos contratos”. (Grifos acrescidos)

Como se vê, portanto, a prática da terceirização na atividade-fim da 
empresa, extrapolando os limites constitucionais impostos à contratação 

A INCONSTITUCIONALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO NA ATIVIDADE-FIM: 
O VALOR SOCIAL DA LIVRE INICIATIVA E A FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA



PRECARIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
FACES DA MESMA REALIDADE

154

de serviços, esvazia a função social da empresa e do próprio contrato, en-
quanto instituição jurídica instrumental da liberdade de iniciativa, violan-
do ao final o valor social da livre iniciativa, de promover desenvolvimento 
com trabalho dotado de máxima qualidade protetiva.

 Essa interpretação evidencia, por fim, que a Constituição da Re-
pública não deixa ao legislador infraconstitucional margem de ação para 
instituição ou autorização da terceirização na atividade-fim das empresas, 
seja em face da alta densidade de conteúdo das regras dos arts. 7º a 11 do 
Texto Constitucional, que conferem uma proteção constitucional específi-
ca ao trabalhador, dotada de integração à empresa e de pretensão de conti-
nuidade do vínculo de trabalho, seja em face dos princípios constitucionais 
que asseguram os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como 
fundamento da República (Constituição, art. 1º, IV), a função social da 
propriedade e da empresa como fundamento da ordem econômica (art. 
170, III) e o primado do trabalho como base de toda ordem social (art. 
193).

Pelo contrário, ao legislador a Constituição reservou uma margem de 
conformação complementar do conteúdo mínimo constitucional de pro-
teção social, o qual funciona como uma plataforma de direitos do traba-
lhador, sobre a qual cabe à legislação ordinária instituir “outros que visem 
à melhoria de sua condição social” (art. 7º, caput), orientada pelo dever 
objetivo de proteção social que emana de todas as normas constitucionais 
protetivas do trabalho, acima referidas.

Assim é que, em matéria de terceirização, a Constituição desafia o 
legislador infraconstitucional a editar normas especiais, protetivas do tra-
balhador terceirizado na atividade-meio do tomador de serviços, a fim de 
aproximar ao máximo esse regime de emprego do padrão constitucional 
de proteção social, visando à máxima superação do regime de emprego 
rarefeito, próprio da terceirização.

No plano da interpretação judicial, cabe ao Poder Judiciário, na apli-
cação do Direito do Trabalho, preservar ao máximo a efetividade do regime 



155

constitucional de proteção ao emprego, como pressuposto de legitimidade 
democrática dessa interpretação.

E nesse parâmetro é que se revela adequada à hermêutica constitu-
cional a Súmula 331 do TST, no ponto em que trata da terceirização e, 
por conseguinte, do modelo de emprego rarefeito que dela decorre, como 
uma exceção, conferindo aos contratos de terceirização validade restrita às 
“atividades especializadas ligadas à atividade-meio do tomador” de servi-
ços, e negando validade aos contratos de terceirização na atividade-fim do 
tomador de serviços.
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A TERCEIRIZAÇÃO E O TRABALHO PRECÁRIO 
NA INDÚSTRIA: PERCEPÇÃO DE 
MULHERES E HOMENS TERCEIRIZADOS1

MARILANE OLIVEIRA TEIXEIRA2

JOSÉ DARI KREIN3 

O Brasil, nessas duas últimas décadas, avançou em conquistas eco-
nômicas e sociais importantes que promoveram maior inclusão social, 
contribuíram para a redução da pobreza e da desigualdade e ampliaram o 
emprego, a formalização e os rendimentos do trabalho, se transformando 
em uma sociedade mais inclusiva e menos desigual.

Entretanto, essa luta por transformar a situação de desigualdade ain-
da não está concluída. Embora se tenha formalizado mais de 20 milhões de 
postos de trabalho e retirado da condição de miséria milhões de brasileiros 
e brasileiras nessas duas últimas décadas, ainda convivemos com elevado 
número de pessoas trabalhando na informalidade, por conta própria e em 
condições de precariedade, sem acesso a direitos, a proteção social, a saúde 
e segurança no trabalho e a negociação coletiva. Esse quadro se agravou a 
partir de 2015 movido pela crise política e econômica e mais recentemente 
pela retomada de uma agenda de caráter neoliberal cujo centro é a flexibi-
lização das relações trabalho. 

1. O artigo inicialmente foi publicado pela INDUSTRIALL GLOBAL UNION e faz parte de um estudo mais amplo que envol-
ve diferentes países, iniciado em 2015, cujo objetivo é medir os impactos da terceirização sobre mulheres e homens em 
todas as suas dimensões: nas relações de trabalho, na vida pessoal, na família e na comunidade. A pesquisa entrevistou 17 
trabalhadores e trabalhadoras de diversos segmentos da indústria. Estamos publicando a versão em português e desde já 
agradecemos a INDUSTRIALL pela iniciativa de propor uma pesquisa que traga para o debate todas essas dimensões muitas 
vezes negligenciadas pelas pesquisas empíricas.  
2. Economista, pesquisadora na área de relações de trabalho e gênero, doutoranda do Instituto de Economia da Unicamp 
e assessora sindical.
3. Professor do Instituto de Economia da Unicamp e pesquisador do CESIT (Centro de Estudos Sindicais e Economia do 
Trabalho).
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Por outro lado, com a mundialização do capital, e como expressão 
do capitalismo contemporâneo, as cadeias de valor e as redes mundiais de 
produção de bens e serviços, redefiniram completamente a composição 
da força de trabalho e a relação de trabalho em todo o mundo, através de 
vantagens comparativas artificiais espúrias cujo propósito é flexibilizar ou 
reduzir direitos.   

Submetendo as economias locais aos padrões impostos internacio-
nalmente, dessa forma, as empresas se instalam em diferentes partes do 
mundo em busca de vantagens que cada região possa oferecer. Seu prin-
cipal objetivo é reduzir custos, através do rebaixamento dos salários e das 
condições de trabalho, negam à classe trabalhadora o acesso à proteção 
social e a uma condição de trabalho e de vida dignos e, para enfrentarem a 
resistência dos sindicatos e de seus representados, recorrem a novas formas 
de contratação. 

Dessa forma, a terceirização, como expressão desse processo mais 
amplo de desregulamentação de direitos, se tornou prática recorrente, in-
clusive em atividades permanentemente necessárias às empresas. Essa mo-
dalidade de contratação se ampliou muito no Brasil desde os anos de 1990, 
quando foram introduzidas medidas liberalizantes que estimularam as em-
presas a adotá-la como forma de ampliar a sua eficiência e gerar empregos.  
Na realidade não serviu para nenhum destes propósitos porque a sua mo-
tivação é reduzir custos, através do rebaixamento salarial, das jornadas de 
trabalho excessivas e de insegurança geradas pela ausência de proteção e 
condições de trabalho adequadas.

Nesse sentido, as prestadoras de serviços assumem diferentes for-
mas, tornando-se difícil identificá-las; são agências de intermediação de 
mão de obra que agem como prestadoras de serviços em áreas ligadas a 
produção. As prestadoras de serviços também estão no centro das redes de 
contratação, por exemplo, do setor de confecções em que a empresa prin-
cipal, normalmente uma grande varejista, contrata pequenas oficinas que, 
por sua vez, contrata uma rede de fornecedoras subcontratadas, chegando 
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até o trabalho em domicilio, que emprega no Brasil mais de 1,5 milhão de 
mulheres, trata-se de um trabalho terceirizado que se esconde sob o manto 
da informalidade,  essas trabalhadoras não têm acesso a nenhum direito, 
expostas a jornadas de 14-16 horas diárias recebem em torno de 0,30 cen-
tavos por peça de roupa, não contam com nenhum tipo de proteção social 
e não estão representadas sindicalmente. Na cidade de São Paulo são os 
bolivianos e os peruanos, mulheres e homens, que em situação de maior 
vulnerabilidade, se encontram nessas formas de contratação.

A contratação de empresas prestadoras de serviços na indústria em 
áreas de manutenção, apoio e produção é mais frequente e onde temos 
maior dificuldade em detectar a sua natureza porque, na maior parte das 
vezes, os trabalhadores mantêm relações de trabalho com a tomadora de 
serviços idênticas ao contratado diretamente, sem, contudo, ter acesso ao 
mesmo salário e aos mesmos benefícios, não conhecem o sindicato que os 
representa e, portanto, se tornam mais vulneráveis a ações e pressões da 
prestadora e da tomadora de serviços.

No Brasil não há dados seguros sobre a extensão e magnitude da 
terceirização, mas se estima estar entre 12-13 milhões de trabalhadores e 
trabalhadoras, esse número representa em torno de 25-30% do trabalho 
formal, segundo dados do Dieese. A indústria é o segmento em que mais 
cresceu essa forma de contratação e se expressa através das agências de 
intermediação de mão de obra, prestadoras de serviços em praticamente 
todas as áreas, - embora a jurisprudência tenha definido que a terceirização 
em atividade fim ou principal da empresa está proibida -, pessoas jurídicas 
(PJ´s), cooperativas, fundações entre outras.  A exposição a riscos e aci-
dentes de trabalho é permanente e a empresa que contrata os serviços não 
se responsabiliza por danos causados ao trabalhador no exercício de sua 
atividade laboral.

O mercado de trabalho brasileiro apresenta algumas especificidades 
e relaciona-se à utilização do próprio conceito de precarização e precarie-
dade. Por um lado, o mercado de trabalho, historicamente, é caracterizado 
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por alta informalidade, baixos salários, alta rotatividade, desigual distri-
buição de renda do trabalho e péssimas condições de trabalho. Ou seja, a 
situação de precariedade é um componente característico do mercado de 
trabalho no Brasil, que vinha em uma trajetória de recuperação interrom-
pendo-se nestes dois últimos anos. Já o conceito de precarização expressa 
o processo de piora das condições de inserção no trabalho e diminuição da 
proteção dos assalariados, em decorrência das características do capitalismo 
contemporâneo, que são desfavoráveis ao trabalhador e às possibilidades de 
ação e organização coletiva. A distinção se faz necessária, pois a pesquisa 
mostra que a atuação dos sindicatos tem possibilitado reverter várias dessas 
situações de precarização, garantindo salários, benefícios e o direito de se 
organizarem sindicalmente.

O avanço da terceirização no Brasil ensejou uma diversidade de 
iniciativas, sejam elas acadêmicas ou de entidades do direito do trabalho, 
centrais sindicais e pesquisadores, com o objetivo de medir o impacto da 
terceirização nas relações de trabalho. Entretanto, os estudos e pesquisas 
têm se concentrado basicamente nas condições de trabalho, negligencian-
do aspectos importantes como a perspectiva de vida profissional e pessoal 
das pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho na condição de 
terceirizado, de que forma essa condição de contratação determina suas 
escolhas de vida e como afeta o seu cotidiano e o entorno em que vive. A 
seguir apresentaremos o resultado de entrevistas realizadas com homens 
e mulheres em vários segmentos da indústria e sua percepção sobre essa 
forma de contratação. 

SETOR QUÍMICO
EMPRESA QUÍMICA MULTINACIONAL 

Caracterização 
As entrevistas foram realizadas com três trabalhadores de empresas 

terceirizadas que prestam serviços para uma importante indústria química 
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multinacional. Os três são profissionais qualificados (eletricista, mecânico 
de manutenção e supervisor de lubrificação). O trabalho é exercido dentro 
da empresa principal. Os entrevistados estão trabalhando há 8, 11 e 9 anos 
respectivamente, mas nem sempre na mesma prestadora de serviços. Dois 
trocaram de prestadora em suas trajetórias profissionais

Reafirmam as situações típicas de uma terceirização, em que há evi-
dentes diferenças de remuneração. Um dos entrevistados afirmou que ganha 
a metade de um profissional da empresa principal para exercer a mesma fun-
ção. Os benefícios são menores ou inexistentes, entre os quais se destacam: 
não tem acesso ao transporte organizado pela empresa; o plano de saúde é 
muito inferior e não contempla os membros da família; e, não recebe insalu-
bridade mesmo se tratando de local insalubre.  Os únicos aspectos positivos 
destacados foram que a jornada de trabalho é igual à dos efetivos e podem 
frequentar o mesmo refeitório dos trabalhadores da empresa principal. Ou 
seja, todos ressaltaram que têm menos direitos dos que os trabalhadores con-
tratados diretamente pela empresa principal e que o único aspecto que os 
aproxima dos efetivos é o uso do refeitório.

Impacto na vida profissional – a situação de discriminação
Todos indicaram que há uma nítida diferenciação entre os tercei-

rizados e os diretamente contratados. Na expressão dos entrevistados “os 
terceirizados não são valorizados”, pois a sua posição sempre é inferior na 
empresa. “A sua opinião para enfrentar um determinado problema não é 
considerada”. “Os empregados da principal não passam informação e até 
boicotam o nosso trabalho”. A sensação de discriminação no local de tra-
balho aparece de forma bastante nítida em todas as falas, como por exem-
plo “o terceirizado sempre é mais visado, é visto com um olhar de desdém”. 

Em algumas situações a discriminação se apresenta de forma bastan-
te explícita não somente na atividade profissional, mas também na proi-
bição de visitar certos lugares no interior da empresa ou de frequentar o 
clube de lazer, cujo acesso é livre para os empregados da principal. 
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Impacto na vida pessoal e familiar
O ambiente é de tensão no interior da fábrica. Segundo um dos 

entrevistados, “a gente fica brigando o dia todo para ser respeitado e nossa 
opinião ser considerada”. Um dos entrevistados afirmou que essa tensão 
diária, durante um tempo transportou para a sua vida fora de empresa, es-
pecialmente na família. “O nervosismo da fábrica, levava para casa”. Com 
o tempo, afirmou outro trabalhador, a gente “aprendeu a deixar os pro-
blemas dentro da fábrica e não envolver a esposa e filhos com eles”. Um 
terceiro entrevistado não reconhece que haja impactos na vida familiar. 

Um dos impactos mais expressivos foi relatado por um dos entrevis-
tados: a sua estratégia para lidar com a situação de inferioridade é melhorar 
sua condição profissional. A sua primeira pretensão foi tornar-se um tra-
balhador da empresa principal, mas viu que não tinha muita oportunidade 
para concorrer a uma vaga, pois se sentia menos qualificado. Então resol-
veu concluir o ensino médio e depois realizar um curso profissionalizan-
te técnico, que está cursando no momento. O que trouxe um problema 
adicional: como combinar trabalho com estudo e vida familiar (2 filhas). 
Algo que se tornou pesado, por duas razões: 1) o tempo ficou mais escasso 
para convivência com a família e para o descanso. “Muitas noites consigo 
dormir 2 a 3 horas”; 2) a renda gasta com os estudos forçou a uma restrição 
orçamentária reduzindo as possibilidades de proporcionar melhor condi-
ção de vida à família, além de causar tensões4. Ou seja, incorporou a visão 
de que o problema era ele que não tinha qualificação e estudo para conse-
guir uma posição melhor na empresa. No momento ainda não concluiu 
o curso técnico. Depois de 11 anos na empresa conseguiu uma ocupação 
melhor em outra terceirizada, mas o salário continua muito baixo. A sua 
sensação é de frustação, pois não consegue um emprego melhor, apesar do 
estudo. A sua estratégia continua sendo de continuar estudando, pretende 
concluir o curso técnico e depois seguir no ensino superior na perspecti-
va de se “colocar melhor no mercado de trabalho”, possivelmente fora da 

4.  O seu salário é de R$ 1.602,00. O gasto adicional é de R$ 500,00. Ou seja, um terço da renda.
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atual empresa. É uma situação que interfere fortemente na vida familiar e 
pessoal. A responsabilidade de buscar algo melhor se intensificou quando 
a esposa engravidou. A preocupação de sustentar a família deixou-o ainda 
mais estressado e tenso. Ao mesmo tempo que sente maior pressão, con-
seguiu, até o momento, administrar a situação para não estourar nem na 
família e nem no trabalho.

Dois dos entrevistados afirmam que se sentem angustiados em fun-
ção da instabilidade a que estão submetidos. Sentem-se fortemente pres-
sionados por serem terceirizados. Os mesmos afirmaram de forma explíci-
ta que a condição de terceirizados trouxe constrangimentos públicos, tais 
como o de ter crédito negado em casa de comércio por ter contrato mais 
inseguro e, principalmente, pelo salário ser menor.  Dois deles relatam a 
enorme dificuldade com a compra da casa própria. Um dos entrevistados 
fez uma casa simples de três cômodos no terreno de seus pais. O outro foi 
morar em um bairro muito distante da empresa, por ser mais barato.

Um dos entrevistados afirma que há uma corrente de solidariedade 
entre os seus colegas terceirizados, que os leva a realizar atividades de lazer 
conjuntas. No trabalho também há apoio e convivência coletiva para tor-
nar a vida menos desgastante.

Jornada de trabalho
Dois dos três entrevistados trabalham em uma jornada mais regular 

(de segunda a sexta) e o terceiro trabalha em turno, inclusive no sábado. A 
situação dos três é distinta. Um disse que a jornada irregular lhe traz muitas 
limitações e problemas: limita a sua convivência familiar e social, pois tra-
balha até 22 horas durante a semana e no sábado até as 19 horas. Esse horá-
rio limita a sua vida social, em muitos encontros não pode comparecer, tais 
como festinhas, casamentos e visita a amigos. Assim como, os espaços para 
encontrar a família toda são muito escassos. No decorrer da semana chega 
com as filhas dormindo. No sábado sempre está trabalhando. Essa jornada, 
afeta a sua saúde, “pois gera desgaste emocional”. Outro trabalha em uma 
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jornada regular, mas como sua residência fica muito longe do trabalho e 
depende do transporte público, precisa sair muito cedo de casa e só retorna 
à noite. Segundo o seu relato, lhe causa muitos “problemas de convivência 
familiar”. A grande perda de tempo no deslocamento provoca uma situa-
ção de estresse. Essa condição é muito diferenciada em relação aos seus 
colegas da empresa principal, que têm direito ao transporte da empresa.

O terceiro entrevistado não reconhece que a jornada interfira na sua 
vida familiar e pessoal.

Saúde e condições de trabalho
Dois dos três entrevistados relatam a situação de tensão no local de 

trabalho, consideram que o serviço é muito estressante, causando proble-
mas de ansiedade e angústia, o que afeta a condição de saúde dos trabalha-
dores. “Há muita pressão para fazer o serviço”.  “Mesmo recebendo salário 
menor e sendo desvalorizado no trabalho, a pressão é muito forte. É até 
maior, por ser menos qualificado, o que gera forte desgaste e estresse”. Se-
gundo um dos entrevistados, o desgaste é diferente de pessoa para pessoa, 
mas todos estão submetidos a ele.

 O outro não acredita que tenha relação a sua condição de trabalho 
e de saúde. “Os problemas de estresse não vêm apenas do trabalho, mas da 
sociedade que vivemos, é no transporte, na vida toda”.

Além dos problemas de estresse, um dos entrevistados denuncia que, 
enquanto os trabalhadores da empresa principal recebem adicional de in-
salubridade, por estarem expostos a reagentes químicos, os terceirizados, 
que estão no mesmo local, não recebem. A pergunta que se coloca é: se o 
ambiente é considerado insalubre, porque somente os empregados diretos 
têm essa condição assegurada?

Nenhum dos entrevistados afirma que há dificuldades para realizar 
exames e afastamento para cuidar da saúde. Um afirma que há uma relação 
de cooperação no grupo, em que um trabalhador cobre a falta do outro. 
Segundo um dos entrevistados: muitas pessoas vão trabalhar mesmo estan-
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do doentes, pois têm receio de ficar “marcadas”. Ou seja, as pessoas que 
precisam se ausentar com maior frequência para comparecer aos serviços 
médicos tendem a ser discriminadas e podem ser colocadas em “uma lista” 
de dispensáveis pela empresa, estando mais sujeitas à demissão.

Como a característica é de um emprego precário, que paga pouco, 
isso faz com que, na visão de um entrevistado, o trabalhador fique buscan-
do alternativas de emprego e se interessando pouco pelo serviço realizado 
na terceirizada, pois não enxerga nela perspectivas profissionais.

Nas entrevistas ficou bastante evidente que há impactos muito subs-
tantivos da condição de trabalhador terceirizado na sua vida social e fami-
liar. Os impactos são bastante explicitados pelos trabalhadores, de como 
se sentem inferiorizados no interior da empresa e o quanto isso afeta a sua 
condição de vida de uma forma geral.

SETOR DE TRANSFORMADOS PLÁSTICOS 
EMPRESA DE TUBOS E CONEXÕES 

Caracterização 
Os dois entrevistados são de uma empresa terceirizada que atua den-

tro de uma importante fabricante de tubos e conexões. O primeiro entre-
vistado trabalha há 16 meses na empresa, é haitiano e está no Brasil há 2 
anos, tem dois filhos. Mesmo tendo trabalhado há mais de um ano ainda 
não conseguiu, apesar de ter solicitado, o direito de exercer as férias. O 
segundo, também é da mesma nacionalidade, trabalhou 21 meses na em-
presa, tem uma filha. No dia da entrevista tinha sido demitido, apesar de 
estar com problemas de saúde. O terceiro entrevistado era um brasileiro, 
mas a entrevista não foi completada pois o trabalhador ficou com muito 
medo de fornecer as informações e perder o emprego. A atividade realizada 
pelos três é de carregamento de caminhões de tubos e conexões. É uma 
atividade em que os trabalhadores ficam expostos às intemperes climáticas. 
Trabalham ao ar livre, sob chuva ou sol. Os três consideram que o trabalho 
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é bastante pesado, não reclamam da atividade, mas das condições em que 
ela é exercida. 

Os terceirizados também apresentam uma condição muito diferencia-
da em relação aos contratados da empresa principal, especialmente em rela-
ção à remuneração, à jornada (trabalho aos sábados), aos benefícios (plano 
de saúde, transporte, refeição). Chama muita atenção que grande parte dos 
trabalhadores são haitianos e africanos, aspecto fundamental para compreen-
der a situação de trabalho vigente nesta empresa terceirizada. A empresa des-
cumpre com frequência os direitos trabalhistas. O empregado afirmou que 
“a empresa descumpre os direitos trabalhistas com frequência, não paga hora 
extra (ou atrasa), desconta os dias que o trabalhador fica afastado por doença, 
atrasa pagamento, tem direito a uma folga por semana (domingo) ”.

A preferência por trabalhadores estrangeiros pode ser compreendida 
pelas condições adversas de trabalho (jornada de segunda a sábado, baixos 
salários, trabalho pesado em uma empresa que não respeita os direitos). Os 
migrantes – pela dificuldade de ter acesso a informações, a situação de inse-
gurança e necessidade e por problemas com a língua portuguesa – tendem 
a aceitar piores condições de trabalho e vida. Inclusive, um alojamento co-
letivo foi fechado pelas autoridades públicas brasileiras, dadas as condições 
degradantes de moradia.

Impactos na vida profissional e familiar
Os entrevistados apontam como principal impacto na vida profissional 

a falta de perspectiva de ascensão na carreira. É um trabalho pesado em que 
os trabalhadores exercem uma atividade pouco qualificada e que exige muita 
força física, pois carrega-se peso o dia todo. É um trabalho rotineiro e de 
grande desgaste físico, sendo realizado sob condições muito adversas. Além 
disso, não há perspectivas de passar da empresa terceirizada para a empresa 
principal. Na condição de terceirizado se sentem inferiorizados no interior 
da empresa. Ou seja, os terceirizados são menos valorizados e discriminados.

Do ponto de vista da vida familiar, a principal questão levantada é 
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que os salários são muito baixos. No caso dos migrantes haitianos e afri-
canos, isso provoca um afastamento da família, especialmente depois que 
houve uma desvalorização da moeda nacional (real) frente ao dólar. Por 
um lado, o plano de trazer a família ficou comprometido pelo preço das 
passagens e o custo de vida (aumento da inflação e do preço da moradia) 
no Brasil. Por outro lado, as possibilidades de visitar a família também 
ficaram mais complicadas pelas mesmas razões. Os dois estrangeiros estão, 
respectivamente há 2 e 4 anos, sem encontrar os filhos. Também relataram 
as crescentes dificuldades de enviar dinheiro para os familiares, pelas mes-
mas razões apontadas acima. 

Outra razão é a diminuição do número de horas extras. “No período 
de economia ativa, fazia-se muitas horas extraordinárias, eles viviam em 
função do trabalho e não tinham vida social e familiar. Quando estavam 
fora do trabalho ficavam em alojamento para descansar. Agora na crise, as 
horas extras diminuíram, inclusive porque a empresa “não as paga”.

Não têm acesso ao crédito e o sonho de conseguir uma casa própria 
e, consequentemente sair do aluguel, não está colocado em função “dos 
salários baixos”. O empregado afirmou que “gosta de trabalhar, não se im-
porta de trabalhar bastante, mas precisa ter compensação nos salários”.

Inexistência de vida social
A vida praticamente se reduz em trabalhar e ficar em casa, como 

relatado acima. O lazer é extremamente escasso, limitando-se a assistir te-
levisão e realizar algum passeio, pois não têm recursos para frequentar ati-
vidades pagas. Na vida social, os dois relataram que as vezes vão à Igreja. 
Ou seja, as possibilidades de viver as dimensões da vida praticamente são 
inexistentes para além do trabalho.

Jornada de trabalho
Como a jornada é de 6 dias na semana, as limitações para viver outras 

dimensões da vida são muito reduzidas. Segundo um dos entrevistados, 
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como trabalha todos os dias, com exceção do domingo, até às 22 horas, sai 
do trabalho e vai para casa “dormir e descansar para poder trabalhar no dia 
seguinte”. O desempregado trabalhava durante o dia, mas também incluía 
o sábado. Com o agravamento da crise econômica a empresa começou a 
atrasar e até sonegar o pagamento das horas extraordinárias, prática co-
mum. A resposta do empregado foi de não mais aceitar fazer horas extras.

Saúde e condições de trabalho 
Os problemas de saúde são muito frequentes. É comum os traba-

lhadores ficarem resfriados. Assim como, há muitos acidentes, em que os 
problemas mais comuns são na coluna, pois os trabalhadores carregam 
uma quantidade enorme de peso durante o dia, de um material que é roli-
ço. Um dos entrevistados relatou que no período em que trabalhou pegou 
diversos resfriados, sofreu um acidente com perda de uma visão e danificou 
a coluna.  Mesmo após o tratamento os problemas na coluna permanecem. 
Por exemplo, não consegue mais levantar da cama sem dor.

A empresa nem sempre fornece os equipamentos de proteção indi-
vidual, tais como luvas, protetor solar e capa de chuva de qualidade. É um 
problema, pois o trabalho não é interrompido na chuva ou no sol quente.

O apoio da empresa é praticamente nulo. Os problemas de saúde 
são tratados no sistema público de saúde brasileiro (SUS), que garante 
o direito universal a todo residente no país. Os dois reclamaram que os 
dias afastados não são pagos na sua totalidade. Quando ficaram afastados 
por problemas de saúde, tiveram dias descontados. Como há descontos, 
muitos trabalhadores vão trabalhar adoentados no relato dos entrevistados. 

O desrespeito aos direitos e condição de vida precária
É frequente a denúncia de não cumprimento dos direitos trabalhistas.  

Os dois entrevistados gostam do Brasil, especialmente pela forma como 
a população os acolhe. O objetivo de ambos era conseguir recursos para 
trazer a família ou, ao menos, poder visitá-la no Haiti. Desejos que estão se 
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tornando mais difíceis a cada dia. O desempregado afirma que se encontra 
em uma “situação sem saída”, pois sem emprego e com problemas de saúde 
pergunta “quem pode apoiá-lo agora”? Nas suas palavras, nos momentos 
difíceis, a família dá sustentação e cobertura. Mas, ele está distante e sem 
condições de encontrar os seus membros, demonstrando que se encontra 
em uma situação bastante tensa.

SETOR DE TINTAS 
EMPRESA MULTINACIONAL DE GRANDE PORTE

Caracterização 
Trata-se de uma empresa líder mundial neste segmento. A empresa 

tem em torno de 1800 trabalhadores, sendo que um terço são terceiriza-
dos. Foram entrevistados três (3) trabalhadores, todos trabalham dentro 
das dependências da empresa: saúde laboral (1), limpeza (2). O primeiro 
está nessa atividade dentro da empresa há 5 anos e os trabalhadores da área 
de limpeza há 8 e 16 anos. Os três são representados por outros sindicatos, 
portanto, têm salários muito inferiores aos da média dos trabalhadores da 
empresa principal e não têm acesso aos mesmos benefícios. 

Impactos na vida profissional 
A crise econômica os assusta porque entendem que a tomadora de 

serviços para reduzir custos pode não renovar os contratos com as presta-
doras de serviços. A insegurança é uma característica comum em todos os 
entrevistados. A condição de terceirizado impede que tenham qualquer 
perspectiva de ascensão profissional ou promoção. O trabalhador que se 
dedica à saúde laboral vai mais além, “sente-se desprestigiado”, através de 
sua ocupação conhece a condição de trabalho de cada um, as suas po-
tencialidades, limitações e que poderia contribuir muito com a empresa 
a partir de suas observações, “sente que o seu potencial é limitado”.  Os 
trabalhadores da área de limpeza sentem que seu trabalho é invisível para 
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os demais trabalhadores, estão há 8 e 16 anos nessa função sem nenhuma 
perspectiva de mudança. Embora com diferenças significativas em anos de 
trabalho para a mesma função, recebem exatamente o mesmo salário. 

Impactos na vida familiar
Na vida familiar sentem que a condição de terceirizado os limita em 

termos de projeto de vida. O primeiro gostaria de poder dar entrada em 
um apartamento, mas não consegue por conta da insegurança, além disso, 
precisa complementar a renda trabalhando à noite em outro emprego. Os 
trabalhadores da limpeza destacam as mesmas dificuldades, não têm segu-
rança e renda suficiente para comprar uma casa, precisam viver de aluguel. 
Ambos gostariam de concluir os estudos, voltar a estudar, atribuem à falta 
de escolaridade a principal razão de estarem em uma atividade de baixa 
qualificação e alimentam o sonho de conceder uma qualidade de vida me-
lhor para os filhos. Os baixos rendimentos e a falta de benefícios limitam 
muito as possibilidades de lazer e de convivência social.

Saúde e condições de trabalho
Como se trata de uma empresa multinacional de grande porte a 

condição de trabalho é muito semelhante à dos efetivos.  A principal mo-
tivação para terceirizar está justamente na possibilidade de a empresa prin-
cipal reduzir custos não estendendo os mesmos salários e benefícios aos 
trabalhadores terceirizados por considerar que a sua função não é essencial 
para a empresa.  O papel social da empresa é desprezado e seu compromis-
so com esses trabalhadores é inexistente, embora estejam cotidianamente 
dentro de suas dependências e contribuindo cada um a seu modo com a 
produção e o lucro da empresa.  

Jornada de Trabalho
Por estarem na condição de prestadores de serviços não têm a mesma 

jornada dos demais trabalhadores da empresa principal que é 39 horas. A 
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jornada regular é 44 horas semanais. A jornada do primeiro entrevistado 
pelas suas especificidades é 6 horas diárias, entretanto, reconhece que se 
estivesse efetivado seu salário seria um terço maior. 

SETOR DE HIGIENE PESSOAL 
EMPRESA MULTINACIONAL DE GRANDE PORTE 

Caracterização 
Foram entrevistados dois trabalhadores da área de manutenção me-

cânica e elétrica, ambos com 6 e 8 anos de empresa, respectivamente. A 
empresa terceiriza toda a área de manutenção externa, montagens, solda, 
limpeza, segurança predial e alimentação. A terceirização representa em 
torno de 35% sobre o total de trabalhadores. Os entrevistados são repre-
sentados pelo sindicato da construção civil, mas eles não têm contato e 
desconhecem inclusive os direitos previstos em convenção coletiva. Estes 
trabalhadores estão submetidos a relações de subordinação direta com a 
empresa principal, se sentem inseguros em relação à falta de estabilidade 
no emprego, os salários são menores e não têm acesso aos mesmos benefí-
cios; um deles recebe participação nos lucros ou resultados, mas um valor 
muito inferior em comparação com os trabalhadores efetivos, no entanto, 
o outro não recebe nada.  Utilizam o mesmo restaurante, um dos terceiros 
tem um valor fixo que é descontado mensalmente o outro não. Embora 
compartilhem o mesmo ambiente de trabalho, as condições oferecidas pe-
las prestadoras de serviços são bastante diferenciadas, tornando-os traba-
lhadores com distintos interesses e sem qualquer identidade com os demais 
trabalhadores, seja em relação aos efetivos ou mesmo na relação com os 
demais prestadores de serviços. 

Impactos na vida profissional e familiar 
A instabilidade aparece como principal problema nessa forma de 

contratação, além dos salários e benefícios menores. Ambos declararam 
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que têm medo de contrair dívidas. Um deles deixou de comprar um apar-
tamento e optou por construir porque a obra pode ser interrompida a 
qualquer momento enquanto que se deixar de pagar as prestações pode ser 
despejado e perder tudo que investiu. Ambos têm formação e curso técnico 
e atribuem à falta de sorte o fato de estarem em uma prestadora de servi-
ços. Antes de entrarem para uma prestadora de serviços procuraram muito 
entre as grandes empresas. O problema é que determinadas funções dentro 
das grandes empresas já estão totalmente terceirizadas e a única porta de 
entrada é através de uma prestadora de serviços.  

Nesse exemplo, a organização no local de trabalho e a presença do 
sindicato da categoria preponderante contribui muito para assegurar um 
ambiente de maior segurança. Além disso, a representação do sindicato se 
coloca como um porta voz das reivindicações dos terceirizados, com limi-
tações, uma vez que o sindicato que os representa está totalmente ausente 
da vida destes trabalhadores. 

SETOR FARMACÊUTICO
EMPRESA MULTINACIONAL

Caracterização 
A empresa do segmento farmacêutico passou recentemente por um 

processo de negociação com a entidade sindical e contratou parte dos tra-
balhadores que estavam sob contratação de uma prestadora serviços com 
fachada de empresa de intermediação de mão de obra. O trabalhador en-
trevistado na data da entrevista ainda estava contratado pela prestadora, 
mas com promessa de ser efetivado. Trabalha na área de transferência de 
materiais há 11 meses através da prestadora de serviços.

Impactos na vida profissional 
Passou por uma mudança profunda na sua trajetória profissional, 

uma vez que seus empregos anteriores foram em grandes empresas multi-
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nacionais, a última no setor farmacêutico, foram 11 anos na condição de 
efetivo como operador de máquinas e envase, ocupação com maior status 
profissional que a atual. A sua maior qualificação e as referências anteriores 
não foram suficientes para encontrar um emprego melhor ou do mesmo 
nível, aceitou trabalhar na prestadora de serviços por falta de opção porque 
precisava sustentar a família. Essa mudança representou uma queda de 
60% na sua remuneração, além da ausência de benefícios como o convênio 
médico e a participação nos lucros e resultados. 

Impactos na vida familiar 
Não reclama porque está trabalhando, mas se sente com experiência e 

qualificação suficientes para estar em uma melhor posição dentro da empre-
sa.  A contratação através da prestadora de serviços gerou muita apreensão 
porque sabia que se tratava de um emprego precário e com elevado grau de 
insegurança. Gostaria de proporcionar uma vida melhor para os filhos, voltar 
a estudar, talvez química ou manutenção, fazer a faculdade de mecatrônica, 
terminar de construir a casa, mas são sonhos adiados pela insegurança e pe-
los baixos salários. A queda nos seus rendimentos provocou um processo de 
endividamento que precisa regularizar, enquanto isso não tem condições de 
voltar a estudar. A expectativa de ser efetivado e passar a ter um salário me-
lhor e acesso à convenção coletiva dos farmacêuticos é a oportunidade que 
espera para terminar de construir a casa e voltar a investir na sua qualificação. 

SETOR COSMÉTICOS E PERFUMARIA
EMPRESA DE PORTE MÉDIO NACIONAL 

Caracterização 
A trabalhadora entrevistada atuava na área de serviços gerais (limpe-

za, copeira) tem uma longa trajetória de trabalho em prestadoras de ser-
viços, começou através da indicação de parentes que já trabalhavam na 
empresa e a recomendaram para o trabalho, o que ocorreu também com 
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outros membros da família. Antes de chegar na indústria de produtos cos-
méticos prestou serviços em várias outras empresas sempre através da mes-
ma prestadora de serviços. 

Trajetória profissional
Ao longo de sua trajetória profissional sentiu o peso de ser terceiriza-

da: se sentia discriminada, o tratamento era diferenciado, não tinha estabi-
lidade, nem horário e posto de trabalhos fixos, sua encarregada alterava fre-
quentemente o local e o horário de trabalho, em determinados momentos 
chegou a trabalhar em três locais diferentes dentro de um único mês. Caso 
não aceitasse era perseguida. Não tinha como planejar a vida pessoal, não 
poderia volta a estudar porque não tinha controle sobre a sua jornada de 
trabalho e o local em que seria designada. A insegurança era permanente.

Nos locais em que trabalhava não tinha refeição e os salários eram 
duas vezes menores que a média. Por ser prestadora de serviços e trabalhar 
na limpeza, a sua presença não era percebida, era como se fosse invisível, 
desprezada, as pessoas não lhe dirigiam a palavra, exceto quando fosse para 
solicitar seus serviços ou reclamar de algo que as desagradasse. 

Quando começou a trabalhar em uma indústria de produtos cosmé-
ticos, mesmo com prestadora, ao ter mais contato com os trabalhadores da 
fábrica começou a se sentir mais respeitada e conhecer seus direitos.

Trajetória familiar
Praticamente não tinha vida familiar e social porque os seus horários 

e locais de trabalho eram definidos pela prestadora de serviços, não podia 
planejar nada e sequer tirava férias, a empresa forçava a vender as férias e 
obrigava a assinar um documento que declarava que havia saído de férias. 
Foram quatro anos sem férias.

Saúde e condições de trabalho
Nunca recebeu treinamento adequado para trabalhar com material 

de limpeza. Os produtos de limpeza eram diluídos na água, mas não tinha 
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ideia da proporção e nem como manuseá-los. Frequentemente passava mal 
com a ingestão do material. As luvas de borracha irritavam a pele e não ti-
nha como isolar do contato com os produtos de limpeza. E, no dia seguin-
te, a mesma luva, ainda molhada, deveria ser usada porque a prestadora só 
fornecia um par. O contato diário formava feridas que nunca cicatrizavam.

SETOR DE VESTUÁRIO E CONFECÇÕES
PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA GRANDES EMPRESAS

Caracterização 
O setor de vestuário, confecções e calçados emprega no Brasil mais 

de 3,2 milhões de trabalhadores, sendo que 71% são mulheres. A maior 
parte em condições de informalidade, sem direitos e proteção social. As 
grandes empresas contratam oficinas que, na maior parte das vezes, são 
legalizadas, entretanto, estas distribuem o serviço entre pequenas oficinas 
sem registro em que o trabalho é realizado no próprio domicilio.

 Segundo os dados do sindicato de São Paulo, existem mais de 100 
mil trabalhadores na cidade nestas condições, são mais de 7,5 mil oficinas 
na base do sindicato de confecções da cidade de São Paulo que representa 
mais de 90 mil trabalhadores.  Nessas oficinas se constata a presença de 
trabalho degradante, análogo a escravidão, realizado por imigrantes vindos 
da Bolívia, Peru e Paraguai. Ser estrangeiro com situação irregular no país, 
potencializa as possibilidades de se inserir de forma mais vulnerável ainda 
no mercado de trabalho.

Foram entrevistados dirigentes sindicais e trabalhadoras de uma re-
gião de grande tradição no setor de vestuário. A cidade de Sorocaba é um 
importante polo de confecções no Estado de São Paulo, o sindicato local 
calcula que há mais de 150 empresas e 3000 trabalhadores (as), na maioria 
mulheres. As principais empresas são fornecedoras das principais marcas 
no varejo como Hering, C&A, Forum, Lewis. Estas empresas terceirizam 
parte do processo produtivo para outras empresas. Há uma cláusula na 
convenção coletiva que proíbe a presença de trabalho a domicilio, entre-
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tanto, o sindicato não consegue estimar a magnitude desta forma de tra-
balho e a sua presença na categoria. A cláusula tem o objetivo de frear esta 
prática, mas não há ferramentas para medir a sua eficácia.  

Impactos na vida profissional
As trabalhadoras entrevistadas, cinco, todas de uma empresa de mé-

dio porte, relatam que se sentem desvalorizadas no trabalho e sem pers-
pectiva profissional, consideram que o trabalho de costura não permite 
nenhuma ascensão profissional e para melhorar os rendimentos vendem 
produtos como doces, salgados, perfumes, ocupam a maior parte do tem-
po de descanso com atividades extras.  Todas reclamaram que o ritmo de 
trabalho é muito intenso e que falta estrutura adequada para o trabalho, 
como uniforme e condições de trabalho adequadas. 

Para elas o maior problema é que os salários são baixos e não há 
progressão na carreira, o máximo a que podem chegar é se tornarem en-
carregadas de produção. Uma das trabalhadoras entrevistadas trabalhou a 
domicilio e relata que recebia pagamento por peça, trabalhava em torno de 
10 horas diárias, os prazos eram sempre muito curtos, não havia nenhu-
ma autonomia nesse trabalho, nesse período desenvolveu algumas doenças 
como a perda de visão e audição pela ausência de iluminação adequada e 
o barulho excessivo da máquina de costura. Entre todas as trabalhadoras 
há um sentimento de desvalorização por pertencerem a categoria de con-
fecções. Atribuem ao baixo salário a responsabilidade por esse desprestígio. 
Duas já haviam trabalhado em grandes empresas que contratam serviços 
terceirizados e sentem as diferenças, principalmente em relação aos be-
nefícios. Mesmo sendo contemplados pela mesma convenção coletiva, as 
empresas maiores oferecem mais oportunidades.  

Impactos na vida pessoal 
Todas se sentem desestimuladas para buscar outras formas de tra-

balho ou mesmo voltar a estudar e construir novas perspectivas. Há um 
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desencantamento com tudo, sentem que não há mais tempo para mu-
danças. Consideram que dada as características do setor, a condição de 
trabalho em pouco se diferenciará, exceto pela possibilidade de um piso de 
ingresso maior e alguns benefícios que as pequenas não oferecem. A maior 
parte delas é arrimo de família, têm sob sua responsabilidade o cuidado e 
sustento dos filhos o que limita suas aspirações porque sentem o peso da 
responsabilidade e a privação de seus sonhos, têm que conciliar o trabalho 
com as tarefas domésticas não sobra tempo para mais nada. 

Saúde e condições de trabalho 
O ambiente de trabalho é pouco arejado, quente, os equipamentos não 

são adequados o que propicia o desenvolvimento de várias doenças profissio-
nais, como dores na coluna, nas mãos, nos braços, problemas de visão pela es-
cassa iluminação. O ambiente de trabalho não proporciona uma área de des-
canso, as mulheres são obrigadas a saírem do galpão depois do almoço, mas 
não há espaço para descanso, restando muitas vezes a alternativa de continuar 
no mesmo local onde costuraram todo o dia. Aquelas que precisam comple-
mentar renda aproveitam o intervalo para comercializar seus produtos.

Impacto na vida comunitária
A maioria vive em bairros simples e com pouca estrutura. Todas as 

pessoas da comunidade de alguma forma estão inseridas em empregos pre-
cários e com baixa remuneração, portanto, não há um impacto direto na 
comunidade por estarem inseridas em uma prestadora de serviços.

SETOR DE PAPEL E CELULOSE
EMPRESA MULTINACIONAL  

Caracterização 
No setor de celulose foram entrevistados três prestadores de ser-

viços da área de tecnologia da informação, manutenção, serviços admi-
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nistrativos e um dirigente sindical. Todos prestando serviços na mesma 
empresa principal, que gera aproximadamente 700 empregos diretos e 
2640 empregos indiretos, através de contratação por meio de empresas 
especializadas nas áreas de saúde, fornecimento de alimentação, manu-
tenção, tecnologia da informação, seguro patrimonial, limpeza, trans-
porte, logística, armazenamento, setores de insumos para viveiros, MRP 
(reposição de óleos), motoristas, sendo que a maior contratação é na área 
de manutenção. Trata-se de um projeto que já nasceu com um modelo 
organizacional em que predomina a contratação de prestadoras de servi-
ços, ainda que a área de plantio funcione por contratação direta. É dentro 
da fábrica (setor produtivo) que se verifica a presença da maior parte dos 
trabalhadores terceirizados.

Impactos na questão profissional 
Na área de tecnologia da informação o trabalhador presta serviços 

há 11 anos, dentro da empresa, já passou por 5 empresas prestadoras de 
serviços, todas nacionais e da área de tecnologia da informação.

Como técnico em comunicação, já entrou na empresa como presta-
dor de serviços e permaneceu nesta condição até ser demitido recentemen-
te. Os contratos de prestação de serviços venciam e eram renovados pela 
contratante (empresa), com a exigência de que a empresa que fosse assumir 
os trabalhos no setor de tecnologia da informação contratasse o mesmo 
trabalhador. Desta forma, por todo o tempo até ser demitido, ele perma-
neceu trabalhando assim, sem nunca ser empregado direto da empresa, 
período em que teve seu salário diminuído, ficou quase 5 anos sem direito 
de férias, uma vez que permanecia menos de um ano em cada contrato, 
já que era demitido e imediatamente contratado por outra prestadora de 
serviços; quando não era forçado/obrigado a pedir demissão na empresa 
anterior para poder trabalhar na nova prestadora de serviços: “Através da 
pressão psicológica, era obrigado a pedir demissão para ser contratado na 
nova empresa”.
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As contratações sucessivas também impactavam os reajustes salariais 
que nunca eram alcançados: “O contrato vencia e eu não recebia reajuste 
salarial, a reposição da inflação acumulada no período do contrato”.

O trabalho não oferecia a ele nenhuma perspectiva profissional, fosse 
de crescimento na empresa ou de melhoria na carreira. Dentro da empresa 
estava submetido às mesmas condições do trabalhador direto, em relação a 
horários, a assiduidade e inclusive do ponto de vista hierárquico estava su-
bordinado à empresa principal, embora fosse funcionário de uma empresa 
prestadora de serviços. Durante todo o tempo em que esteve dentro da 
empresa, nunca recebeu nenhum benefício ou ganho salarial. A empresa 
paga aos seus empregados diretos bônus pelo cumprimento de metas, e ele 
que ajudava a alcançar estas metas nunca recebeu um único centavo, não 
recebia horas extras, estava exposto à revista corporal no horário de saída, 
situação que não era exigida dos trabalhadores diretos: “Não tinha carreira, 
não tinha crescimento profissional”. 

Na área de manutenção concentra-se o maior número de traba-
lhadores terceirizados: são mais de 240 trabalhadores e a prestadora de 
serviços é uma empresa alemã. O trabalhador entrevistado trabalha nessa 
empresa há oito anos e, embora seja uma empresa com atuação reconhe-
cida no mercado, as condições de contratação e de benefícios são bastante 
inferiores às existentes e oferecidas aos trabalhadores efetivos; por exem-
plo, o vale-alimentação corresponde a 41% do que é pago pela empre-
sa principal. “A prestadora de serviços atual oferece melhores condições, 
com certeza, porque é uma empresa alemã; a empresa anterior não ofere-
cia praticamente nada: nem plano de saúde, nem transporte, tampouco 
benefícios”.

O trabalhador terceirizado, para todas as situações, se reporta ao 
chefe da empresa principal. As pressões utilizadas por parte da empresa são 
intensas e qualquer erro que ocorra são os trabalhadores do setor de manu-
tenção que são responsabilizados, a empresa joga toda a responsabilidade 
sobre a empresa contratada, ou seja, sobre os trabalhadores terceirizados.
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Os terceirizados são hostilizados e responsabilizados por todos os 
problemas, o que eles interpretam como uma necessidade da própria em-
presa de externalizar os problemas, responsabilizá-los é uma forma de ate-
nuar conflitos internos. “A pressão é muito forte e o setor de manutenção 
sempre é responsabilizado pelos erros operacionais”.

A área administrativa se concentra na cópia e entrega de documen-
tos internos e externos. O trabalhador entrevistado é contratado por uma 
pequena empresa que presta serviços para outras empresas, instituições 
educativas e para a Prefeitura local. O principal cliente é a tomadora de 
serviços, cuja conta representa 70% dos ingressos da empresa, e que não 
reajusta o contrato há sete anos. A tarefa principal desta empresa é garantir 
a qualidade dos serviços prestados por quatro funcionários de sua empresa 
à tomadora de serviços.

Jornada de trabalho 
O trabalhador da área administrativa realiza uma jornada de traba-

lho flexível, mas, na verdade trabalha muito mais que a jornada contratual. 
Como os salários são muito baixos, o funcionário presta serviços de meia 
jornada à Prefeitura e a outra parte da jornada para a tomadora de serviços. 
Mesmo que tenha curso superior, não utiliza sua formação para o trabalho, 
porque não o exige. “Sou o único funcionário da prestadora com curso 
superior, mas essa vantagem é ignorada pois é trabalho terceirizado”.

Quando a jornada de trabalho foi flexibilizada na busca de alterar 
o rendimento, não se reduziu o volume de trabalho; então, leva-se para 
casa trabalho que representa, na prática, 12-14 horas diárias de serviço, 
de trabalhos que podem ser feitos no computador e que, portanto, estão 
submetidos a um outro tipo de controle.

Saúde e condições de trabalho 
O trabalhador da área administrativa se sente pressionado de forma 

permanente pelas duas empresas. A prestadora de serviços faz ameaças de 
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que vai/pode perder o contrato com a tomadora e responsabiliza os traba-
lhadores. Na principal, as frases mais frequentes que escutam são: aí vêm os 
“canarinhos”, pela cor verde-amarela dos uniformes de trabalho, e quando 
alguma coisa não sai bem, escutam “a culpa é sempre dos terceirizados”. 
Esses trabalhadores não recebem nenhum adicional, mesmo circulando 
em ambiente insalubres, estes trabalhadores nutrem o desejo de se torna-
rem efetivos, mas não vislumbram nenhuma perspectiva, sabem que se 
continuarem nesse tipo de contrato não terão nenhuma oportunidade de 
melhorar ou ascender profissionalmente. 

Na manutenção, em comparação com os trabalhadores efetivos, os 
terceirizados recebem adicionais menores, que podem chegar a 35%. Es-
tão expostos a vários produtos químicos, sua capacitação é uma espécie de 
maquiagem, e não recebem adicional de insalubridade. “Não recebemos 
insalubridades, mas estamos lidando com produtos químicos, ‘ursinho da 
morte’, se respingar tira a pele”. “Há uma dose de produtos químicos que 
permanecem no ambiente. Somente isso já justificaria que os trabalhadores 
recebessem adicional de insalubridade”.

Segundo uma dirigente sindical, “o sindicato entrou com um processo 
na justiça para pagamento do adicional de insalubridade, que está em uma 
face de cálculos e poderá ser estendido aos trabalhadores terceirizados”. 

“Dentro da empresa principal há uma outra empresa que produz 
agentes químicos como ácido sulfúrico e agentes branqueadores, e que é 
uma empresa independente, mas que alugou o espaço.  Se essa empresa 
precisa de um trabalhador, a principal desloca trabalhadores terceiriza-
dos para trabalhar nela, e quem autoriza é um coordenador da empresa 
principal”. 

De acordo com o relato do trabalhador da área de informática, o 
ritmo de trabalho era extremamente estressante, e os indicadores de resul-
tado eram impostos pela empresa principal e tinha que se atingir 100% das 
metas; as condições de trabalho eram péssimas, sem ergonomia adequada, 
os exercícios laborais não eram extensivos aos terceirizados e, decorrente do 

A TERCEIRIZAÇÃO E O TRABALHO PRECÁRIO NA INDÚSTRIA: 
PERCEPÇÃO DE MULHERES E HOMENS TERCEIRIZADOS



PRECARIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
FACES DA MESMA REALIDADE

182

trabalho realizado, esse trabalhador adquiriu moléstias profissionais, assim 
como outros colegas de trabalho.

Ele era duplamente pressionado, pela prestadora de serviços que o 
ameaçava com a possibilidade de perder o contrato se não cumprisse as 
metas exigidas; e pela empresa principal (contratante) que exercia pressão 
direta sobre seu trabalho.

“Trabalhar com TI (tecnologia da informação) é muito estressante, 
os indicadores de resultado eram impostos pela tomadora e tinha que atin-
gir 100%, isto era muito estressante.”

Impactos na vida familiar
A mudança de empresas terceirizadas também comprometia o plano 

de saúde, uma vez que ele perdia a carência todas as vezes que precisava 
trocar de empresa por imposição da tomadora; em várias situações teve 
que enfrentar atrasos salariais. Em determinada ocasião por exigência de 
uma prestadora de serviços, teve que se submeter a um sistema que exigia 
um regime de trabalho fora de seus horários habituais, ou seja, podia ser 
acionado em qualquer horário, seja à noite ou mesmo em dias de descanso.

Impactos na vida pessoal
O trabalhador sente que deixou sonhos para trás devido a esta forma 

de contratação que gerava insegurança, para ele e para sua família; gostaria 
de ter estudado mais, feito um curso de línguas estrangeiras, o que é im-
portante em sua área de atuação.

A justificativa para sua demissão foi a de que trabalho que realizava 
passou a ser realizado por outra empresa remotamente, localizada em uma 
cidade no Estado do Rio de Janeiro, e foi alegado também que não cumpria 
as metas. Agora, com 50 anos de idade, sente-se como uma peça que foi 
descartada, sem perspectivas. A cidade em que vive não oferece oportuni-
dades de emprego e, por outro lado, está sem referências fora dali, porque 
nesta cidade constituiu família, teve filhos, casa, vive em comunidade. No 
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entanto, dificilmente conseguirá se inserir novamente no mundo do trabalho 
se permanecer na cidade, mas ainda não sabe o que vai fazer, uma vez que de-
positou todas as expectativas de trabalho e de vida nesta condição e hoje não 
vislumbra nenhuma outra possibilidade. “Se sente como uma engrenagem 
no meio de um sistema que fracassa e é substituída”. “Fiz um curso superior, 
mas muitas vezes era tratado como um trabalhador de segunda categoria 
somente porque trabalhava em uma prestadora de serviços! ”. 

Para o trabalhador da manutenção há o medo de que, se perder o em-
prego, terá dificuldades de encontrar outro emprego em função da restrição 
de oportunidades que ocorre na região. A única alternativa mais próxima de 
emprego fica em outro Estado, ou em pequenas empresas metalúrgicas, que 
oferecem condições menos favoráveis que na tomadora. Se isso ocorrer, o tra-
balhador terá que rever todo seu projeto de vida, já que tem família e filhos 
que vivem na comunidade e, portanto, não se imaginam fora da cidade. No 
entanto, são obrigados a viver com esta permanente insegurança.

Recentemente, sentiu o peso da discriminação e do tratamento di-
ferenciado quando foi ao banco solicitar um empréstimo para comprar 
materiais de construção para sua casa própria e o empréstimo foi negado 
sem nenhuma justificativa aparente, exceto pelo fato de ser um trabalhador 
de uma empresa terceirizada.

“Fui ao banco e o empréstimo que solicitei foi negado. Mas, o mes-
mo banco aprovou o empréstimo a um trabalhador direto da empresa 
principal, quatro vezes maior do que o que eu havia solicitado, para a 
compra de um automóvel. Esse trabalhador, inclusive, recebe um salário 
menor, mas inspirou mais confiança ao banco pelo fato de ser um traba-
lhador contratado diretamente”. 

Além disso, para complementar renda, os terceirizados são obrigados 
a realizar outras atividades, desde que as mesmas sejam compatíveis com o 
trabalho que já realizam.

Como registrado pelo trabalhador administrativo, foi essa condição 
de precariedade que o forçou a buscar outro trabalho. Tem certeza de que se 
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houvesse sido contratado diretamente pela tomadora, poderia ter uma vida 
mais digna, trabalhar menos, pensar no futuro. Atualmente busca alterna-
tivas para sair desta condição; está fazendo um curso técnico de segurança 
e tem consciência de que a vida somente vai melhorar quando conseguir 
encontrar outro trabalho e que lhe permita sentir valorizado: “se estivesse 
dentro da tomadora, somente faria concurso se fosse para melhor”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Ao longo das entrevistas foi se evidenciando que em todas as expe-

riências analisadas a principal motivação para terceirizar é reduzir custos 
com salários, encargos trabalhistas, insalubridades e benefícios. Não há ne-
nhuma comprovação empírica de que essa prática estimulou a geração de 
postos de trabalho uma vez que, por se tratarem de atividades essenciais, 
seriam ocupadas independentemente da condição de prestador de serviços 
ou não. Ou seja, a oportunidade de terceirizar cria um ambiente favorável 
à empresa que busca prestadoras de serviços que irão executar atividades 
dentro de suas próprias dependências, inclusive estabelecendo relações 
de hierarquia diretamente com esse contratados, o que do ponto de vista 
da legislação já é suficiente para caracterizar vínculo empregatício entre o 
prestador de serviços e a tomadora.

 Além disso, os depoimentos foram bastante enfáticos ao apontar os 
danos causados pela condição de terceirizados. Eles não podem ser dimen-
sionados apenas dentro do ambiente de trabalho, mas tem repercussões 
sobre todas as dimensões da vida pessoal, familiar e profissional, repercu-
tindo também na sua própria sociabilidade.

Neste sentido, sonhos são adiados, decisões sobre casamento, estu-
dos, casa própria, filhos são cancelados. A insegurança é permanente e o 
tratamento dispensado aos terceiros dentro dos locais de trabalho revela o 
quanto esta condição gera uma reação de discriminação como se fossem 
trabalhadores de segunda categoria. 
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Há notadamente um comportamento do conjunto dos trabalhado-
res que veem nessa forma de contratação um desprestígio que os expõe 
muitas vezes a uma condição de humilhação, ou seja, ser terceirizado é 
carregar o estigma do fracasso em uma sociedade em que prevalecem os 
valores da meritocracia e da competição. 
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TERCEIRIZAÇÃO: 
MOENDO E MATANDO TRABALHADORES1

GRIJALBO FERNANDES COUTINHO2

INTRODUÇÃO 

Os órgãos e entidades governamentais (IBGE, Ministério do Traba-
lho, Previdência Social, entre outros), ao elaborarem cadastros, estudos e 
outros documentos públicos, quando não ignoram simplesmente a tercei-
rização, sem destinar nenhum campo a esse modo de utilização do trabalho 
humano, olham para a referida estratégia de gestão empresarial sob foco 
extremamente limitado, como se a terceirização fosse apenas aquela prática 
correspondente ao recrutamento de mão de obra para atividades internas 
empresariais. Em sentido um pouco mais amplo, passam a compreender 
como terceirização o conteúdo das declarações espontâneas prestadas pelas 
empresas como “trabalho subcontratado” em documentos como a CAT e 
nos cadastros do Cnae e do Cnis3. Cada empresa se declara no CNAE da 
forma que lhe aprouver, sem nenhum tipo de controle da veracidade da 
atividade econômica efetivamente desenvolvida.

Com efeito, realizar pesquisa com o objetivo de aferir quantitati-
vamente os níveis de acidentalidade relacionada ao trabalho terceirizado, 
em todo o Brasil, implica a formatação da base de dados capaz de des-

1. Parte de texto atualizado e bem reduzido de “ Terceirização: máquina de moer gente trabalhadora - A inexorável relação 
entre a nova marchandage e degradação laboral, as mortes e mutilações no trabalho”,  in: Coutinho, Grijalbo Fernandes, São 
Paulo:LTR, 2015.
2. Juiz do Trabalho do TRT da 10ª Região(DF e TO), mestre em Direito e Justiça pela Universidade Federal de Minas Gerais-U-
FMG. Ex-presidente da Anamatra, da Amatra e da ALJT-Associação Latino-Americana de Juízes do Trabalho.
3. Cnis-Cadastro Nacional de Informações Sociais; Cnae-Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
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construir os pressupostos falhos das informações que hoje alimentam parte 
dos cadastros governamentais. Há necessidade, sobretudo, de tempo longo 
destinado a coletivo de especialistas interessados em desvelar evento razoa-
velmente escamoteado, de forma proposital ou não.

Por outro lado, setorialmente – como são os casos dos petroleiros e 
trabalhadores da construção civil –, há destacadas pesquisas quantitativas 
e qualitativa (principalmente nos estudos de caso) sobre a relação entre 
terceirização e acidentalidade no trabalho.

É mais seguro e confiável examinar o tema da presente discussão em 
setores econômicos, porque os elementos da pesquisa podem ser obtidos 
em fontes primárias mais específicas ou conferidos diretamente por outros 
meios asseguradores de elevado rigor metodológico e conceitual, bem 
distante do ambiente de transtornos gerados com base em informações 
oficiais fornecidas aleatoriamente sem atentar para o verdadeiro sentido e 
a natureza da terceirização, muito menos para o seu contributo (ou não) 
para a acidentalidade do trabalho.

  É o que se fará a seguir.

TERCEIRIZAÇÃO NA PETROBRAS
Os trabalhadores terceirizados como vítimas fatais preferenciais 
das atividades desenvolvidas na maior empresa brasileira e a 
terceirização do risco em jogo

O processo de subcontratação de trabalhadores pela Petrobras, espe-
cialmente na questão alusiva à política de transferência gradativa das ativi-
dades de maior risco para os terceirizados, se dá em condições de trabalho 
totalmente precárias, quando não simplesmente degradantes. 

Nas Tabelas 1 e 2 constam os números de trabalhadores efetivos e 
terceirizados da Petrobras (1995-2013) e os quantitativos de acidentes fa-
tais nesse período.

De 1995 a 2013, o quadro efetivo da Petrobras cresceu de 46.226 
para 86.108 empregados, ou seja, praticamente dobrou. O número de tra-
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balhadores terceirizados foi elevado de 29.000 para 360.180, tendo cresci-
do dez vezes mais, passando a constituir, portanto, mais de dois terços do 
total da força de trabalho explorada pelo sistema Petrobras. Naquele in-
terregno de 19 anos, 52 trabalhadores efetivos e 268 terceirizados efetivos 
foram vítimas fatais de acidentes enquanto desenvolviam as suas atividades 
em prol da Petrobras, no Brasil e no exterior.

Utilizando a mesma metodologia de análise das tabelas anteriores, 
procede-se ao levantamento da realidade estatística dos acidentes fatais entre 
efetivos e terceirizados do sistema Petrobras, de acordo com o peso da propor-
cionalidade da força de trabalho nos dois segmentos (contratada e subcontra-
tada). Enfim, quantos acidentes fatais com trabalhadores terceirizados equiva-
lem a um acidente fatal com trabalhador próprio? A resposta está na Tabela 3.

No ano de 1995, para cada trabalhador efetivo da Petrobras morto, 
cinco eram as vítimas fatais entre os trabalhadores terceirizados. Nos ou-

 Tabela 2
Evolução do efetivo e terceirizado da Petrobras (1995-2013)
Petrobras Contr.* 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Efetivo 46.226 43.468 41.173 38.225 36.391 34.320 32.809 34.520 36.363

Terceirizado 29.000 35.000 51.000 57.000 – – – – –

Sistema Petrobras 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Efetivo – – – – – 38.908 38.483 46.726 48.798

Terceirizado – – – – – 49.217 59.128 121.000 123.266

Relação terceir. vs. efet.* – – – – – 1,26 1,54 2,59 2,53

Petrobras Contr.* 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Efetivo 39.091 40.541 47.955 50.207 55.199 55.802 57.498 58.950 61.878 62.692

Terceirizado – – – 189.914 238.600 274.661 271.049 304.034 322.720 320.152

Sistema Petrobras 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Efetivo 52.037 53.933 62.266 68.931 74.240 76.919 80.492 81.918 85.065 86.108

Terceirizado 146.826 155.267 176.810 211.566 260.474 295.260 291.606 328.133 360.372 360.180

Relação terceir. vs. efet.* 2,82 2,88 2,84 3,07 3,51 3,84 3,62 4,01 4,24 4,18
Fonte: RUOSO JR., 2014.
*Petrobras Contr. = Petrobras Controladora. 
Relação terceir. vs. efet. = Relação terceirizados versus efetivos.
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tros anos, há bastante variação, indo de 1,50 a 27,00. Observando os 19 
anos de apuração, de 1995 a 2013, a média anual da “taxa de mortalidade” 
é 7,23 vezes maior entre os terceirizados do que a ocorrência de idêntica 
tragédia com os empregados efetivados da Petrobras.

Esse elevado índice entre os trabalhadores terceirizados demonstra o 
ambiente de trabalho perigoso. Ora, cada vez que um trabalhador efetivo 
morre no exercício de suas funções laborativas, pela média anual extraída 
dos 19 anos, morrem 8,23 trabalhadores terceirizados do sistema Petrobras.

Um exemplo contundente da precariedade laboral se deu no aciden-
te fatal na P-37, que resultou na morte de dois trabalhadores terceirizados 
pela falta de equipamentos adequados para o desempenho de suas ativi-
dades em área de risco. O Ministério Público do Trabalho – Procuradoria 
Regional do Trabalho da 1ª Região-RJ – instaurou inquérito civil público 
e depois, no ano de 2001, ajuizou a Ação Civil Pública-ACP n. 0153000-
84.2001.5.01.0049 contra a Petrobras e as suas subsidiárias. Alegou o 
MPT que as condições inadequadas de trabalho presentes naquela terceiri-

TERCEIRIZAÇÃO: MOENDO E MATANDO TRABALHADORES

 Tabela 3
Relação de acidentes fatais (trabalhador próprio/ trabalhador terceiro) na Petrobras

Ano Efetivo Terceiro
1995 1 5,00
1996 1 2,20
1997 1 4,33
1998 1 22,00
1999 1 27,00
2000 1 3,50
2001 1 1,50
2002 1 6,00
2003 1 5,33
2004 1 5,00

Ano Efetivo Terceiro
2005* 1 18,00
2006 1 8,00
2007 1 15,00
2008 1 3,50
2009 1 6,00
2010 1 2,33
2011 1 4,67
2012 1 13,00
2013* 1 4,00

Fonte: Elaboração própria, com base em  RUOSO JR, 2014.
*Considerado o valor total, pois não houve acidente na força própria.
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zação foram determinantes para o acidente de trabalho na P-37, conforme 
parte das razões da petição inicial transcritas abaixo:

A Ré apresentou o contrato de terceirização e a conclusão de relatório pela 
comissão apuradora formada pela própria empresa, protestando pela poste-
rior juntada do relatório da CIPA, que, segundo a Ré, não havia sido ainda 
concluído. Após afirmou que errara, e que não havia relatório da CIPA, que 
havia sido substituído pelo relatório da comissão designada pela empresa. O 
relatório conclui, na fl. 146 do Inquérito Civil Público, aponta como causas 
imediatas ‘a presença de gás sulfídrico por ocasião da inversão da figura oito 

na tomada do tanque de drenagem limpo e a emissão de permissão para 

trabalho (PT) com recomendações insuficientes aos riscos presentes.’ Em 
seguida aponta as causas básicas: ‘Desconhecimento por parte dos emiten-

tes da PT, da possibilidade de presença do gás sulfídrico no slop tanque 

de boreste (limpo). Avaliação insuficiente por parte dos diversos segmentos 

envolvidos dos riscos presentes. Inexistência de padrões técnicos referentes 

a trabalhos envolvendo presença de gás ácido. Presença de gás sulfídrico dis-

solvido em água, função da interligação do slop tanque de boreste com o 

slop tanque de bombordo, onde o gás sulfídrico já era conhecido.’ E aponta, 
finalmente, como CAUSAS ADMINISTRATIVAS: ‘Elaboração de projetos 

que não contemplam a possibilidade de geração de gás sulfídrico em tan-

ques de drenagem, carga e lastro. Inexistência de ações e rotinas específicas 

de identificação da formação de H2S, visando diminuir os riscos potenciais 

envolvidos. Falhas de divulgação de um histórico de casos conhecidos de 

presença de H2S em unidades Petrobras e sua geração em diversos meios’.[...] 

O depoimento de fl. 185 demonstra que ‘não havia nenhum equipamento 

de detecção nem máscaras portáteis de H2S na plataforma, ao contrário da 

outra plataforma onde trabalhou (plataforma de pampo –ppm1)’. Demons-
tra-se, assim, que, sendo notório entre os trabalhadores da existência de ácido 
sulfídrico na plataforma, e de conhecimento da chefia (conforme comprovam 
os documentos de fls. 197/198), deveria ter a Ré fornecido aos trabalhadores 
o Equipamento de Proteção Individual para o caso, o que não foi realizado, 
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embora em outras plataformas ela cumpriu essa obrigação. A negligência por 
parte da Ré é demonstrada no documento de fl. 198, onde Maurício A. de 
Souza informa aos seus superiores ‘que foram constatados 180 PPM de H2S 

no SLOP de Bombordo e 20 PPM no Slop de Boreste. [...] Sugiro que seja 

solicitado um estudo sobre as causas, conseqüências e ações que possam servir 
de controle ou extinção da formação desse gás.' (…). O depoente de fl. 185 afir-
mou que ‘o trabalho com a equipe de segurança incompleta é comum; que 

já trabalhou com 180 pessoas a bordo, sendo o depoente o único seguran-

ça a bordo’. A existência de tal falha é confirmada pelo documento assinado 
pelo próprio depoente e o Sr. Silvio Marcio A. Sarmento, na fl. 192 do ICP, 
demonstrando que por várias vezes já tinha, por correio eletrônico, solicitado 
o cumprimento da norma quanto ao quinto técnico de segurança. A própria 
Ré confessa a existência do descumprimento, pois a ata de reunião de análise 
crítica de fl. 210, no item ‘Segurança’, assume o ‘Risco de falha de liberação 

de PT’s e treinamentos. Ação: Solicitar Quinto Técnico de Segurança’. Há 
que se explicar a questão do ‘quinto técnico de segurança’. Pelo Quadro II da 
NR 4, os estabelecimentos com mais de 100 trabalhadores devem ter sempre 
no mínimo 02 (dois) Técnicos de Segurança do Trabalho. Os empregados da 
Ré, como é notório, trabalham em jornadas de 14 dias embarcados por 21 dias 
de descanso, necessitando daí um ‘quinto’ técnico de segurança para que seja 
observado o mínimo da norma. A situação alarmante que se encontra a plata-
forma em questão é verificada pela ata de reunião de fls. 204/211. Dentre os 
vários problemas de seriedade incontestável estão: ‘Risco de impossibilidade 

de resgate de homem ao mar. Bote resgate com cabo danificado.’ (fl. 210); 
‘Risco de descontrole operacional da planta de processo’ (fl. 211); ‘Risco de 

descontinuidade operacional por falta de treinamento de pessoal’ (fl. 211); 
‘Risco de descontrole em caso de incêndio no convés devido sistema de ca-

nhões remotos operando com restrições’ (f. 211); ‘Risco de acidente devido 

Sistema Interno de TV inoperante’ (fl. 211); ‘Risco de poluição do mar por 

deficiência do Sistema SAAB’ (fl. 209). Além desses, outros riscos não menos 
importantes são verificados ao longo do documento.
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No que tange à acidentalidade não fatal, o pesquisador Anselmo Er-
nesto Ruoso Jr (2014), com base em auditoria promovida pela Federação 
Única dos Petroleiros (FUP), declara que 84% dos acidentes de trabalho 
com lesão afetam os trabalhadores terceirizados da Petrobras, recaindo as 
lesões mais graves também entre os empregados das subcontratadas.

Inúmeras pesquisas acadêmicas foram realizadas nos últimos 15 
anos com a finalidade de averiguar e desvelar os sentidos da terceirização 
na Petrobras. Do ponto de vista da medicina, saúde e segurança no traba-
lho, como também da sociologia do trabalho, todas as investigações con-
vergiram para o encontro de um exacerbado quadro de condições de tra-
balho degradantes dispensadas aos trabalhadores terceirizados do sistema 
Petrobras. Verificaram-se ali discriminação, humilhação, invisibilidade 
social, isolamento familiar, violação de direitos imateriais, desespero com 
o desemprego constante, disputa acirrada entre terceirizados por postos 
temporários, assédio moral, precariedade laboral absoluta e altos índices 
de acidentes de trabalho de enorme gravidade. Além disso, há a exposição 
exagerada ao risco de acidente e morte relacionados ao trabalho, sem as 
mais elementares medidas preventivas de segurança como condição sine 
qua non da terceirização. As atividades perigosas são cada vez mais execu-
tadas exclusivamente por terceirizados, que não medem esforços, colocan-
do a integridade física e a vida em jogo para auferir o dinheiro do sustento 
familiar. Por outro lado, cabe aos efetivos cuidar da gestão, coordenação e 
fiscalização dos grandes projetos da maior estatal brasileira.

Citem-se, na linha desenvolvida nesta seção, as pesquisas de campo 
de Anísio Araújo (2001; 2004), Marcelo Figueiredo (2012), Zéu Palmeira 
Sobrinho (2006), Carlos Souza (2000) e Telma Gil (2000).

Tem-se que a terceirização na Petrobras também serve para ocultar 
o tratamento indigno conferido aos trabalhadores não efetivos, imensa 
maioria da força de trabalho ali utilizada, com a falsa premissa de que todo 
esse pessoal não possui nenhum vínculo com a estatal brasileira, como se 
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o terceirizado fosse apenas mercadoria descartável adquirida de fornece-
dores que também precisam ganhar dinheiro com a triangular operação.

Os níveis estarrecedores de acidentes fatais entre os trabalhadores 
terceirizados, dentro de tal panorama, exprimem a névoa de corrosão de 
direitos humanos escamoteada por artifícios jurídicos.

Aa precariedade das condições de trabalho dispensadas aos terceiri-
zados pela Petrobras instala a morbidez e fortifica o matadouro da gente 
trabalhadora mais humilde no ambiente laboral. Do terceirizado, mais do 
que de qualquer empregado efetivo, exige-se o desenvolvimento de várias 
atividades, sem o preparo e a fiscalização pertinentes – especialmente nas 
atividades de risco –, além da realização de jornadas extensas e intensas, 
tendo como contrapartida o oferecimento, pelas empresas, de outras pés-
simas condições de trabalho.

Tudo está inserido, evidentemente, no contexto mais geral do mo-
delo produtivo em curso no capitalismo global, aqui no Brasil agravado 
pela natureza de seu desenvolvimento capitalista hipertardio e dependen-
te, sem romper com as raízes coloniais-escravistas. Em outras palavras, o 
padrão produtivo é o agente causador das mortes e mutilações ocorridas 
na Petrobras, sendo a terceirização a correia de transmissão mais eficiente 
para gerar o lucro patronal em tempos de acumulação flexível guiada pelo 
toyotismo, trazendo consigo necessariamente o destroçamento do traba-
lho humano.

Terceirizando o risco, a Petrobras jamais assume a responsabilidade 
social e criminal pelas mortes e mutilações dos seus trabalhadores terceiri-
zados. Tanto é assim que divulga enfaticamente nos meios de comunica-
ção da grande mídia os seus extraordinários lucros auferidos anualmente 
e as suas novas descobertas de fonte de riquezas materiais – como é o caso 
do pré-sal – sem contar ao público, no entanto, que os êxitos financeiros 
deixaram largos rastros de sangue, dor e lágrimas pelo caminho tortuoso 
da terceirização.
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TERCEIRIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL
Subcontratação generalizada em obras diversas – a realidade da 
edificação de arenas esportivas para a Copa do Mundo de 2014 –, 
precarização laboral e mortes de trabalhadores terceirizados 

Não raro, a fiscalização do Ministério do Trabalho tem declarado que os 
empregados terceirizados estão mais expostos a acidentes de trabalho, inclusive 
porque são eleitos prioritariamente para exercer funções em áreas de risco. A 
matéria jornalística transcrita abaixo expõe tal opinião de maneira incisiva:

O aumento da terceirização no Brasil preocupa quem acompanha questões 
relativas a segurança do trabalho no país. Segundo Rinaldo Marinho, diretor 
do Departamento de Saúde e Segurança do Trabalho do Ministério do Traba-
lho e Emprego, os terceirizados são os que estão mais expostos a acidentes. As 
empresas, afirma, têm terceirizado as atividades mais perigosas, fato agravado 
pela constatação de que as contratadas dificilmente têm planos de prevenção 
bem elaborados. ‘A contratante tem mais capacidade de mudar o ambiente de 
trabalho do que a empresa contratada para prestar um serviço pontual”, ex-
plica […]. Em 2010, foi na construção civil onde aconteceu o maior número 
de acidentes que têm como consequência incapacidade permanente, ou seja, 
sequelas que impedem a pessoa de voltar ao trabalho. Foram 454 acidentes in-
capacitantes na construção de edifícios em 2010, número que supera o do se-
tor de transporte rodoviário de cargas, em segundo lugar com 412. (Pyl, 2012)

Desde 2005, no âmbito do Ministério do Trabalho, são emitidos aler-
tas de que a terceirização provoca acentuado número de acidentes e mortes 
relacionados ao trabalho, com a informação do órgão ministerial do Poder 
Executivo de que oito em cada dez acidentes de trabalho são registrados em 
empresas terceirizantes, e quatro em cada cinco mortes atingem empregados 
terceirizados, mesmo sem a indicação da respectiva base de dados eventual-
mente consultada para esse fim. Comentando os números apontados pelo 
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Ministério do Trabalho, a pesquisadora da Fundação Jorge Duprat e Figuei-
redo (Fundacentro), médica e professora, Maria Maeno, afirma que os aci-
dentes acontecem “porque a empresa se compromete a cumprir prazos pelo 
menor preço, e o empregado não escolhe o modo de trabalhar”, além da 
“intensificação do trabalho com longas jornadas e a imposição de condições 
perigosas e penosas [que] revelam a precarização laboral” (Côrtes, 2011).

Embora não figure legalmente entre as atividades de risco, o labor 
executado na área da construção civil, ao menos a partir do “boom” no 
mercado imobiliário dos anos 1970 nas grandes cidades brasileiras, sempre 
esteve associado a um elevado número de acidentes de trabalho, tendo li-
derado durante razoável espaço de tempo a taxa de mortalidade, produzin-
do, em decorrência das precárias condições de labor, a maior quantidade 
de vítimas fatais. Não foi por acaso que o Brasil liderou em 1974 a triste 
estatística de campeão mundial em acidentes de trabalho.

O passar dos anos alterou parcialmente o quadro, com outros seg-
mentos concorrendo fortemente pelo título de maior causador de aciden-
tes e adoecimentos laborais. Quanto à mortalidade, no entanto, a constru-
ção civil continua ocupando posição de destaque na condição de um dos 
setores econômicos responsáveis pelo elevado número absoluto de aciden-
tes fatais entre os seus trabalhadores formais (com registro do contrato de 
trabalho na CTPS), ficando quase sempre entre os primeiros lugares. Em 
2011, por exemplo, com 177 óbitos em diversos canteiros de obras espa-
lhados pelo Brasil, perdeu o primeiro lugar, em termos absolutos, apenas 
para a área de transporte rodoviário de carga. Os números dos anos mais 
próximos a 2011 também superam a centena de trabalhadores mortos, 
sendo 124 em 2010 e 138 em 2012. (Baroni, 2014)

Prorrogações constantes e abusivas da jornada de trabalho, ausência 
do intervalo intrajornada, remuneração exclusiva à base de comissões, au-
sência de anotação da CTPS, concessão de férias, condições ergonômicas, 
fornecimento dos equipamentos de proteção individual e de treinamento 
adequado para operar máquinas novas, além do profundo desrespeito às 
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normas e às condições de trabalho dignas, entre outras agressões ao meio 
ambiente de trabalho, são as causas mais frequentes dos acidentes de traba-
lho e das doenças laborais verificados no âmbito da construção civil.

A terceirização na construção civil potencializa os riscos de acidentes 
de trabalho graves, diante da precariedade laboral que lhe é inerente como 
fundamento nuclear de sua própria existência, a ponto de ser utilizado, 
em tal setor econômico, extensa mão de obra em condições análogas às 
de escravo. Pesquisando o tema por esse enfoque, mediante o cruzamento 
de dados disponíveis no Cnae da construção e da contagem dos acidentes 
de trabalho por meio da conferência individual das respectivas CATs emi-
tidas, os professores Graça Druck e Vítor Filgueiras demonstram que os 
trabalhadores terceirizados da construção estão muito mais expostos a aci-
dentes fatais de trabalho, envolvidos, pois, em altas taxas de mortalidade.

Com extrema precisão, apontam Druck e Filgueira a metodologia 
utilizada e os índices encontrados, senão vejamos:

Para tornar a análise mais precisa, selecionamos três CNAE da Construção 
informados nas CAT e contamos, um a um, quantos mortos em 2013 eram 
terceirizados em relação ao total de vítimas, e a chance de morrer nesses 
CNAE em relação à probabilidade média de morrer trabalhando no país. Os 
resultados são os seguintes: Em obras de acabamento, houve 2,32 vezes mais 
incidência de fatalidades entre seus trabalhadores, comparada à incidência do 
conjunto do mercado formal. Em números absolutos, foram 20 trabalhadores 
mortos, dos quais 18 eram terceirizados. Em obras de terraplanagem, cuja 
chance de morrer foi 3,3 vezes maior do que no restante do mercado de traba-
lho, dos 19 mortos, 18 eram terceirizados e apenas 1 contratado diretamente. 
Nos serviços especializados não especificados e obras de fundação, morreram 
30 terceirizados e 4 contratados diretamente, tendo o setor 2,45 vezes maior 
índice de mortes em relação aos empregados formais da economia como um 
todo. Com base na RAIS, fizemos essa comparação para dois CNAE que rea-
lizam as mesmas funções, mas que claramente discriminam terceirizados e 
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contratados diretos, quais sejam: produção florestal (empresas principais) e 
atividades de apoio à produção florestal (terceirizados). Este último, apesar de 
ter menor quantidade de trabalhadores, registrou maior quantidade de mortos 
em 2013. Comparando os resultados com o conjunto do mercado de traba-
lho, a chance de morrer na Produção Florestal era 32% maior, enquanto que 
nas Atividades de Apoio à Produção Florestal, 148% superior à média nacio-
nal. Ou seja, há fortes indícios da relação entre CNAE com maior incidência 
de mortes e o predomínio de terceirizados entre as vítimas. Vale ressaltar que 
os dados se referem apenas aos acidentes comunicados, quando um número 
imenso omitido, e envolvem tendencialmente terceirizados, mesmo em casos 
amplamente divulgados pela mídia, como o desabamento da obra do sorteio 
da COPA do Mundo na Bahia, que matou Zilmar Neri dos Santos, e o infar-
to sofrido por José Antônio da Silva Nascimento, em outra obra da COPA, 
em Manaus. Como afirmado, a questão fundamental que explica essa maior 
vitimização dos terceirizados é a externalização dos riscos ocupacionais. A ter-
ceirização é um escudo para as empresas tomadoras dos serviços. Ao nominar 
outra pessoa física ou jurídica como responsável pelo trabalhador, a contratan-
te quase sempre se exime, na prática, da adoção de medidas para preservação 
da sua integridade física. Mesmo quando a tomadora efetua alguma medida, é 
sistematicamente aquém do que oferece aos empregados que formaliza. Quan-
do existem, as ações tendem a ser insuficientes e pautadas pela transferência da 
responsabilidade ao ente interposto, primeiro nominado por qualquer infor-
túnio. (Druck e Filgueiras, 2014, p.150-161)

Solapando vidas obreiras, a terceirização adotada na construção civil 
gera mortes de 2,32 a 3,3 vezes maior do que no restante do mercado de 
trabalho, constituindo na prática um espaço destinado ao trabalho perigo-
so para o desempenho das funções de pedreiro, mestre de obras, servente, 
carpinteiro, marceneiro, eletricista, ladrilheiro, pintor, serralheiro, vidra-
ceiro e para a execução de outras tantas tarefas que poderiam ser incluídas, 
com base nos dados coletados por Druck e Filgueiras, no rol das atividades 
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de risco, ao menos para a edificação das obras de grande porte, incluindo 
os prédios comerciais e residenciais.

Uma pequena amostra do mundo perigoso da construção civil para 
os trabalhadores terceirizados é verificada pelo relato dos acidentes fatais 
ocorridos durante a construção das arenas esportivas destinadas ao evento 
Copa do Mundo 2014, além de outros dois estádios erguidos durante o 
mesmo período em prol dos clubes de futebol Sociedade Esportiva Palmei-
ras e Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense.

Na Arena Corinthians (“Itaquerão”), em São Paulo, três trabalhado-
res morreram no exercício de suas funções, todos eles empregados terceiri-
zados na obra erguida pela construtora Odebrecht.

No dia 27 de novembro de 2013, “Três estruturas metálicas da Arena 
Corinthians caíram na parte de trás do estádio em construção, causando a 
morte de duas pessoas. As estruturas foram atingidas por um guindaste que 
estava colocando a última treliça, de 500 toneladas, sobre o prédio leste”4, na 
Arena Corinthians. As vítimas, Fábio Luiz Pereira e Ronaldo Oliveira Santos, 
descansavam no horário de almoço quando foram atingidos pelo guindaste 
de 11 metros, com capacidade para suportar 1.500 toneladas, que desabou 
sobre as suas cabeças, atingidos fatalmente sem que soubessem sequer o que 
acontecera. Fábio Luiz Pereira, 42 anos, motorista/operador de munck, era 
empregado formal da empresa terceirizante BHM Transportes, tendo deixa-
do a esposa e três filhos. Ronaldo Oliveira Santos, 44 anos, era montador da 
empresa terceirizante Conecta, deixou uma filha órfã.5

Em 29 de março de 2014 ocorreu mais um acidente fatal na constru-
ção da Arena Corinthians, na cidade de São Paulo, na obra da Odebrecht. 
Morreu Fábio Hamilton Cruz, 23 anos, trabalhador terceirizado por inter-
médio de múltiplas subcontratações empresariais. Fábio era empregado for-
mal da WDS Engenharia, contratada pela empresa FAST, que havia sido 

4. TRAGÉDIA na Arena Corinthians: estruturas desabam e matam dois. Globo Esporte, [online], 27 nov. 2013. Disponível em: 
<http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noticia/2013/11/acidente-na-arena-corinthians.html>. Acesso 
em 12 ago. 2014.
5. CANÔNICO, Leandro; FABER, Rodrigo; GANDOLPHI, Sergio. Identificadas as vítimas fatais da tragédia na Arena Corinthians. 
Globo Esporte, [online], 27 nov. 2013. Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/times/corinthians/noti-
cia/2013/11/identificada-primeira-vitima-da-tragedia-na-arena-corinthians.html>. Acesso em: 12 ago. 2014.
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contratada pela AMBEV, para trabalhar na montagem de arquibancadas 
provisórias exigidas pela Fifa para aumentar temporariamente a capacidade 
do estádio (durante a realização da Copa do Mundo de 2014). Fábio Ha-
milton Cruz caiu de uma altura de 15 metros, segundo estimativa do Corpo 
de Bombeiros de São Paulo; levado ao hospital, não resistiu aos ferimentos.6

Na construção da Arena Amazônia, quatro trabalhadores morreram 
durante as obras executadas pela construtora Andrade Gutierrez. Um de-
les sofreu infarto após ver o seu colega de trabalho morto em acidente de 
trabalho. Todos laboravam como terceirizados. A primeira vítima fatal foi 
Raimundo Nonato Lima Costa, 49 anos, pedreiro, trabalhador terceiriza-
do na obra da Andrade Gutierrez, que caiu de andaime, sofrendo trauma-
tismo craniano, no dia 29 de março de 2013. Em seguida, no dia 14 de de-
zembro de 2013, Marcleudo Melo Ferreira, 22 anos, também empregado 
de empresa subcontratada pela Andrade Gutierrez, foi vítima de acidente 
fatal quando caiu de uma altura de 35 metros, no desempenho de ativida-
des laborais durante a madrugada (às 4h00min), mais especificamente na 
cobertura da arena que precisava ficar pronta no prazo exigido pela Fifa.

A terceira vítima foi Antônio José Pita Martins, de nacionalidade 
portuguesa, 55 anos, terceirizado na obra da Andrade Gutierrez. Ele sofreu 
acidente de trabalho no momento em que realizava a desmontagem de um 
guindaste, tendo sido atingido na cabeça por um equipamento, no dia 7 de 
fevereiro de 2014. Provavelmente na qualidade de vítima indireta, também 
morreu no exercício de suas funções laborais o empregado terceirizado, na 
obra da Andrade Gutierrez, José Antônio Nascimento Souza (50 anos). 
Ele faleceu após mal súbito sofrido na obra do Centro de Convenções que 
integrava o complexo Arena Amazônia, no dia 14 de dezembro de 2013. 
Há relatos de que ele teria sentido forte impacto ao tomar conhecimento 
do acidente fatal que atingiu o seu colega de trabalho Marcleudo Melo 
Ferreira. A imprensa noticiou que todos os trabalhadores vítimas fatais na 

6. LAVIERI, Danilo. Operário do Itaquerão não resiste a ferimentos e morre no hospital. UOL, [online], 29 mar. 2014. Disponível 
em: <http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2014/03/29/operario-do-itaquerao-nao-resiste-a-ferimentos-e-morre 
-apos-queda.htm>. Acesso em: 12 ago. 2014.
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construção da Arena Amazônia eram empregados de empresas subcontra-
tadas pela Andrade Gutierrez, sem indicar, no entanto, os nomes das pres-
tadoras de serviços. É certo também que o MPT move ação judicial contra 
a empresa principal pela responsabilidade nos acidentes.7

A arena Pantanal fez uma vítima fatal. No dia 8 de maio de 2014, 
Mahamed Ali Maciel, 32 anos, empregado formal da empresa ETEL, sub-
contratada do Consórcio Santa Bárbara-Mendes Júnior, sofreu uma des-
carga elétrica quando instalava luminária no corredor de acesso aos cama-
rotes no setor leste do estádio.8

No Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, morreu José Afon-
so de Oliveira Rodrigues, 21 anos, ajudante de carpinteiro, no dia 11 de junho 
de 2012. José Afonso, empregado do Consórcio Nacional Brasília 2014, lide-
rado pela construtora Andrade Gutiererez, sofreu acidente quando trabalhava 
no ponto mais alto da construção, no anel de compressão, tendo despencado 
de uma altura de 30 metros (na laje que fica entre o teto e a arquibancada), 
após uma madeira ceder.9 Segundo se extrai das notícias publicadas pela im-
prensa, dos trabalhadores vítimas de acidentes fatais em arenas esportivas para 
a Copa do Mundo de 2014, somente José Afonso de Oliveira Rodrigues era 
trabalhador próprio do consórcio responsável pela execução daquelas obras.

Também em obra da Copa do Mundo de 2014, Zilmar Neri dos 
Santos, 19 anos,  sofreu acidente de trabalho fatal, ao receber o impacto do 
desabamento da estrutura que estava sendo montada pelo banco Bradesco 
para o sorteio daquele evento esportivo na Costa do Sauipe, no dia 13 de 
fevereiro de 2013, em um complexo de hotéis no litoral baiano. Zilmar 
Neri dos Santos era empregado terceirizado, segundo revela trecho da re-
portagem a seguir transcrita: “A TV1 eventos, empresa responsável pela 

7. FARIAS, Elaíze. Andrade Gutierrez enfrenta ação do MPT por acidentes de trabalho. Repórter Brasil, [online], 4 abr. 2014. 
Disponível em: <http://reporterbrasil.org.br/2014/04/andrade-gutierrez-enfrenta-acao-do-mpt-por-acidentes-de-trabalho/>. 
Acesso em: 12 ago. 2014.
8. COSTA, Guilherme; SEGALLA, Vinicius. Operário morre na Arena Pantanal, na sede da Copa do mundo em Cuiabá. UOL, 
[online], 8 maio 2014. Disponível em: <http://copadomundo.uol.com.br/noticias/redacao/2014/05/08/operario-morre-na-
-arena-pantanal-sede-da-copa-do-mundo-em-cuiaba.htm>. Acesso em: 12 ago. 2014.
9. BRITO, Marcondes. MP quer multa de 200 milhões por morte de operário na Arena do DF. Band Notícias, [online], 29 nov. 
2013. Disponível em: <http://blogs.band.com.br/marcondesbrito/2013/11/29/mp-quer-multa-de-200-milhoes-por-morte-
-de-operario-na-arena-do-df/>. Acesso em 12 ago. 2014.
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montagem da estrutura, disse por meio da assessoria de imprensa que o 
rapaz era ligado a uma terceirizada, mas não revelou o nome da empresa”.10

Além das arenas destinadas a jogos da Copa do Mundo de 2014, 
dois outros estádios de futebol foram construídos no mesmo período (está-
dios do Palmeiras e do Grêmio) nos quais outros acidentes fatais vitimaram 
exclusivamente trabalhadores terceirizados.

Na Arena Palestra do Palmeiras morreu, em 14 de abril de 2013, Car-
los de Jesus, 34 anos, empregado formal da empresa TLMX, subcontratada 
do Consórcio WTORRE, responsável pela execução da obra. Carlos de Jesus 
foi atingido por uma viga de três toneladas quando laborava em um dos 
camarotes da Arena Palestra, sentindo sobre a sua cabeça o peso da estrutura 
que começou a ruir.11

Na Arena Grêmio ocorreram dois acidentes fatais que atingiram tra-
balhadores terceirizados. Em 23 de janeiro de 2013, Araci da Silva Bernar-
des, 40 anos, empregado formal da empresa EPPLAN, subcontratada da 
construtora OAS, responsável pela execução da obra, sofreu uma descarga 
elétrica quando realizava a manutenção do sistema de iluminação em uma 
área anexa ao estádio destinada a ser o escritório administrativo da OAS.12 

O outro acidente fatal ocorreu no dia 2 de outubro de 2011. José 
Eias Machado, 40 anos, terceirizado, enquanto se deslocava da obra para o 
dormitório, foi atropelado na BR 290, no horário noturno. Os seus colegas 
de trabalho realizaram protesto contra a construtora principal, OAS, por 
instalar dormitórios em local cujo acesso exige o atravessamento de uma das 
rodovias federais mais movimentadas do país, além de greves contra as péssi-
mas condições de trabalho da obra do Grêmio executada pela construtora.13

10. JOVEM que morreu em desabamento no Litoral Norte é velado em Salvador. G1, [online], 14 fev. 2013. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/bahia/noticia/2013/02/jovem-que-morreu-em-desabamento-no-litoral-norte-e-velado-em-salva-
dor.html>. Acesso em: 16 ago. 2014.
11. PRADO, Marcelo. Operário morto em acidente na Arena Palestra será enterrado na Bahia. Globo Esporte, [online], 16 
abr. 2013. Disponível em: <http://globoesporte.globo.com/futebol/times/palmeiras/noticia/2013/04/operario-morto-em-
-acidente-na-arena-palestra-sera-enterrado-na-bahia.html>. Acesso em: 12 ago. 2014.
12. FUNCIONÁRIO morre em Arena do Grêmio; empresa lamenta com nota. Lancepress, [online], 24 jan. 2013. Disponível 
em: <http://www.lancenet.com.br/gremio/Funcionario-Arena-Gremio-Empresa-lamenta_0_853114744.html>. Acesso em: 
12 ago. 2014.
13. OPERÁRIO da Arena do Grêmio morre atropelado, e colegas protestam com incêndio. ESPN.com.br, [online], 3 out. 
2011. Disponível em: <http://espn.uol.com.br/noticia/218114_operario-da-arena-do-gremio-morre-atropelado-e-colegas-
-protestam-com-incendio>. Acesso em: 12 ago. 2014.
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Não é mera coincidência o fato de que dos 12 empregados mortos na 
construção de estádios de futebol para a Copa do Mundo 2014 da Fifa – e 
em outros campos destinados a grandes agremiações esportivas brasileiras e 
aos preparativos para o  maior evento esportivo do futebol –, 11 deles eram 
trabalhadores terceirizados das maiores construtoras do país o que resulta em 
um percentual acima de 90%, alcançando vítimas fatais entre os terceiriza-
dos. Assim, verifica-se que é elevadíssimo o risco a que é exposto o trabalha-
dor terceirizado na construção civil. (Filgueiras, 2014)

A execução do plano adotado por empresas construtoras e por seus 
consórcios cuida de garantir intensa redução dos custos com o trabalho. A 
terceirização cumpre essa função primordial radicalizando na política de pre-
carização das condições de trabalho, sendo extremamente útil também para 
receber o labor nas áreas de risco com a finalidade de esconder a face, sob 
variadas perspectivas políticas, jurídicas e econômicas, do verdadeiro dono 
do negócio causador das mortes e mutilações relacionadas ao trabalho.

Assim como na Petrobras, a área da construção civil terceiriza o risco, 
realizando múltiplas subcontratações empresariais na sua cadeia produtiva para 
construir o caminho do precipício destinado aos trabalhadores terceirizados. 

O alto índice de mortes entre os trabalhadores terceirizados nas obras 
centrais da Copa do Mundo de 2014 da Fifa é o “retrato ¾” da realidade 
brasileira das relações de trabalho vigentes no âmbito da construção civil: 
farsa, na estratégia jurídica da burguesia de transferir a qualidade de em-
pregador para terceiro; tragédia, na quantidade de mortos provocados com 
a subcontratação empresarial. E pior, esse é o único pedaço de “história” 
que se repete no cotidiano das frações da classe trabalhadora mais expostas 
aos riscos criados pelo próprio sistema capitalista de produção.

TERCEIRIZAÇÃO COMO FATOR RELEVANTE DAS MORTES E 
ACIDENTES RELACIONADOS AO TRABALHO
Impactos humanos e sociais e repercussões econômicas nas contas públicas

Provocando mortes em rotação acelerada, a terceirização desmoro-
na o sentido de sociedade pautada pelo respeito aos direitos humanos da 
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classe trabalhadora. O seu propósito é exatamente conferir efetividade ao 
“direito humano” por excelência do capital, que é o da garantia de máxima 
exploração do proletariado – conceito este extraído de Marx, para quem, a 
“exploração da força de trabalho é o primeiro “direito humano do capital” 
(Marx, 1996, v. 1, p.405).

Quando não mata pela sua vocação natural de produzir acidentes de 
trabalho, a terceirização deixa pelo caminho um exército de mutilados e ou-
tros graves sequelados – fruto da superexploração da força de trabalho, rele-
gando, por via de consequência, à condição desumana mulheres e homens 
submetidos ao regime da fragmentação da cadeia produtiva implantada para 
superar a crise estrutural e existencial do sistema capitalista de produção.

Enfim, a sociedade da terceirização é aquela que reconhece no lucro 
a presença da personalidade humana, sujeito, portanto, dos “direitos fun-
damentais” de matar e mutilar o coisificado trabalhador no desempenho 
de suas atividades laborativas – quando não trocado ou descartado como 
se fosse objeto de pequena serventia que se quebrou ou que esgotou sua 
capacidade de gerar o resultado proposto quando foi concebido.

A terceirização, na qualidade de fenômeno gerador de mortes e 
adoecimentos laborais, provoca destacados impactos nas despesas públicas, 
diante dos gastos decorrentes da concessão de benefícios previdenciários 
previstos em lei e despesas hospitalares públicas.

Estimativas do Ministério da Previdência Social apontam os custos 
anuais da União em R$56,8 bilhões (ano 2009) com os acidentes de traba-
lho, compreendendo o pagamento de benefícios previdenciários e das des-
pesas de saúde e afins, quantia superior ao somatório do produto interno 
bruto (PIB) de cinco estados brasileiros em 2009 (Acre, Roraima, Amapá, 
Tocantins e Piauí), sem considerar, no entanto, as despesas indiretas com a 
acidentalidade laboral. (OIT, 2012)

As raras ações judiciais regressivas ajuizadas pelo Poder Público con-
tra os causadores dos acidentes de trabalho não conseguem devolver prati-
camente nada aos cofres públicos, em decorrência dos prejuízos financeiros 
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causados ao erário. Com mais de 700 mil acidentes de trabalho por ano, 
o Estado propõe menos de 400 ações regressivas, ou seja, raramente de-
manda para ressarcir a Previdência Social.14 Ainda que alcançasse sucesso 
em todos os processos judicializados, o Poder Público estaria diante de 
ressarcimento ínfimo.

Provocadora mais expressiva dos acidentes de trabalho, do ponto de 
vista da apuração das respectivas taxas, a terceirização contribui significa-
tivamente para os gastos do Estado com os custos anuais da União antes 
apresentados. Por isso mesmo, impõe-se reconhecer que, além de causar 
danos irreparáveis aos direitos humanos da classe trabalhadora, o modo de 
produção terceirizante deixa a conta dos prejuízos financeiros advindos da 
alta acidentalidade para o Poder Público.

CONCLUSÃO 

Está demonstrado que a terceirização mata e mutila sistematicamen-
te trabalhadores. Ainda assim, reitere-se, essa infame tragédia social pode 
ser intensificada, ao menos se depender do êxito das iniciativas patronais 
levadas a cabo no Parlamento e no Poder Judiciário.

O projeto de lei em curso sobre terceirização aprovado na Câmara 
dos Deputados (PL n. 4.330), ora tramitando no âmbito do Senado Federal 
(PLC nº 30/2015) e a repercussão geral em debate no Supremo Tribunal Fe-
deral (ARE n. 713.211/MG) conseguem piorar o que, na prática, já é muito 
ruim para a classe trabalhadora e para a sociedade brasileira. Qualquer uma 
dessas iniciativas aprovada resultará na legitimação e legalização da terceiriza-
ção em todos os setores produtivos e atividades econômicas, implantando-se 
a verdadeira merchandage historicamente repudiada pelo Direito do Traba-
lho. O trabalho passará a ser mais um insumo banal da produção capitalista, 
comprado de intermediários nas cidades e de capatazes ou “gatos” no campo 

14. SORANO, Vitor. Governo cobra menos por acidentes de trabalho. Portal IG, [online], 26 fev. 2014. Disponível em: <http://
economia.ig.com.br/2014-02-26/governo-cobra-menos-de-empresas-por-acidentes-de-trabalho.html>. Acesso em: 12 
ago. 2014.
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brasileiro. Será a autorização para todo tipo de exploração selvagem do tra-
balhador. A legalização da triste figura do “gato” nas fazendas será o fomento 
ao trabalho em condições análogas às de escravo.

A terceirização é incompatível com o respeito aos Direitos Humanos 
dos trabalhadores. A terceirização sempre desafia o Direito do Trabalho. 
Aceitar a terceirização larga como fenômeno inevitável é naturalizar a opres-
são do forte sobre o fraco, é também banalizar a exclusão e miséria sociais.

É imprescindível remar contra a maré da ideologia dominante que 
nos apresenta um único modo de vida na sociedade, qual seja, o da absoluta 
conformação com os valores do neoliberalismo e de todos os seus vorazes 
tentáculos inibidores da emancipação e criatividade humanas. Torna-se 
relevante jamais hesitar na intransigente defesa do primado do trabalho 
digno e do Direito do Trabalho fundado em princípios, pelas razões 
históricas que o fizeram surgir como ramo social do Direito, concebido para 
se contrapor, em alguma medida, à gigantesca desigualdade material entre o 
capital e o trabalho. É preciso rechaçar o conteúdo propagandístico voltado 
para atribuir ao valor trabalho humano e ao Direito do Trabalho conceitos 
declaradamente pejorativos ou jurássicos, porque, na verdade, essa prática 
comunicativa visa destruir polos de resistência ao exacerbado arbítrio da 
globalização de mão única, da globalização despreocupada com o destino 
social de milhões de explorados, oprimidos e excluídos no planeta.
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A LUTA CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO SEM LIMITES
GRAÇA COSTA1

A luta da Central Única dos Trabalhadores contra o Projeto de Lei 
nº 4.330 de 2004 é longa. Para ser mais precisa, teve início no dia 26 de 
outubro de 2004, quando o então Deputado Federal Sandro Mabel, na 
época do PL/GO, apresentou o projeto à Câmara Federal. Desde essa data, 
foram inúmeras as batalhas travadas pela CUT, em diferentes espaços e 
momentos, com vitórias e derrotas, até chegarmos ao momento atual de 
tramitação do Projeto de Lei da Câmara nº 30 de 28 de abril de 2015 no 
Senado Federal.

O objetivo desse artigo é resgatar a história de luta da CUT contra 
a terceirização, sob a perspectiva da classe trabalhadora, os detalhes dessa 
longa e árdua resistência à institucionalização de uma regulação que signi-
fica, no limite, a legalização de um processo de precarização generalizada 
das relações e condições de trabalho no Brasil.

A primeira manifestação da CUT sobre a terceirização da mão de 
obra no Brasil consta das resoluções do 5º Congresso Nacional em 1994. 
Já naquela conjuntura, a Central Única dos Trabalhadores se manifestava 
contra as políticas neoliberais e a reestruturação produtiva que penalizaram 
a classe trabalhadora. “O crescimento da economia especulativa em nível 
mundial leva os patrões a buscarem uma superexploração dos trabalhado-
res. Um dos instrumentos para isso é a chamada terceirização.” 

1. Professora municipal, vice-presidente do DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar e Secretária de 
Relações de Trabalho da CUT (Central Única dos Trabalhadores).
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Naquele momento, a CUT identificou que a terceirização se carac-
terizava por salários rebaixados, precárias condições de trabalho, divisão e 
desorganização dos trabalhadores e trabalhadoras, calote no recolhimento 
de encargos e no pagamento de verbas rescisórias dos trabalhadores. Em 
sua Plataforma de Lutas incluiu o combate à terceirização e estabeleceu as 
primeiras premissas do que viria a constituir sua proposta de regulamenta-
ção: igualdade de salário e direitos, representação pela categoria preponde-
rante. Foi aprovada a construção de uma campanha nacional de conscien-
tização e mobilização contra a terceirização.  

No 8º CONCUT, em junho de 2003, aprovamos o combate à ter-
ceirização no setor público com exigência da realização de concursos pú-
blicos especialmente para as áreas de saúde, educação e previdência social; 
lutar contra o PL 4302/98; lutar pelo fortalecimento da fiscalização do 
trabalho contra a terceirização fraudulenta e propor limites que restrinjam 
a terceirização2. Desde então, a terceirização vem sendo debatida em todos 
os congressos da Central, o debate interno sobre o tema se aprofundou e 
se qualificou.  

Como sabemos, a terceirização ainda não possui regulamentação em 
lei no Brasil, sendo regulada basicamente por súmulas do Tribunal Superior 
do Trabalho, com destaque para a Súmula 331, que limita a terceirização às 
atividades de vigilância, conservação e limpeza, e demais atividades-meio.

Em 1998, Fernando Henrique Cardosos enviou ao Congresso uma 
Proposta do Executivo, o Projeto de Lei nº 4.302 de 19 de março de 1998, 
cujo conteúdo estabelece a ampliação do prazo de contrato temporário e 
libera a terceirização para a atividade-fim das empresas.  Em 2003, no seu 
8º Congresso Nacional, a CUT aprovou a luta contra o PL 4302/98.  O 
projeto foi aprovado por unanimidade na Comissão do Trabalho da Câ-
mara dos Deputados em 2008 e hoje encontra-se parado na Comissão de 
Constituição e Justiça, aguardando parecer para ser enviado ao Plenário da 

2. Resoluções do 8º Congresso Nacional da CUT. https://www.cut.org.br/system/uploads/document/26dd9521c0b73c55e-
06b41f8bdbd5a25/file/8-congresso-nacional-da-cut-8-concut-03-a-07-06-2003.pdf
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Câmara. Porém, foi o PL 4330/04 o projeto eleito pelo empresariado para 
tramitar no Congresso e levar a tão desejada regulação da terceirização sem 
limites no país.

A primeira ação da CUT frente ao PL 4330/04 foi a criação do gru-
po de trabalho de terceirização, GT de Terceirização, cujo foco era discutir 
o fenômeno entre os ramos que compõem a central. A ideia era compor 
um grupo de trabalho interno, onde as confederações nacionais orgânicas 
à central teriam a tarefa de debater as consequências da terceirização em 
suas bases, levantando informações e dados, na busca da compreensão do 
fenômeno. Esse processo interno teve um papel formativo fundamental, 
que preparou a CUT para os embates futuros, além de ter servido de base 
para a produção de materiais importantes tempos depois, que se tornaram 
referência para o debate do tema.

Um dos principais resultados dos trabalhos do GT de Terceirização 
da CUT foi a construção de um projeto de lei em contraposição ao PL 
4330/04, cujos pilares eram: a proibição da locação de mão de obra; a proi-
bição da terceirização nas atividades permanentemente necessárias à toma-
dora; a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na terceirização, 
tanto no setor privado quanto no público; plena igualdade de direitos e 
condições de trabalho entre empregados diretamente contratados e traba-
lhadores terceirizados, com inclusão de mecanismos que impossibilitem a 
fraude a direitos; e a representação sindical pelo sindicato preponderante. 
Este projeto da CUT foi apresentado pelo Deputado Federal Vicentinho 
do PT/SP na Câmara, com a denominação Projeto de Lei nº 1.621, no 
dia de 12 de julho de 2007. Contudo, o projeto não prosperou, pois foi 
apensado ao PL 4330/04, que teve preponderância na tramitação.

No ano de 2009, as centrais sindicais, no âmbito do Ministério do 
Trabalho e Emprego, elaboraram um projeto de lei, conhecido como o 
projeto de lei das centrais, propondo uma regulação da terceirização a par-
tir do projeto da CUT, também em alternativa ao PL 4330/04, que conti-
nuava tramitando na Câmara. Tal projeto mantinha os pilares do projeto 
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construído no âmbito do GT de Terceirização da CUT, com o acréscimo de 
mais um pilar, a prevalência da norma mais favorável entre os instrumen-
tos coletivos de trabalho que incidam sobre uma mesma empresa. Apesar 
deste projeto das centrais nunca ter tramitado no Congresso, seu conteúdo 
contempla as propostas defendidas pela CUT e serve até hoje como con-
traponto ao PL 4330/04 nas negociações e debates sobre a questão.

Desde as primeiras discussões, a CUT tem posição explícita contra 
a terceirização praticada como forma de aumentar os ganhos do capital à 
custa da precarização das condições de trabalho. Diante dessa realidade, 
o debate interno veio amadurecendo à medida que a reestruturação pro-
dutiva, a terceirização e precarização avançaram no Brasil. Ao longo do 
processo, a terceirização avançou e impôs à Central a necessidade de dispu-
tar uma regulamentação que proteja os trabalhadores terceirizados.  Neste 
sentido, a CUT defende a necessidade de avançar numa regulamentação 
que estabeleça limites às atividades que podem ser terceirizadas e garanta 
proteção aos direitos dos trabalhadores terceirizados, que determine isono-
mia de direitos e condições de trabalho, e impeça a fragmentação da repre-
sentação sindical que promove exposição e fragilização dos trabalhadores. 

Portanto, a reivindicação da classe trabalhadora é a institucionaliza-
ção de uma regulação protetora e não a proposta precarizante apresentada 
pela classe empresarial. A realidade da terceirização no país é nefasta para 
a classe operária, com baixos salários, grande número de acidentes e de 
mortes. Nesse contexto, a luta da CUT é por uma normartização que eleve 
as condições de trabalho das trabalhadoras e trabalhadores terceirizados, ao 
contrário do projeto colocado pelo empresariado, que propõe a expansão 
da precarização para os demais trabalhadores e trabalhadoras ainda não 
afetados pelos males da terceirização.

No processo de tramitação do PL 4330/04 na Câmara, em 28 de 
abril de 2011, foi instalada uma Comissão Especial para promover estu-
dos e proposições voltadas à regulamentação do trabalho terceirizado no 
Brasil. O então relator, o deputado federal Roberto Santiago PSD-SP, com 
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influência direta do deputado federal Paulinho da Força, então PDT-SP, 
apresentou um substitutivo ao projeto. Apesar dos debates e consultas, o 
substitutivo manteve o teor precarizador da proposta original. 

Nesse momento houve a primeira fissura na unidade das centrais fren-
te ao PL 4330/04. Na construção do substitutivo, duas centrais tiveram par-
ticipação direta, a UGT e a Força Sindical. A UGT atuou através do relator, 
o deputado e vice-presidente da entidade Roberto Santiago. A Força Sindical 
teve o deputado e presidente da entidade Paulinho intervindo no processo.

No final desse ano de 2011, em setembro, outro resultado dos tra-
balhos do GT de Terceirização da CUT surgiu, o Dossiê da Terceirização, 
uma parceria entre a CUT e o Dieese, Departamento Intersindical de Esta-
tística e Estudos Socioeconômicos (CUT-Dieese, 2001, 2015). O material 
foi produzido diante da necessidade de se quantificar os prejuízos trazidos 
pela terceirização para clarificar a discussão e qualificar as propostas do 
movimento sindical. Devido ao trabalho pioneiro, o Dossiê se tornou uma 
referência no tema e passou a ser citado em todos os espaços de reflexão 
sobre o fenômeno da terceirização. O GT mais uma vez mostrou a sua 
relevância nas discussões sobre o tema com esse documento, que se tornou 
um poderoso instrumento de contra-argumentação.

No mês seguinte, outubro de 2011, uma audiência, entre tantas ou-
tras já realizadas e a se realizar ainda sobre a questão, ganhou destaque. Nos 
dias 04 e 05 de outubro de 2011, ocorreu uma Audiência Pública no Tri-
bunal Superior do Trabalho (TST) para debater a terceirização. O evento 
envolveu atores de diversas áreas, desde dirigentes sindicais, passando por 
políticos, até acadêmicos. Os debates ajudaram no entendimento do fenô-
meno e reafirmaram as graves consequências para o mundo do trabalho se 
o PL 4330/04 fosse aprovado. 

Como um dos frutos dessa atividade, em novembro de 2011, foi 
fundado o Fórum em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados 
pela Terceirização3. Os participantes da audiência do TST, entendendo a 

3. http://www.combateaprecarizacao.org.br/publicacoes/
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relevância do tema e a necessidade de se dar continuidade ao trabalho e 
unidade ali construídos, decidiram criar um coletivo com o objetivo de 
lutar pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras afetadas pela tercei-
rização, além de combater o PL 4330/04. As centrais sindicais junto com 
várias associações profissionais jurídicas, como a Associação Nacional dos 
Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), a Associação Nacional dos 
Procuradores do Trabalho (ANPT), a Associação Latino Americana de Ad-
vogados Trabalhistas (ALAL), entre outras, e entidades da sociedade civil 
integraram então o Fórum.

Em seu manifesto de fundação, o Fórum afirmou os princípios que o 
norteariam na defesa dos direitos dos trabalhadores ameaçados pela terceiri-
zação, os mesmos presentes no projeto de lei das centrais sobre a questão: a 
proibição da locação de mão de obra; a proibição da terceirização nas ativi-
dades permanentemente necessárias à tomadora; a responsabilidade solidária 
das empresas envolvidas na terceirização, tanto no setor privado quanto no 
público; plena igualdade de direitos e condições de trabalho entre emprega-
dos diretamente contratados e trabalhadores terceirizados, com inclusão de 
mecanismos que impossibilitem a fraude a direitos; a representação sindical 
pelo sindicato preponderante; e a prevalência da norma mais favorável entre 
os instrumentos coletivos de trabalho que incidam sobre uma mesma empresa

Após um ano de 2012 sem grandes acontecimentos, com realizações 
de audiências públicas para debater o PL 4330/04, o ano de 2013 chegou 
como um furacão no debate da terceirização. No dia 2 de abril, o relator 
do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) 
da Câmara Federal, o deputado federal Arthur Oliveira Maia, então PM-
DB-BA, apresentou parecer favorável ao projeto. Dessa forma, a matéria 
estava liberada para votação na comissão. A partir disso, iniciou-se uma 
série de atividades com a CUT à frente, visando impedir o avanço da tra-
mitação do PL 4330/04. 

Durante meses, trabalhadores e trabalhadoras de todos os Estados e 
de todas as categorias representadas pela CUT se deslocaram para Brasília 
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para se manifestar contra o Projeto, enfrentado resistência e truculência. 
As portas da Casa do Povo, que deveriam estar sempre abertas, se fechavam 
para impedir a expressão dos manifestantes. O setor empresarial colocou, 
naquele momento, todo seu peso dentro e fora do Congresso para tentar 
aprovar o projeto. Em vários atos, enfrentamos desrespeito e violência que 
acabaram com pessoas feridas devido à ação da polícia legislativa.

Em consequência dessas inúmeras ações e pressão junto aos deputados, 
deputadas e governo federal, além da Marcha das Centrais em março daque-
le ano, que entregou ao governo a pauta da classe trabalhadora, as centrais 
sindicais conseguiram no dia 14 de maio de 2013 o estabelecimento de uma 
Mesa Quadripartite de Negociação com o governo federal, a participação 
dos empresários e do poder legislativo, cujo objetivo era a construção de uma 
proposta de consenso para a regulamentação da terceirização no Brasil. A 
negociação incluía a suspensão da tramitação na Câmara dos Deputados até 
que se chegasse a um texto que contemplasse as partes.

Depois de meses de negociação, como esperado, a mesa não chegou 
a um acordo sobre uma proposta de regulamentação da terceirização. O 
cerne do projeto tratava da liberação da terceirização na atividade-fim, im-
pedindo a construção de um consenso entre a bancada dos trabalhadores e 
a bancada patronal. Os trabalhadores defendiam a proibição da terceirização 
na atividade- fim, enquanto os empresários desejavam a terceirização total e 
irrestrita. 

No ano seguinte, 2014, com a paralisação da tramitação do PL 4330/04, 
a ofensiva patronal vira-se para o Supremo Tribunal Federal (STF). No dia 16 
de maio de 2014, a corte máxima do país reconheceu a repercussão geral 
do tema, por meio de seu plenário virtual, sob relatoria do ministro Luiz 
Fux. Com isso, todos os processos que discutem a matéria ficaram sobres-
tados até que o Supremo julgue o mérito do recurso. A decisão deverá ser 
aplicada a todos os casos. 

O caso chegou ao Supremo por meio de um recurso de autoria da 
empresa Celulose Nipo Brasileira (Cenibra) contra decisão da Justiça do 
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Trabalho que a condenou por terceirização ilegal. A condenação se baseou 
em denúncia do Ministério Público do Trabalho segundo a qual a compa-
nhia terceirizava funcionários de empreiteiras para o florestamento e o re-
florestamento. Em resposta, a CUT, após acordo com as centrais sindicais, 
deu entrada em um recurso jurídico junto ao STF como Amicus Curiae, 
com o intuito de participar e intervir no processo junto à corte suprema. 

Para discutir a repercussão geral aprovada no STF sobre a terceiri-
zação foi realizado o Seminário “A Terceirização no Brasil: Impactos, Re-
sistências e Lutas”, em Brasília, no auditório do Ministério Público do 
Distrito Federal e Territórios (MPDFT), organizado pelo Fórum Nacional 
Permanente em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela 
Terceirização, em parceria com o Grupo de Pesquisa “Trabalho, Consti-
tuição e Cidadania”, vinculado à Faculdade de Direito da Universidade de 
Brasília (UnB), nos dias 14 e 15 de agosto de 2014.

O evento contou com a participação de diversas entidades e profis-
sionais do meio jurídico, como Ministros do TST, Juízes da Corte Intera-
mericana de Direitos Humanos, procuradores do trabalho e advogados, 
além de inúmeras entidades, entre elas as centrais sindicais, acadêmicos, 
pesquisadores e o MHuD (Movimento Humanos Direitos). Mais uma vez, 
os males provocados pela terceirização foram reafirmados e as energias para 
a luta contra o PL 4330/04 renovadas.

Naquele mesmo ano, em meados de novembro, foi lançada a segun-
da versão do Dossiê da Terceirização, parceria da CUT e Dieese. Em razão 
do sucesso da primeira versão e da necessidade de se levantar novas infor-
mações, os dados originais foram atualizados e acrescidos novos elementos 
que somaram no debate. O sucesso se repetiu, gerando uma reação dos 
empresários, que lançaram o seu estudo, criticando o material da CUT e 
do Dieese e apresentando dados e informações questionáveis sobre a ter-
ceirização no Brasil4.

4. http://cut.org.br/acoes/relacoes-de-trabalho-eb44/
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No início de 2015, o então presidente da Câmara, deputado federal 
Eduardo Cunha PMDB-RJ, retomou a tramitação do PL 4330/04 de for-
ma truculenta e autoritária, levando o debate para o plenário da casa em 
caráter de urgência e acelerando o processo. Naquele momento, inúmeros 
embates foram travados na Câmara, durante as sessões de apreciação do PL 
4330/04, tendo a CUT à frente das ações. A violência e o autoritarismo 
por parte da polícia legislativa se repetiram contra os trabalhadores mani-
festantes que, novamente, foram os protagonistas dessa luta.

Durante as sessões de discussão do projeto no Plenário da Câmara, 
o debate tomou as redes sociais e as ruas. Os deputados que votaram a 
favor do parecer do relator viram suas fotos e seus nomes circularem por 
todo o país nas manifestações populares, na mídia alternativa e nas redes 
sociais como traidores dos trabalhadores. A população brasileira tomou 
conhecimento do conteúdo do projeto. Os trabalhadores, as trabalhadoras, 
os cidadãos e cidadãs comuns entenderam o risco concreto da aprovação 
do projeto e a consequente ameaça de precarização do seu trabalho. Esse 
movimento reverteu muitos votos na votação final do projeto e impôs a 
primeira grande derrota ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mas 
não foi o suficiente para impedir sua aprovação. Em 22 de abril de 2015, 
o PL 4330/04 foi aprovado no Plenário da Câmara Federal, e enviado ao 
Senado Federal, apesar de toda a forte mobilização encabeçada pela CUT.

É importante registrar que o substitutivo ao PL 4330/04 e suas 
emendas aprovadas na Câmara tornaram o projeto ainda mais nocivo do 
que sua versão original. Ao trabalhar com o conceito de empresa especia-
lizada, o projeto abre precedentes para a criação de uma nova categoria 
profissional, de trabalhadores em empresas especializadas, promovendo 
um desmonte generalizado, fragmentando e fragilizando ainda mais nossa 
estrutura de organização sindical. Não bastasse permitir a pejotização, a 
quarteirização e a subcontratação em cascata, o projeto admite que coo-
perativas e associações, entre outras, possam ser contratadas para prestar 
serviços terceirizados, sem nenhuma necessidade de comprovação mínima 
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de capital e condições econômicas. Apenas isso, não fossem os outros riscos 
que o projeto representa para a classe trabalhadora, já seria suficiente para 
elevar em muito a precarização das condições de trabalho.

Um ponto, entretanto, foi motivo de divisão entre as centrais sin-
dicais na reta final de discussão do projeto com o relator Arthur Maia: a 
questão da representação sindical. A versão final do projeto prevê que, nos 
casos em que a empresa terceirizada seja da mesma atividade econômica da 
contratante, os trabalhadores serão representados pelo mesmo sindicato. 
Considerando que isso ocorra, a lei hoje já determina que trabalhadores 
da mesma categoria, desde que estejam na mesma base territorial, sejam 
representados pela mesma entidade sindical. Neste sentido, não haveria 
nenhuma nova garantia para o trabalhador terceirizado.

Enfim, o PL 4330/04 chegou ao Senado Federal como PLC 30/15. 
Imediatamente, o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, ma-
nifestou publicamente sua posição em relação à tramitação do projeto e 
seu compromisso de garantir amplo debate, tendo em vista a relevância 
do tema. Renan garantiu que o projeto teria tramitação normal, passando 
pelas comissões antes de chegar ao Plenário do Senado. Definiu-se, então, 
que o projeto tramitaria nas seguintes comissões: Constituição, Justiça e 
Cidadania; Assuntos Econômicos; Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa e Assuntos Sociais. O senador Paulo Paim assumiu a relatoria do 
projeto com o compromisso de ouvir os trabalhadores antes de construir 
seu relatório final. 

No final de maio de 2015, o senador Paulo Paim iniciou uma jor-
nada de audiências públicas nas assembleias legislativas estaduais dos 27 
estados da federação. Senadores, deputados federais e estaduais, junto com 
as Centrais Sindicais, sindicatos, entidades ligadas ao direito do trabalho 
e movimentos sociais se articularam para realizar audiências públicas es-
taduais com ampla participação da sociedade, com o intuito de debater a 
regulamentação da terceirização. As audiências colheram sugestões e pro-
postas dos trabalhadores e da sociedade sobre a regulamentação. 
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Em setembro de 2015, o PLC 30/15 foi incluído na Comissão Es-
pecial do Desenvolvimento Nacional, a Comissão da Agenda Brasil, onde 
encontra-se até hoje, ainda sob a relatoria do Senador Paulo Paim. Propos-
ta pelo presidente Renan Calheiros, a Agenda Brasil encerra a pauta de des-
monte do Estado e dos direitos dos trabalhadores sob o pretexto de criar as 
condições necessárias para tirar o país da crise. A comissão reúne projetos 
que atendem a esses objetivos defendidos pelo PMDB com o objetivo de 
acelerar sua tramitação. 

Em março, o senador Paim encerrou a jornada de audiências pú-
blicas nas assembleias legislativas estaduais, passando pelos 27 estados e 
Distrito Federal. O resultado final foi uma ampla participação da socie-
dade e movimentos sociais em todas as audiências, com um rico debate 
construído, acúmulo de força e novos aliados na luta contra a proposta 
de regulamentação predatória da terceirização presente no PLC 30/15. É 
nesse patamar de discussão e mobilização que o senador Paulo Paim cons-
truirá seu relatório final.

Sabemos que regulamentar uma terceirização ampla e geral é prio-
ridade máxima para o empresariado brasileiro. Sabemos das pressões do 
setor patronal sobre o Congresso Nacional e da necessidade de uma grande 
mobilização para impedir que esse crime seja cometido contra o trabalha-
dor brasileiro e contra o futuro do país. Feito o debate, estamos a postos 
para dizer aos senhores e senhoras parlamentares que o povo brasileiro 
não aceitará pacificamente que se aprove um projeto que reduz salários e 
direitos, compromete as condições de saúde e segurança e promove um 
processo generalizado de precarização no Brasil. 

O povo brasileiro sabe, hoje, que a proposta dos empresários para re-
gulamentar a terceirização representará um grande prejuízo para a classe tra-
balhadora. Hoje, seja no meio acadêmico, entre juristas e economistas, nos 
meios de comunicação, na escola, no ônibus, no supermercado, todos falam 
sobre os riscos do projeto que tramita no Congresso. Não foi à toa que o 
debate ganhou a opinião pública e o interesse dos trabalhadores. Todos esses 
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atores reconheceram a centralidade dessa disputa, na boa, velha e sempre 
atual, luta de classes. A terceirização é reconhecida como ameaça, não porque 
exista entre os trabalhadores um debate de cunho ideológico, mas porque 
eles entenderam que esse assunto diz respeito aos seus interesses concretos.  

Alguns consensos têm sido determinantes para o entendimento da 
disputa que está em jogo na regulamentação da terceirização. O primeiro 
é que trabalho terceirizado é trabalho precarizado. Todo trabalhador, toda 
trabalhadora, sabe que um terceirizado tem menores salários, menos direitos 
e é identificado como um trabalhador de segunda categoria, discriminado no 
ambiente de trabalho. O desejo do terceirizado é ser contratado pela empresa 
e o pavor do trabalhador direto é ser terceirizado. O segundo consenso é que 
todo patrão defende em primeiro lugar seus interesses e, neste sentido, pro-
posta boa para o patrão dificilmente é boa para o empregado. O trabalhador 
brasileiro percebeu o risco que está correndo, pois todos e todas poderão ser 
terceirizados e submetidos a condições rebaixadas em curto e médio espaço 
de tempo caso o projeto seja aprovado. 

A regulamentação da terceirização só poderá reduzir os danos desta 
relação com uma legislação que garanta igualdade de direitos e condições de 
trabalho entre terceirizados e contratados diretos e que responsabilize igual-
mente contratante e contratada por esses direitos. Defendemos o direito à 
igual representação sindical pela categoria preponderante e a todas as con-
quistas acumuladas em anos de organização e luta sindical. Não aceitare-
mos em absoluto a legalização da terceirização na atividade-fim, seja ela em 
parcela, percentual ou seja lá qual for a formulação que vier a aparecer sob o 
argumento de evitar insegurança jurídica e ampliar a competitividade.

Por fim, defendemos uma maior responsabilidade social das empresas 
e compromisso com o desenvolvimento do país. Acreditamos que o aumento 
da competitividade será resultado de mais investimento em inovação tecno-
lógica e qualificação profissional, agregando valor à produção, garantindo a 
valorização dos trabalhadores, fazendo uma justa repartição da riqueza gera-
da pelo trabalho e dinamizando a economia. Essa é nossa proposta para cons-
truirmos juntos uma nação com menos desigualdade social e mais cidadania.
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A DINÂMICA DA REGULAMENTAÇÃO 
DA TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL 
E A AÇÃO DOS ATORES SOCIAIS
MAGDA BARROS BIAVASCHI1

ALISSON DROPPA2

INTRODUÇÃO

Este artigo discute o processo de regulamentação da terceirização 
no Brasil e, nesse cenário, a ação de atores sociais na resistência ou apoia-
mento a projetos de lei em andamento no Congresso Nacional que am-
pliam essa forma de contratar para além dos limites definidos pela Súmu-
la 331, do Tribunal Superior do Trabalho, TST. Escrito em um momento 
de grande aprofundamento das desigualdades sociais no mundo em que, 
segundo Thomas Piketty, enquanto em 1973 a população 1% mais rica 
detinha 10% da renda, em 2013 passou a deter 20% (Piketty, 2014)3, 
fundamenta-se em estudos desenvolvidos no eixo terceirização, do proje-
to temático “Contradições do trabalho no Brasil atual. Formalização, pre-
cariedade, terceirização e regulação”, com apoio financeiro da Fundação 
de Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo, Fapesp. Ainda, tem como 
referência texto apresentado no Grupo de Trabalho 4.10: Tercerización 
y subcontratación laboral en América Latina: el trabajo y sus (re)confi-

1. Doutora e Pós-doutora em Economia Aplicada IE/Unicamp, Pesquisadora Colaboradora no CESIT/UNICAMP e Professora 
Convidada no Mestrado e Doutorado em Ciências Sociais e Economia da UNICAMP.
2. Doutor em História Social do trabalho pela UNICAMP.
3. OXFAM 210. Informe, jan.2016. Disponível em:  http://www.oxfam.org.br/sites/default/files/arquivos. Consultar também:  
http://bit.ly/sfld
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guraciones precarias, do VIII Congreso Latinoamericano de Estudios del 
Trabajo, de 03 a 05 de agosto de 2016, na Faculdade de Ciências Eco-
nômicas da Universidade de Buenos Aires, com o título: A dinâmica da 
regulamentação da terceirização e a ação dos atores sociais em perspectiva 
comparada: Brasil, Argentina, Uruguai e Chile (Biavaschi; Teixeira; Dro-
ppa, 2016), compreendendo a terceirização como uma das expressões do 
movimento do capitalismo contemporâneo, globalizado e hegemonizado 
pelos interesses das finanças. Tempos em que as cadeias de valor e as redes 
mundiais de produção redefiniram as relações de trabalho, fragmentando 
a organização dos trabalhadores e com impactos à regulação social do 
trabalho. 

No Brasil dos anos 2016 os embates se intensificam à ação de, grosso 
modo, dois movimentos contrapostos: de um lado, os que defendem que o 
desenvolvimento econômico e a redução do desemprego são inviáveis nos 
marcos da Constituição de 1988, sendo necessária a aprovação de medidas 
que aprofundem os programas de ajuste fiscal, com fixação, por exemplo, 
de teto para o gasto público, como é o caso da Proposta de Emenda à 
Constituição - PEC 241, e, para as relações de trabalho, proposta como 
a que inverte as fontes do direito do trabalho, atribuindo a prevalência 
do negociado sobre o legislado, flexibilizando o conceito de trabalho aná-
logo à escravidão e ampliando a terceirização para quaisquer atividades 
econômicas, aprovada pela Câmara dos Deputados em abril de 2015, PL 
4330/04, hoje no Senado Federal, PLC 30/2015. Nesse campo estão eco-
nomistas e estudiosos de corte liberal que apontam para a terceirização 
como via de incremento à produtividade, à ampliação da competitividade 
e à geração de postos de trabalho. De outro, estudiosos de distintas áreas 
do conhecimento que concluem não haver evidência teórica ou empíri-
ca de que contribua para aumentar a produtividade e a competitividade, 
contribuindo para aprofundar as iniquidades, precarizando ainda mais as 
relações de trabalho no País (Santos; Biavaschi, 2014:19-35). Este texto 
filia-se à segunda corrente. 
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 Partindo dessa compreensão, o texto enfatiza o processo de regula-
mentação da terceirização no Brasil e a ação de certos atores sociais diante 
de projetos de lei que buscam regulamentá-la, com foco no Fórum Na-
cional em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados pela Tercei-
rização, FÓRUM. Discutir esse processo é de grande atualidade e interes-
se4, sublinhando-se, desde logo, que não há no Brasil lei específica que a 
discipline. Nesse vácuo, o TST5 normatizou: em 1986, com o Enunciado 
de Súmula 256 que, na prática, coibia a terceirização; em 1993, cancelou 
esse Enunciado, substituindo-o pela Súmula 331 que veda a terceiriza-
ção nas atividades-fim da tomadora, legitimando-a nas atividades-meio e, 
nesses casos, definindo como subsidiária a responsabilidade trabalhista da 
tomadora. Abordando esses aspectos, o texto contribui para com o debate 
sobre a relevância, ou não, de se construir lei específica que regulamente a 
terceirização apta a contribuir para a construção de uma sociedade menos 
desigual e mais inclusiva. 

Forma de contratar instituinte da precariedade nas relações de traba-
lho e utilizada, em regra, como estratégia das empresas para reduzir custos, 
partilhar riscos e aumentar a flexibilidade organizacional (Krein, 2007), 
ganhou dimensão quando o movimento do capitalismo pressionou no sen-
tido da liberalização dos mercados (Santos; Biavaschi, 2014 e Biavaschi; 
Droppa, 2014), avançando no mundo e no Brasil nas esferas privada e pú-
blica. Analisando-a no cenário latino-americano, Joaquim Ermida Uriarte 
(Uriarte; Colotuzzo, 2008: 48) afirma que a ampliação da fragmentação e 
da diversificação das relações de trabalho pode estar diretamente relaciona-
da à geração de redes societárias fraudulentas, via sociedades de fachada de 
fácil volatilidade, como acontece com as cooperativas de trabalho e as so-
ciedades de trabalhadores – empresas “unipessoais” – no Uruguai e com as 
pessoas jurídicas no Brasil que escondem formas burladas de terceirização. 

4. Ver Relatórios: BIAVASCHI, Magda Barros; BALTAR, Paulo E. de Andrade. A terceirização e a Justiça do Trabalho. Campinas: 
FAPESP, 2009, http://www.trt4.jus.br/portal/portal/memorial/textos; BIAVASCHI, Magda Barros; BALTAR, Paulo E. de Andrade. 
A terceirização e a Justiça do Trabalho: diversidades regionais. Campinas: FAPESP,  2010, http://www.trt4.jus.br/portal/portal/
memorial/textos.  
5. Uma das atribuições do TST é uniformizar a jurisprudência trabalhista em âmbito nacional.
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É grande o desafio para conceituar a terceirização em sua amplitude 
e complexidade (Basualdo; Esponda, 2014). Parte dessas dificuldades é 
tributada às distintas formas por meio das quais se apresenta no mundo do 
trabalho, bem como à multiplicidade de conceitos atribuídos por autores 
de diversas áreas do conhecimento, podendo ser reconhecida, dentre ou-
tras (Krein, 2007): na contratação de redes de fornecedores com produção 
independente; na contratação de empresas especializadas de prestação de 
serviços de apoio; na alocação de trabalho temporário por meio de agên-
cias de emprego; na contratação de pessoas jurídicas e/ou autônomos para 
atividades essenciais; nos trabalhos a domicílio; pela via das cooperativas 
de trabalho; ou mediante deslocamento de parte da produção ou de setores 
desta para ex-empregados. Nessa dinâmica, chega-se a presenciar a terceiri-
zação da terceirização – quando uma terceirizada subcontrata outras –, ou 
da quarteirização – quando contratada empresa com função específica de 
gerir contratos com as terceiras. Mais recentemente, ampliam-se as formas 
burladas de terceirização via contratos de aparente natureza civil, dificul-
tando seu reconhecimento.  

Juridicamente, há terceirização quando um terceiro atravessa o binô-
mio empregado/empregador, podendo expressar tanto um fenômeno in-
terno quanto externo ao contrato de trabalho.6Em sentido interno (Viana, 
2006), expressa a situação em que alguém se coloca entre o empregado e o 
tomador dos serviços, de forma clara; no externo, por exemplo: a situação 
em que alguém se coloca entre o empresário e o consumidor; a adoção 
de formas simuladas via suposto contrato de natureza civil como os de 
arrendamento, fomento, facção (muito presente no setor de confecções) 
ou por meio de contratos de compra e venda e, até mesmo, via contratação 
de “pessoas jurídicas” ou cooperativas. Este texto aborda a terceirização de 
forma ampla, nas concepções interna e externa, visando a mais bem dar 
conta de sua complexidade e das formas burladas que aparecem. 

6. Viana utiliza a classificação interna e externa. Igual tipologia em BASUALDO; ESPONDA, 2014
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Quanto às compreensões sobre Estado e Direito, o artigo adota, 
quanto ao Estado, a teoria relacional do poder (Poulantzas, 1978). Ou seja, 
trata-se de condensação material de forças, isto é, a condensação material 
e específica de uma relação de forças entre classes e frações de classes, ocu-
pando o tema da política espaço relevante. Essa teorização contribui para 
a compreensão do papel das instituições públicas e das contradições que 
apresentam. Instituições, aliás, a quem incumbe colocar freios às estratégias 
mais fáceis e espúrias da competitividade, dando eficácia a normatizações 
compatíveis com patamares iguais ou melhores dos até aqui já conquis-
tados (Santos; Biavaschi, 2014). O Direito é igualmente compreendido 
como relação. Nível do todo social complexo – a estrutura social –, resulta 
da sua própria interação com os demais níveis desse todo (Grau, 2002). 
Quanto ao Direito do Trabalho (Neumann, 1983) seu objeto é a relação 
entre empregador e trabalhador: este a vender sua força de trabalho àquele, 
recebendo em troca o salário, estabelecendo-se uma relação de poder.  

O artigo inicia com abordagem econômica da terceirização. A seguir, 
trata de seu processo de regulamentação no Brasil, com ênfase à Súmula 
331 do TST, discorrendo sobre alguns projetos de lei em tramitação no 
Parlamento, com foco no PL 4330/04 que, aprovado pela Câmara dos De-
putados em abril de 2015, encontra-se no Senado: o PLC 30/2015. Nessa 
abordagem, faz referência a certos aspectos do projeto de lei elaborado 
pelas Centrais Sindicais no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, 
MTE, que, com algumas adequações, foi endossado pelo FÓRUM, che-
gando às considerações finais. 

A TERCEIRIZAÇÃO E O CAPITALISMO: ABORDAGEM ECONÔMICA

Os capitais estão sempre à busca de lucros extraordinários, numa 
verdadeira “compulsão”. Para tanto, introduzem inovações na forma de 
produzir e organizar a empresa e de relacioná-la com outras (Schumpeter, 
1975). Movidos por um impulso que os mantém em funcionamento, vão 
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engendrando, incessantemente, novas formas de organização. Nas déca-
das de 1980 e 1990 a livre circulação da riqueza financeira para países 
garantidores de maior rentabilidade invadiu a gestão do setor produtivo, 
sobretudo nas grandes corporações, entrelaçando-se o capital produtivo 
ao fictício (Braga, 1997). No âmbito da estrutura produtiva, alteraram-se 
formas consolidadas de organização. As empresas passaram a deslocar parte 
dos processos de trabalho para prestadoras de serviço que atuam de forma 
dispersa e fragmentada, com motivações econômicas aparecendo no centro 
das iniciativas (Biavaschi; Teixeira, 2015). 

Essas mudanças aparecem inseridas em um conjunto de transforma-
ções em nível mundial, ainda que as especificidades regionais sejam relevan-
tes para definir o raio de manobra dos Estados nacionais para estabeleceram 
suas políticas. Certamente, a queda nas taxas de lucro e as ameaças à hege-
monia do dólar associadas à crescente participação dos circuitos financei-
ros estão na origem da crise de rentabilidade dos anos de 1970. A elevação 
unilateral dos juros pelos EUA no final da década colapsou os periféricos, 
com graves problemas em relação às suas dívidas externas. A articulação en-
tre sistema financeiro e produtivo direcionou os investimentos produtivos e 
tecnológicos. Os países desenvolvidos, que se especializaram no aprofunda-
mento de novas tecnologias, relegaram aos menos desenvolvidos a condição 
de exportadores de matéria-prima ou de produtores de bens de baixo valor 
agregado. Em um movimento que estudiosos têm chamado de deslocaliza-
ção, redes mundiais de produção e as cadeias de valor redefiniram as relações 
de trabalho, constituindo-se um processo de fragmentação das organizações 
sindicais e desconstrução da tela de proteção social ao trabalho. Por outro 
lado, em um contexto de grande concorrência internacional, a gestão do 
processo de produção se concentrou nas mãos de grandes grupos econô-
micos, acirrando-se a disputa dos periféricos por recursos submetidos, em 
regra, às diretrizes mundiais de gestão. A terceirização é uma das expressões 
desse movimento (Biavaschi; Teixeira; Droppa, 2016).
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Nesse cenário, nos anos 1990 a terceirização se intensificou na Amé-
rica Latina, em um processo que pode ser compreendido no bojo das mo-
dificações dos padrões de produção e de organização do trabalho e gestão 
que, nos países centrais, se fizeram sentir depois do período de dinamismo 
econômico e social que caracterizou os trinta anos gloriosos do pós-guerra. 
Até então circunscrita a certas atividades econômicas, generalizou-se para 
o conjunto da economia, atingindo a indústria, o comércio, os serviços, a 
área rural e o setor público, onde teve considerável avanço e se manifestou 
de várias formas, inclusive pela contratação de cooperativas de trabalho e 
de organizações sociais, as ONG´s e as OSCIP´s (Teixeira; Coelho, 2014). 
Parte do processo produtivo foi deslocada para fora das plantas industriais, 
especialmente em setores cuja presença da força de trabalho representa per-
centual elevado dos custos totais, segmentando os trabalhadores (Rubery, 
1978). A propalada busca por maior competitividade e ampliação de pos-
tos de trabalho encobriu o desejo de reduzir custos e aumentar lucro, em 
regra no centro das iniciativas de terceirização. Aliás, o discurso da busca 
de maior competitividade fundamenta as 101 teses construídas pela Con-
federação Nacional de Indústrias, CNI7.

Os impactos da terceirização e seus malefícios na cadeia de produ-
ção da indústria têxtil, por exemplo, são perversos, oferecendo serviços 
de pouca qualificação em áreas potencialmente geradoras de uma legião 
de lesionados por doenças associadas a esforços repetitivos, a exemplo da 
LER (Lesões por Esforços Repetitivos). As tomadoras dos serviços são as 
grandes beneficiadas. O piso salarial de um trabalhador da área de asseio e 
conservação, atividade, tradicionalmente terceirizada, corresponde a 71% 
do piso salarial do contratado diretamente pela tomadora (Teixeira e Coe-
lho, 2014; Biavaschi; Teixeira; Droppa, 2016). Daí a analogía do início do 
texto entre aprofundamento das desigualdades e terceirização, cujo poten-
cial desigualador no ámbito das relações de trabalho é real.

7. Confederação Nacional da Indústria. 101 Propostas para Modernização Trabalhista. Brasília, 2012. 
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A partir dessas considerações, o artigo aborda o dinâmico processo 
de regulamentação da terceirização no Brasil em um diálogo com a ação 
de certos atores sociais para, assim, trazer elementos ao debate sobre a rele-
vância de se construir uma regulamentação específica sobre essa forma de 
contratar e seus pilares estruturantes. 

O DINÂMICO PROCESSO DE REGULAMENTAÇÃO 
DA TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL

Em 1974, a Lei 6019/1974, “Lei do Trabalho Temporário”, abriu as 
portas para a terceirização ao introduzir no sistema jurídico do trabalho a 
possibilidade da relação “trilateral” ou “assimétrica”, com certas condicio-
nantes de validade. Em 1983, a Lei nº 7102 regulamentou os serviços de 
vigilância. No entanto, até hoje não se tem lei específica sobre essa forma 
de contratar. 

Diante dessa lacuna e da intensa judicialização de feitos a demandar 
da Justiça do Trabalho respostas diante da terceirização, o TST, em 22 de 
setembro de 1986, introduziu em seus Enunciados o de número 256 que, 
na prática, coibia a terceirização. 

Em 1993, em meio a substantivas pressões, sobretudo dos setores 
patronais, mas, também, de organizações de terceirizados (Biavaschi; Dro-
ppa, 2011) e diante de proposição do então Subprocurador-Geral do Tra-
balho do Ministério Público do Trabalho, MPT, hoje Ministro Ives Gan-
dra Martins Filho, o TST cancelou o Enunciado 256, substituindo-o pela 
Súmula 331 que, legitimando a terceirização para as atividades-meio, a 
proibiu nas atividades-fim e definiu como subsidiária a responsabilidade 
da tomadora (Biavaschi; Droppa, 2014). Em 2000, a Súmula foi revisitada 
para estender a responsabilidade subsidiária aos entes públicos que tercei-
rizam. Vale referir que em 1997 a Reforma Administrativa, PEC 41/97, 
entre outras medidas, flexibilizou as possibilidades do ingresso na Admi-
nistração Pública direta e indireta (Biavaschi; Droppa, 2011:124-141).
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Ainda que à época a Súmula 331 tenha sido um retrocesso em rela-
ção ao entendimento do Enunciado 256, os setores mais conservadores da 
sociedade brasileira continuaram pressionando no sentido da eliminação 
dos freios à terceirização contemplados pela Súmula. Em meio a esse pro-
cesso, em novembro de 2010, o Supremo Tribunal Federal, STF, por maio-
ria de votos, julgou procedente Ação Declaratória de Constitucionalidade 
do artigo 71, § 1º da Lei de Licitações, ADCON nº 16, proposta pelo 
então Governador do Distrito Federal, Joaquim Roriz. Tal artigo exime 
de responsabilidade trabalhista o ente público que terceiriza. Dessa forma, 
por um lado, a decisão estimulou a ampliação do uso da terceirização no 
serviço público (Biavaschi; Moretto, Droppa, 2015); por outro, deu mar-
gem a Reclamações do STF a Ministros do TST, Relatores de Acórdãos, 
que continuaram responsabilizando os entes públicos à luz da Súmula 331. 
Nessa démarche, a Súmula foi revisitada, mantendo o TST a responsabili-
dade do ente público quando evidenciada culpa in eligendo e in vigilando, 
institutos do Código Civil8. Seguemos incisos V e VI, depois da alteração 
que se adequou ao decidido na ADCON 16: 

Súmula 331

 [...]
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respon-
dem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada 
a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 
21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações 
contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida 
responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações traba-
lhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as 
verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 
(TST, 2011).

8. Culpa in eligendo está justificada na má escolha em relação à contratada; a in vigilando decorre da ausência de fiscalização 
por parte da contratante quanto ao cumprimento das obrigações pela contratada.  
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Mesmo depois dessa alteração as pressões de setores econômicos e 
financeiros continuaram pressionando no sentido, agora, do cancelamen-
to da Súmula 331. No bojo desse processo, o TST convocou Audiência 
Pública9, realizada em outubro de 2011. Representantes de empresas, lide-
ranças sindicais de trabalhadores, economistas, sociólogos, juristas, pesqui-
sadores dela participaram. 

A iniciativa demonstrou disposição do TST de proceder à interlocu-
ção com agentes envolvidos com questões judicializadas que afetam os traba-
lhadores e a sociedade brasileira (Biavaschi; Teixeira, 2015). Ao final da au-
diência, o Presidente do TST sublinhou um dos pontos por ele considerado 
essencial para aprimoramento da normatização: a responsabilidade solidária 
do tomador de serviço quanto às obrigações trabalhistas. O segundo seria a 
limitação do uso da terceirização, nos moldes da Súmula 331 do TST10. A 
seguir, entidades e lideranças sindicais, pesquisadores, economistas, sociólo-
gos, juristas presentes à Audiência Pública e com posição crítica à terceiriza-
ção passaram a elaborar um Manifesto a respeito que, depois, passou a ser 
o Manifesto do Fórum Nacional em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores 
Ameaçados pela Terceirização, FÓRUM, constituído em 17 de novembro de 
2011, em ato político na Câmara Federal e que tem se destacado na resistên-
cia ao PL 4330/04, aprovado na Câmara dos Deputados em abril de 2015 e, 
hoje, no Senado da República, PLC 30/2015, que amplia o uso da terceiriza-
ção para além da Súmula 331, como se verá.   

Os acontecimentos seguintes evidenciam a continuidade das dispu-
tas e da tensão. Enquanto resistentes forças sociais buscavam, no Parlamen-
to, brecar a votação do PL 4330/04, os defensores de sua aprovação elege-
ram, por assim dizer, um segundo locus para as investidas contra quaisquer 
freios à terceirização, buscando eliminá-los: o STF. Em 2014, o Ministro 
Luiz Fux propôs analisar o Recurso Extraordinário, RE, interposto pela 

9. Ver Relatórios referidos, em:http://www.trt4.jus.br/portal/portal/memorial/textos. Consultar também BIAVASCHI, Magda 
B.; TEIXEIRA, Marilane Oliveira; DROPPA, Alisson, 2014.
10. Acesso em 05 de Set. 2015, disponível em:  http://ext02.tst.jus.br/pls/no01/NO_NOTICIASNOVO.Exibe_Noticia?p_cod_ 
noticia=12975&p_cod_area_noticia=ASCS, 
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Celulose Nipo Brasileira S/A, CENIBRA, em sede de Repercussão Geral, 
sendo acompanhado por seis Ministros presentes, com três votos contrá-
rios. Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do 
Trabalho da 3ª Região na qual a empresa reconhecida como empregadora 
promoveu o RE com Agravo no STF.

Recentemente, apesar de haver pendências quanto ao exame de me-
didas propostas por entidades cujos pedidos de ingresso na ação como 
amicus curiae11 foram negados, como Embargos de Declaração e Agravos 
Regimentais, os autos foram devolvidos pelo Relator para julgamento, 
como mostra andamento disponibilizado pela página de internet do STF.

 Matéria: Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública 
Andamento(s): 
Data do Andamento: 23/08/2016
Andamento: Inclua-se em pauta - minuta extraída
Observações: Pleno em 23/08/2016 16:16:20
Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciarepercussao/pesquisarprocesso.asp 

Em face dessa notícia, o FÓRUM convocou reunião emergencial 
para discutir estratégias, inclusive quanto à possibilidade de requerer a rea-
lização de audiência pública para discutir o tema. O que está em questão 
é a Súmula 331 do TST, na medida em que será definido, em suma, se o 
TST, ao proibir a terceirização nas atividades-fim, está ou não violando a 
liberdade de contratar de que trata a Constituição de 1988. A questão de 
fundo ainda não foi julgada, mas pelo andamento retro está prestes a sê-lo. 
A depender da decisão, o STF poderá deslegitimar a postura que o TST 
vem adotando via Súmula 33112 (Biavaschi; Teixeira, 2015: 10). Além des-
se julgamento em sede de Repercussão Geral, o Ministro Teori Zavascki, 
Relator do Recurso Extraordinário com Agravo 791.932, proposto pela 
Contax S/A, que discute terceirização em call center de empresas de tele-
11. Amicus curiae é pessoa, entidade ou órgão que ingressa no feito. 
12. Sobre a Repercussão Geral, consultar: http://migre.me/uSSmK, Acesso em: 05 de Set. 2015, http://migre.me/uSSlB; 
http://migre.me/uSSjG, Acesso em: 05 de Set. 2015.
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comunicações, também a propôs, no que foi seguido à unanimidade pelo 
Plenário Virtual. Em setembro de 2014, atendendo pedido da Contax S/A, 
da Associação Brasileira de Telesserviços, ABT e da Federação Brasileira de 
Telecomunicações, suspendeu o andamento dos processos em curso que 
discutem a terceirização em call center. (Biavaschi; Teixeira, ibidem).

Em agosto de 2014, a Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, 
ajuizou Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF 
324, buscando suspender todas as ações em andamento na Justiça do Tra-
balho que versem sobre terceirização. Pede, também, reconhecimento da 
inconstitucionalidade da interpretação da Justiça do Trabalho por vedar 
tal forma de contratar sem existir legislação específica proibindo-a, o que, 
na sua versão, se dá “... em clara violação aos preceitos constitucionais 
fundamentais da legalidade e da livre iniciativa”13.Distribuída ao Ministro 
Roberto Barroso, entidades de âmbito nacional ingressaram como amicus 
curiae.14Nos autos há parecer do Procurador Geral da República para o não 
seguimento da arguição e, no mérito, pela improcedência15.

SOBRE PROJETOS DE LEI E 
AS POSIÇÕES DOS ATORES SOCIAIS

Não se pretende fazer um balanço de todos os projetos de lei apre-
sentados ao Parlamento brasileiro sobre terceirização. Há trabalhos exaus-
tivos a esse respeito16. O que se pretende é analisar a tramitação do PL 
4330/04, aprovado pela Câmara dos Deputados e em discussão no Senado 
Federal, apresentado em outubro de 2004 pelo deputado Sandro Mabel 
do PMDB/GO17 em um diálogo com as posições de atores sociais sobre o 
tema. Depois de longa tramitação, substitutivos e de tenso processo de re-
sistência, em 07 de abril de 2015 foi votada urgência na tramitação do PL 

13. Disponível em: http://migre.me/uSSnI, Acesso em: 05 de Set. 2015.
14. Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4517937. 
15. Disponível nos autos da ADPV 324, assinado em 18 de maio de 2015, Brasília, digitado.
16. Ver: BIAVASCHI, Magda B.; TEIXEIRA, Marilane O, 2015; e BIAVASCHI, Magda Barros; TEIXEIRA, Marilane O.; DROPPA, Alisson, 
2014.
17. Para acompanhamento do trâmite processual, acessar: http://migre.me/uSSsp. 
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que, aprovado pelos deputados, foi, a seguir, remetido ao Senado Federal, 
onde recebeu o número PLC30/2015. Encaminhado à Comissão Especial 
do Senado, lá foi designado Relator o senador Paulo Paim, PT/RS, onde 
ainda se encontra, estando em discussão com a sociedade em audiências 
públicas realizadas pelo Senador nos 27 Estados e Distrito Federal, com 
apoio do Fórum nessa organização.

Para a análise, é importante se desloque o olhar para março de 1998 
quando o Executivo encaminhou ao Parlamento o PL 4302-B/1998. Essa 
lei, ainda não votada pela Câmara, busca alterar dispositivos da Lei 6.019, 
de 03 de janeiro de 1974, dispondo sobre relações de trabalho em em-
presas de trabalho temporário e de prestação de serviços a terceiros. Com 
substitutivo aprovado pelo Senado, retornou à Câmara. Tempos depois, no 
início do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, tramitava 
em regime de urgência. Diante de intensa reação dos sindicatos, movi-
mentos sociais, operadores do direito e suas entidades representativas, Lula 
encaminhou ao Parlamento a Mensagem nº 389/2003 pedindo arquiva-
mento, o que não foi apreciado. O regime de urgência, porém, foi retirado. 

Em 2007, a urgência foi retomada, sendo designado novo relator, 
Deputado Sandro Mabel, cujo parecer, de 26 de agosto de 2008, favorável 
ao substitutivo do Senado Federal, foi aprovado em 15 de outubro de 2008 
pela Comissão de Trabalho. Em síntese, trata-se de proposta que legaliza a 
locação da mão de obra de qualquer natureza, por prazo indeterminado, 
ampliando a contratação temporária de 90 dias, como está na lei 6019/74, 
para 180 dias, prorrogável sem limitação via acordo ou convenção cole-
tiva. Além de fortalecer a terceirização, retrocede mesmo em relação à lei 
6019/74, permitindo-a em atividade-fim ou meio. 

Enquanto isso, em 2004, o mesmo Deputado Sandro Mabel apre-
sentou o PL 4330/04, focalizado na prestação de serviços terceirizados, 
transformando a relação de emprego em relação comercial. No limite, 
isenta os beneficiários da força de trabalho de quaisquer responsabilidades 
trabalhistas, verdadeiro retrocesso em relação à Consolidação das Leis do 
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Trabalho, CLT, às conquistas incorporadas pela Constituição de 1988 e ao 
entendimento da Súmula 331 do TST. Como apontam muitos estudiosos, 
o PL 4330/04, além de permitir a quarteirização, traz dificuldades para o 
reconhecimento da tomadora como empregadora direta, anistiando-a, por 
assim dizer, de responsabilidade nas terceirizações irregulares anteriores à 
lei, institucionalizando a precarização do trabalho. Entre 2004 e 2006, 
o projeto recebeu pareceres favoráveis da Comissão de Desenvolvimento 
Econômico, Indústria e Comércio, CDEIC, e da Comissão de Trabalho, 
Administração e Serviço Público, CTASP.  

O tema voltou com destaque quando, em março de 2011, as Cen-
trais Sindicais reuniram-se com o Presidente da Câmara dos Deputados, 
Marco Maia, PT/RS, apresentando proposta de criação de Comissão Es-
pecial para tratar da regulamentação da terceirização, incorporando em 
seu bojo as proposições em andamento na Casa. Após acordo em torno 
da importância do tema, Ato da Presidência da Câmara, de 31 de maio de 
2011, deu origem à Comissão, cujos trabalhos iniciaram em 1º de junho 
de 2011. Na mesma data, foi eleito Presidente Deputado Sandro Mabel 
que designou como relator do PL 4330/04 o Deputado Roberto Santiago, 
na época PV/SP, hoje PSD/SP, do setor das empresas prestadoras de servi-
ços. Foi realizado levantamento dos projetos de lei sobre o tema e quatro 
audiências públicas, entre junho e agosto de 2011. Em novembro de 2011, 
Roberto Santiago apresentou substitutivo, ampliando a terceirização para 
qualquer tipo de atividade via contratação de empresa especializada, com 
relatório final entregue ao Deputado Arthur Maia, PMDB/BA, membro 
efetivo da CCJC e relator do Projeto. 

Parte do movimento sindical posicionou-se contra o substitutivo por 
considerar que não alterava o conteúdo da proposta Sandro Mabel e por 
conluir que o objetivo principal era o permitir que a terceirização pudesse 
ser estendida a quaisquer atividades da tomadora. Reagindo ao relatório 
e ao substitutivo – sobre o qual estava sendo divulgada a informação de 
que se tratava de proposta aceita de forma uníssona pelos trabalhadores 
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– a Central Única dos Trabalhadores, CUT, convocou o ato político para 
17 de novembro de 2011, na Câmara dos Deputados. Com participação 
de lideranças e representantes das Centrais Sindicais e de organização de 
trabalhadores, da academia, do mundo jurídico, da Anamatra, da Alal, 
da ANPT, dentre outros, foi, nesse momento, constituído o FÓRUM 
que lançou seu Manifesto posicionando-se contra a terceirização e o PL 
4330/04 e definindo as condições para qualquer lei ser chancelada, desde 
que: proiba a locação de mão de obra; proiba a terceirização em atividades 
permanentemente necessárias à tomadora; que nas terceirizações em ati-
vidades não essenciais a responsabilidade seja solidária e a identidade de 
direitos e condições de trabalho entre empregados diretos e terceirizados 
seja assegurada; e, preveja a representação sindical pelo sindicato prepon-
derante, condicionantes não preenchidas pelo PL 4330/04 na medida em 
que, em linhas gerais, permite a terceirização em todas as etapas do pro-
cesso produtivo.

A cada tentativa de o substitutivo Santiago ser colocado em votação, 
os atores sociais com representação no FÓRUM articulavam espaços de 
resistência. Da mesma forma, as forças favoráveis se mobilizam. Diante das 
mobilizações contrapostas, em 11 de junho de 2013 foi suspensa tempo-
rariamente a tramitação do PL 4330/04, com abertura dos debates com o 
Governo Federal e definida a constituição de Comissão Quadripartite com 
o objetivo declarado de construir uma proposta alternativa ao PL 4330 que 
pudesse contemplar os intereses em disputa, com a seguinte composição ini-
cial: Executivo, Legislativo, setor Industrial e Financeiro, Centrais Sindicais 
dos trabalhadores. Depois de constituída, o Ministério Público do Trabalho, 
MPT, passou a integrá-la. A Comissão não chegou a um acordo. Por um 
lado, as Centrais Sindicais buscavam criar condições para que o projeto não 
fosse votado, reconhecendo, com algumas divergências, que havia pouco es-
paço para negociação. De resto, havia posições distintas entre as Centrais 
sobre a possibilidade de avançarem no sentido de um consenso que atendesse 
os interesses dos trabalhadores. Por outro, o setor econômico, incluído o fi-
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nanceiro, embora com ressalvas ao substitutivo, apoiavam-no, sem qualquer 
concessão. Já os representantes do Legislativo dividiam-se entre pró e contra 
o projeto. A posição do Governo era ambígua. 

Os avanços na Comissão foram pontuais, sem alterar a essência da 
proposta. Depois de sucessivas reuniões sem consenso, aumentou a pressão 
dos setores econômicos pela votação do projeto na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, CCJC, e dos trabalhadores no sentido contrário à proposta. 
Nesse cenário, o FÓRUM passou a recolocar a discussão sobre o encami-
nhamento ao Parlamento da proposta das Centrais Sindicais consensuadas 
no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego e encaminhada à Casa 
Civil da Presidência da República em 2010, como alternativa. Assim, ofi-
ciou à Presidenta da República, ao Presidente da Câmara dos Deputados 
e da CCJC e ao Ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria Geral da Presi-
dência, sintetizando sua posição contrária ao projeto.

O PL 4330/04 foi devolvido, com votação designada para 09 de ju-
lho de 2013. Significativa mobilização motivou novo adiamento. Depois das 
manifestações de junho de 2013, que ocuparam as ruas em várias cidades 
do País, o movimento sindical e social convocou paralisação para o dia 11 
de julho de 2013 em diversas capitais brasileiras. Dentre os temas da pauta 
das reivindicações estava a rejeição do PL 4330, repúdio esse expresso no ato 
unitário de 11 de julho e, depois, na greve nacional de 30 de agosto de 2013. 
Programada votação para setembro de 2013, o FÓRUM convocou reunião 
para 10 de setembro, em Brasília, aprovando nota pública contra o PL.18

Em cenário de intensa pressão contrária e favorável ao projeto, em 18 
de setembro de 2013 houve Audiência Pública na Câmara dos Deputados em 
Brasília, com presença, entre outras entidades, das Centrais Sindicais, da Ana-
matra, da ANPT, do FORUM. Nessa audiência, dezenove Ministros do TST 
que assinaram nota pública contra o PL 4330/04 se fizerem representar na 
pessoa do Ministro Maurício Godinho Delgado. As entidades que congregam 
o FORUM reafirmaram posição contrária ao PL 4330/04. Nesse momento, 

18. Análise da nota pública em: BIAVASCHI, Magda B.; DROPPA, Alisson; TEIXEIRA, Marilane, 2014.
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foi relevante o vídeo amplamente veiculado pelas redes sociais, do qual par-
ticiparam artistas brasileiros reunidos no Movimento de Humanos Direitos, 
MHud, a seguir referido. Como resultado, o projeto saiu de pauta. Porém, a 
pressão de setores patronais pela aprovação continuou intensa. 

Vale ainda referir que, em meio à discussão da Comissão Quadri-
partite, o Senador Armando Monteiro, PTB/PE, em julho de 2013 apre-
sentou substitutivo no Senado ao projeto 87/2010 do Senador Eduardo 
Azeredo, de igual teor ao PL 4330/04. Em novembro de 2013, esse projeto 
foi encaminhado para votação na CCJC com pedido de vista do Senador 
Eduardo Suplicy, PT/SP, e solicitação de uma audiência pública no Sena-
do. Esse andamento está inalterado.

Enquanto a resistência ao projeto se fazia exitosa no Parlamento, as for-
ças que o apoiam elegeram o STF como espaço para eliminar os obstáculos à 
contratação da mão de obra via terceirização. Essa circunstância foi importan-
te para o FÓRUM organizar Seminário acadêmico/político em Brasilia, em 
agosto de 2014, para discutir o tema. Com mais de 500 participantes, inclui-
dos lideranças sindicais, Ministros do TST, magistrados, procuradores, fiscais 
do trabalho, professores, pesquisadores, as discussões interdisciplinares eviden-
ciaram a importância de se requerer ao relator audiência pública, com ampla 
discussão sobre a terceirização e seus impactos na vida dos trabalhadores. 

Em 07 de abril de 2015 foi aprovada urgência na tramitação do pro-
jeto. Aprovada Subemenda Substitutiva Global em 08 de abril de 2015, no 
dia 14 do mesmo mês foi aprovado destaque para retirar as empresas públicas, 
as sociedades de economia mistas e suas subsidiárias no âmbito da União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. Em 22 de abril de 2015, diante de 
manobra regimental do deputado Eduardo Cunha, PMDB/RJ, Presidente da 
Câmara, foi votada Emenda Aglutinativa nº 15, recebendo 230 votos SIM 
e 203 NÃO. Emendas Globais construídas no FÓRUM, apresentadas por 
partidos políticos contrários ao projeto, foram rejeitadas pelo relator. 

Entre a primeira e a última votação pelo plenário da Câmara houve 
forte mobilização. As Centrais contrárias à proposta empenharam-se para re-
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verter os resultados da votação em 08 de abril, em que o texto principal do 
projeto, a Subemenda Substitutiva Global, foi aprovado por grande maioria, 
com diferença de 187 votos. As mobilizações tomaram as ruas e em pou-
cos dias a diferença foi reduzida de 187 para 27. Dessa forma, o plenário 
da Câmara dos Deputados aprovou o PL 4330/04 que libera a terceiriza-
ção para quaisquer atividades, possibilitando-a nas atividades-fim, diminui 
a quarentena para “pejotização”, reduz a arrecadação de imposto de renda 
do executivo federal, entre outras medidas. Ainda, permite, para além das 
empresas especializadas, contratação via pessoa jurídica, cooperativas, funda-
ções, associações, empresas individuais, as conhecidas PJ´s, ampliando-se as 
possibilidades de fraude e lesão a direitos, agora apoiadas na lei. Além disso, 
dispõe que a representação sindical é garantida desde que a prestadora de 
serviços integre a mesma atividade econômica da tomadora, o que já é a rea-
lidade, no Brasil, quando as empresas estão enquadradas na mesma atividade 
econômica, as suas respectivas categorias profissionais estarão representadas 
pela mesma entidade sindical. Nada dispõe sobre isonomia de direitos e  de 
condições de trabalho, bem como sobre a representação sindical ou prevalên-
cia de norma mais favorável. 

Em 27 de abril de 2015 o PL 4330/04 foi aprovado pela Câmara 
dos Deputados. Remetido ao Senado Federal, foi apresentado em 28 de 
abril de 2015, recebendo o número 30/2015. Em 18 de maio de 2015, o 
senador Paulo Paim, PT/RS, requereu realização de audiência de comis-
são. Remetido à Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, seu 
presidente, senador Otto Alencar, PSD/BA, anunciou a relatoria do PLC 
30 afeta ao senador Paulo Paim. 

O tema ganhou as ruas e foi incorporado à agenda das universida-
des, organizações sindicais, entidades de representação do mundo do tra-
balho, do FÓRUM. Artigos, entrevistas, pronunciamentos dos contrários 
e dos que aprovam o projeto foram veiculados.19 Audiências públicas 

19. BIAVASCHI, Magda; TEIXEIRA, Marilane. A terceirização e o PL 4330: Suprimindo direitos e ampliando iniquidades. Dis-
ponível na Internet via:   http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/A-terceirizacao-e-o-PL-4330-Suprimindo-direitos-e-
-ampliando-iniquidades/4/33316. Acesso: 02 de junho, 2015; POCHMANN, Marcio. Terceirização é um retrocesso econômico 
para o país. Em: http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2015/04/terceirizacao-e-um-retrocesso-economico-para-o-
-pais2019-afirma-economista-2441.html. Acesso: 02 de junho, 2015. 
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foram convocadas pelos senadores Paulo Paim, PT/RS, e Renan Calhei-
ros, PMDB/AL. As audiências realizadas no Senado nos dias 14 e 19 de 
maio de 2015 contaram com expressiva participação de entidades que 
integram o FÓRUM. A partir de proposta do Senador Paim, apoiada pelo 
FÓRUM, foram ampliadas audiências públicas nos Estados da Federação. 
A primeira aconteceu em Belo Horizonte, MG, em 29 de maio de 2015; 
a última, em Goiânia, GO, em 11 de março de 2016, todas com a par-
ticipação do Senador Paim e de representante do FÓRUM, lideranças e 
entidades locais, como mostra o Quadro 1.
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Quadro 1 – Audiências Públicas 
29/05/2015 – Belo Horizonte/MG
08/06/2015 – Florianópolis/SC
19/06/2015 – Curitiba/PR
25/06/2015 – Porto Alegre/RS
26/06/2015 – Rio de Janeiro/RJ
29/06/2015 – São Paulo/SP
03/07/2015 – Recife/PE
21/07/2015 – Fortaleza/CE
22/07/2015 – Natal/RN
23/07/2015 – João Pessoa/PB
29/07/2015 – Manaus/AM
31/07/2015 – Boa Vista/RR
06/08/2015 – Teresina/PI
07/08/2015 – São Luís/MA

18/09/2015 – Salvador/BA
25/09/2015 – Brasília/DF
22/10/2015 – Porto Velho/RO
23/10/2015 – Rio Branco/AC
05/11/2015 – Belém/PA
06/11/2015 – Macapá/AP
19/11/2015 – Vitória/ES
18/02/2016 – Cuiabá/MT 
19/02/2016 – Campo Grande/MS 
25/02/2016 – Aracaju/SE 
26/02/2016 – Maceió/AL 
10/03/2016 – Palmas/TO
11/03/2016 – Goiânia/GO

Em muitas delas foi apresentado vídeo com atores do Movimen-
to Humanos Direitos, MHud, que a Anamatra, em parceria o MHud e 
respaldo do FÓRUM, lançou,  disponibilizado na página http://www.
anamatra.org.br, com falas de Osmar Prado, Dira Paes, Bete Mendes, 
Priscila Camargo, Gilberto Miranda, Wagner Moura, Camila Pintanga. 
No vídeo gravado por Wagner Moura e Camila Pitanga, ouve-se a seguin-
te afirmação: 
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[...]
Há algo errado quando uma grande marca diz que pretende terceirizar suas 
atividades. Atrás de um discurso de modernização da indústria e do campo, 
estão as piores formas de exploração do trabalho humano.
[...]
Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de 
um trabalhador. É esse o Brasil que você quer para as gerações futuras?

Em reunião de 30 de março de 2016, em Brasília, foi definida a reali-
zação de seminário para marcar a finalização dos trabalhos dessas audiências, 
em que os integrantes do FÓRUM tratariam de elaborar proposta unitária 
de projeto de lei contemplando a síntese das conclusões dos trabalhos das 
audiências. Agendado para 17 de maio de 2016, a data foi suspensa em face 
da tramitação no Senado do Impeachment da Presidenta Dilma. Reunião 
extraordinária do FÓRUM em 26 de abril de 2016, em São Paulo, manteve 
a necessidade de serem aprofundadas mobilizações contra o PLC30/2015. 
Na sequência, em 14 de junho, em reunião realizada no Senado Federal, 
foi constituída comissão redatora da síntese das propostas aprovadas nas au-
diências estaduais e outra de sugestão de texto legislativo para subsidiarem as 
discussões do seminário de encerramento antes referido.   

Diante da inclusão do PLC 30/2015 na pauta preferencial do Sena-
do pelo Presidente Renan Calheiros, PMDB/AL, o Senador Paim, que or-
ganiza Fóruns de Debates em vários Estados, convocou reunião da Frente 
da Previdência e dos Direitos dos Trabalhadores com o FÓRUM para 12 
de julho de 2016, no Senado, visando a definir agenda unitária entre as 
atividades do FÓRUM e da Frente. Nessa oportunidade, foi referendado 
o dia 11 de agosto de 2016 para a audiência pública em São Paulo, que 
aconteceu na sede do Sindicato dos Químicos, com presença do Senador 
Paim e ampla representação das organizações da sociedade, organizada em 
duas mesas: uma, sobre o trabalho escravo; outra, sobre terceirização e 
precarização dos direitos sociais. A pauta do impeachment da Presidenta 
Dilma tomou conta dos trabalhos do Senado, mas a reforma trabalhista e 
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dos projetos de lei em andamento que a contemplam será retomada, com 
foco nos projetos de lei sobre terceirização e negociado sobre o legislado, 
considerados estratégicos pelo Governo Michel Temer. 

  
A TERCEIRIZAÇÃO E OS SETORES ECONÔMICOS

A pressão dos setores empresariais para aprovação do PL 4330/04, 
e, agora, o PLC 30/2015, tem sido grande, com produção de materiais e 
vídeos que ressaltam seus aspectos positivos. Em regra, para esses setores as 
motivações econômicas e a busca por redução de custos estão no centro das 
iniciativas de terceirização. Nos anos de 1990, o discurso neoliberal dava 
ênfase à essa prática como estímulo à geração de postos de trabalho. Na 
atualidade o discurso empresarial e a grande mídia em geral voltam-se para 
o aumento da competitividade, como, aliás, está expresso nas 101 teses 
gestadas pela Confederação Nacional da Indústria, CNI.  

A campanha pela aprovação do projeto de lei 4330/04 se intensifi-
cou no meio empresarial com produção de materiais e vídeos divulgados 
pela Confederação Nacional da Agricultura, CNA, Confederação Nacio-
nal do Comércio, CNC, Confederação Nacional das Instituições Finan-
ceiras, CNF, Confederação Nacional do Transporte, CNT e Confederação 
Nacional da indústria, CNI, enfatizando que os serviços terceirizados cres-
ceram 36,4% entre 2003 e 2010 e o número de vagas formais oferecidas 
foi 65 vezes maior que o número de vagas informais, representando impor-
tante parcela do mercado formal do trabalho. Argumentam que o emprego 
terceirizado respeita as normas e assegura benefícios das convenções coleti-
vas. Além disso, sustentam que é a principal porta de entrada para parcela 
dos trabalhadores como jovens, mulheres, pessoas com deficiência e acima 
de 40 anos. Em nenhum momento reconhecem que a terceirização impõe 
desigualdades e discriminação no local de trabalho.  

Vídeo divulgado pela Federação Nacional das Empresas de Serviços 
e Limpeza Ambiental, FEBRAC, que representa o setor de serviços ter-
ceirizados, exalta os benefícios dessa forma de contratar que mais cresce 
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no país, tanto no setor privado quanto no público:  http://www.febrac.
org.br/. Ainda em 2009, a CNI realizou pesquisa entre empresários sobre 
a utilização de serviços terceirizados pela indústria brasileira. Na ocasião, 
91% dos que terceirizavam considerou a redução de custos o principal 
determinante para a decisão de terceirizar; 46%, afirmou que a competiti-
vidade seria reduzida caso não fosse possível utilizar serviços terceirizados; 
47% assinalou que a insegurança jurídica e os  passivos trabalhistas são os 
problemas em potencial. [Sondagem Especial, ano 7, n.2 – abril de 2009].

A CNI, crítica aos limites que a Súmula 331 impõe à terceirização, 
avalia que a inexistência de uma conceituação precisa de atividade-meio e 
atividade-fim provoca insegurança jurídica, trazendo transtornos às em-
presas, agravados por fiscalização e decisões judiciais discrepantes. A opção 
que oferece é terceirizar a atividade-fim para garantir eficiência, compe-
titividade e sobrevivência do negócio. Quanto à representação sindical, 
defende que seja a da terceirizada. 

Além de pesquisas realizadas, várias Confederações patronais, em con-
junto, produziram uma Cartilha – “Eficiência nas Relações de Trabalho”20, 
destacando os aspectos positivos da terceirização, com defesa expressa do PL 
4330/04. No final de 2013, a Cartilha foi amplamente divulgada, promo-
vendo suas signatárias intensa campanha em nível nacional. Nesse proceso, a 
CNI, montou estratégia no Congresso Nacional para aprovação das emendas 
oferecidas ao projeto. O já referido documento com suas 101 propostas inclui 
a terceirização como central para aumento da competitividade. 

A PROPOSTA DE LEI CONSTRUÍDA 
O ÂMBITO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

Em ação inovadora, o Ministério do Trabalho viabilizou a elaboração 
de proposta das Centrais Sindicais: CUT, Central dos Trabalhadores e Tra-

20. Disponível em: http://migre.me/uSrE6 



249

balhadoras do Brasil, CTB, União Geral dos Trabalhadores, UGT, Nova 
Central Sindical dos Trabalhadores, NCST, Central Geral dos Trabalha-
dores, CGTB e Força Sindical. Naquele momento, o texto expressou o 
entendimento a que chegaram sobre uma lei de terceirização. Mantendo 
as restrições nas atividades-fim da tomadora e o vínculo de emprego direto 
quando configurada pessoalidade e subordinação, assegura ao terceiriza-
do os direitos que integram convenção ou acordo coletivo de trabalho da 
categoria profissional preponderante da tomadora quando mais benéfica. 

Pelo projeto configura-se vínculo de emprego com a tomadora quan-
do presentes os requisitos do artigo 3º da CLT e realizadas funções diferen-
tes das descritas nos contratos. A proposta proíbe a terceirização na ativi-
dade-fim da tomadora, relacionando-a às funções e tarefas que compõem a 
essência da tomadora. Já quanto às obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
decorrentes de acidente de trabalho ou quaisquer outras decorrentes do 
contrato, a define como solidária, inclusive na falência da empresa pres-
tadora de serviços. Quanto à representação, garante aos terceirizados os 
direitos instituídos em norma coletiva aplicável aos empregados diretos da 
tomadora, quando mais favoráveis. Ainda na Casa Civil da Presidência da 
República, essa proposta foi referência para a construção do manifesto do 
FÓRUM. E hoje, com pequenas alterações, o FÓRUM a definiu como 
sendo a que mais bem contempla os pilares estruturantes para um projeto 
de lei que possa ser chancelado. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

De fato, os capitais estão sempre à busca de lucros extraordinários.  
Movidos por um impulso que os mantém em funcionamento, vão engen-
drando novas formas de organização. Para aumentar lucros, as empresas 
não hesitam em mudar formas consolidadas de organização, deslocando 
parte dos processos de trabalho para prestadoras de serviço, que atuam de 
forma dispersa e fragmentada. No entanto, os resultados obtidos têm sido 

A DINÂMICA DA REGULAMENTAÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL 
E A AÇÃO DOS ATORES SOCIAIS



PRECARIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO
FACES DA MESMA REALIDADE

250

o da fragilização das organizações sindicais, salários mais baixos, inadimple-
mento das obrigações trabalhistas pelas terceiras, ampliação dos acidentes 
de trabalho envolvendo terceirizados, mais desigualdade e discriminação.  

Compreendendo a terceirização a partir dessa complexidade, o arti-
go abordou o processo de sua regulamentação no Brasil, apontando para o 
papel do TST que, na ausência de lei específica, normatizou: inicialmente, 
coibindo-a na prática; depois, em meio a um processo de pressão de in-
teresses contrapostos, legitimando-a nas atividades-meio, proibindo-a nas 
atividades-fim e definindo como subsidiária a responsabilidade da toma-
dora. Responsabilidade essa que, em 2000, foi estendida aos entes públicos 
que terceirizam.  

Por outro lado, mostrou que, conquanto em 1993, o TST tenha re-
trocedido em relação ao entendimento de 1986, têm sido intensas as pres-
sões, sobretudo dos setores econômico e financeiro, para eliminar os limi-
tes ao uso da terceirização. Tais forças desenvolvem um conjunto de ações 
visando à aprovação de proposta que legitime essa forma de contratar em 
qualquer atividade, como é o caso do PL 4330/04, agora PLC 03/2015. 
Já no STF, via Repercussão Geral, buscam suprimir os obstáculos que a Sú-
mula 331 traz, sob o argumento de que viola o princípio constitucional da 
“livre iniciativa”. Essa dinâmica rebate em propostas e projetos de lei em 
tramitação no Parlamento, com forte pressão dos setores econômicos no 
sentido da retirada dos obstáculos colocados à forma de contratar. Já quan-
to aos trabalhadores, movimentam-se em suas Centrais e no FÓRUM, 
em disputa complexa e em cenário de cisão de suas organizações sindicais 
aprofundada pela terceirização. 

Ao abordar as tensões e as contradições em torno das disputas so-
bre a regulamentação da terceirização, o texto traz elementos que po-
dem contribuir, por um lado, para a construção de propostas que estejam 
comprometidas com um projeto de constituição de uma sociedade menos 
desigual e mais justa. Por outro, ao tratar de movimentos de resistência li-
derados por atores sociais de distintas esferas do conhecimento, evidencia 
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a importância de se avançar quanto aos patamares oferecidos pela Súmula 
331 do TST.  

Por fim, conquanto tenha claro que o dinamismo da economia é 
suposto para melhor estruturação do mercado e das relações de trabalho, 
essa compreensão não impede que se reconheça a importância de uma 
regulamentação que assegure patamar civilizatório mínimo, rumo a uma 
sociedade mais inclusiva e menos desigual. 
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