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Terceirização e trabalho análogo ao escravo: coincidência? 

 
Vitor Araújo Filgueiras1 

 
Dois dos fenômenos do chamado mundo do trabalho mais divulgados, pesquisados e 

debatidos no Brasil nas últimas duas décadas são a terceirização e o trabalho análogo ao 
escravo. 

Esse dois fenômenos estão envoltos em ferrenha disputa no bojo das relações entre 
capital e trabalho, assim com no conjunto da sociedade, pois constituem, respectivamente, 
estratégia central no atual perfil predominante de gestão do trabalho e o limite do 
assalariamento no capitalismo brasileiro. 

Não por acaso, a luta tem início na definição dos seus próprios conceitos, em dois 
níveis: 1- na apreensão de suas naturezas e características enquanto fenômenos sociais; 2- na 
demarcação 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 segundo. Afinal: o que é trabalho análogo ao escravo? O que é terceirização? 

Sendo as normas relações sociais, eles existem na medida em que se impõem em 
determinados tempo e espaço, por e entre entre determinados agentes, 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 nenhuma, 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 debate2. 

Assim, neste pequeno texto acerca da relação entre terceirização e trabalho análogo ao 
escravo, não será feito qualquer discurso retórico que aspire prescrever que “isso” ou “aquilo” 
é legal ou ilegal. Mesmo a análise da legalidade no mundo real, ou seja, das relações 
concretamente estabelecidas entre os agentes de regulação, não fará parte do escopo do artigo, 
dentre outras razões, pela conjuntura de sua mutabilidade. 

Estamos na iminência de possível inflexão da regulação da terceirização e do trabalho 
análogo ao escravo no Brasil. Quanto a este último, foi promulgada ontem (05/06/2014) 
emenda à Constituição que prevê a expropriação de propriedade na qual for flagrada 
exploração de trabalhadores nessas condições. Contudo, empregadores urbanos, rurais e suas 
entidades representativas estão tentando aproveitar essa mudança para regulamentar a emenda 
alterando o conceito de trabalho análogo ao escravo, restringindo o crime à coerção individual 

                                                           
1 Doutor em Ciências Sociais (UFBA), pós-doutorando em Economia (UNICAMP), Pesquisador de Centro de 
Estudos Sindicais 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). 
Agradeço às críticas de Dari Krein, Carla Gabrieli, Ilan Fonseca, Renata Dutra. Assumo integralmente a 
responsabilidade pelo conteúdo e eventuais inconsistências do texto 
2 Uma análise sobre o tema consta no capítulo 3 de FILGUEIRAS, Vitor. Estado e direito do trabalho no Brasil: 
regulação do emprego entre 1988 e 2008. Salvador, UFBA, 2012. Disponível em: 
http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br 
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direta e, com isso absolvendo todas as formas de exploração típicas da coerção do mercado de 
trabalho, que são aquelas próprias do capitalismo3. 

Quanto à terceirização, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu reconhecer 
repercussão geral à decisão que será tomada em processo sobre o tema4, que servirá como 
referência para todas as ações que tramitam atualmente e que venham a subir ao Supremo. 
Desse modo, servirá como precedente fortíssimo à atuação de todo o Judiciário, demais 
instituições de regulação do trabalho e, em especial, às empresas. 

Em suma, o STF poderá dar enorme contribuição à restrição ou flexibilização das 
fronteiras efetivamente estabelecidas pelas instituições do Estado, até momento, no 
tratamento da terceirização.  

Neste momento crítico, o objetivo geral deste breve artigo é apresentar algumas 
características da natureza dos fenômenos a partir da relação entre eles, seja lá qual for a 
regulamentação que o Estado estabeleça sobre eles.  

Assim busca-se contribuir com algumas luzes sobre o que, de fato, são terceirização e 
trabalho análogo ao escravo, para que se tenha consciência sobre o que se está atuando, seja 
combatendo, consentindo ou estimulando. 

O objetivo específico do artigo é apresentar subsídios à pergunta do seu título: a relação 
entre trabalho análogo ao escravo e terceirização é contingencial? O principal argumento 
defendido, com base em uma série de indicadores, é que existe forte relação entre a ocorrência 
de trabalho análogo ao escravo e a terceirização. Isso porque o trabalho análogo ao escravo no 
Brasil é limite da relação de emprego, e a terceirização é uma estratégia de gestão do trabalho 
que objetiva justamente driblar esses limites (seja ele representado por sindicato, direito do 
trabalho, etc.) impostos ao assalariamento. É essa relação que explica a ampla prevalência de 
trabalhadores terceirizados entre aqueles submetidos s condições análogas à de escravos. 

A análise do texto é baseada no universo dos relatórios de ações de combate ao trabalho 
análogo ao escravo do Ministério do Trabalho. Trata-se, portanto, da totalidade dos resgates 
ocorridos no país nos anos investigados, quais sejam: 2010, 2011, 2012 e 2013. 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: do que se está falando? 

A despeito dos muitos casos de resgates de trabalhadores divulgados no Brasil, 
normalmente não fica claro, especialmente nas reportagens veiculadas na mídia, sobre o que 
exatamente está se tratando. Mas essa penumbra atinge também a literatura sobre o tema. Não por 
acaso, são utilizadas diferentes designações para o fenômeno, como trabalho escravo, degradante, 
servidão por dívida, trabalho escravo contemporâneo, dentre outras5. 

                                                           
3 Ver, por exemplo: “Ruralistas tentam descaracterizar o que é trabalho escravo” (obtido em 
http://www.trabalhoescravo.org.br/noticia/70.), dentre muitas fontes existentes. Sobre a dinâmica de disputa pela 
regulação, ver: FILGUEIRAS, Vitor. Trabalho análogo ao escravo e o limite da relação de emprego: natureza e 
disputa na regulação do Estado. Brasiliana – Journal for Brazilian Studies. Vol. 2, n.2, Out. 2013. 
4 O Ministro Luiz Fux deu provimento ao recurso patronal de embargos declaratórios em recurso extraordinário 
com agravo ARE 713211 MG (STF) -, integralmente acompanhado pelos demais componentes da Turma, para 
reconhecer repercussão geral ao tema da terceirização de atividade-fim, no dia 1º de abril de 2014.  
5Outras diversas nomenclaturas adotadas pela literatura podem ser encontradas em Ribeiro Silva (2010). 
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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 Brasil6. Mais recorrentemente, contudo, os ataques 
são canalizados à legislação brasileira, criticando o conceito de trabalho análogo ao escravo, em 
particular sua caracterização pela condição degradante e jornada exaustiva contidas no artigo 149 
do Código Penal. O que está por trás dessas investidas, todavia, é fundamentalmente o anseio de 
restringir a limitação da exploração do trabalho apenas à coerção individual direta do capitalista 
sobre o trabalhador. 

Por natureza (compulsão pela reprodução da riqueza abstrata), o capital não obedece 
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 lhe 
sustenta.7 Por isso, frequentemente são verificadas no assalariamento condições de trabalho 
semelhantes às de outras relações de produção pretéritas, especificamente, idênticas, quando não 
piores, àquelas vigentes na escravidão vigente no Brasil até o século XIX. A história corrobora 
empiricamente todos os dias que a condição análoga à escrava é uma potencialidade do 
assalariamento sob a égide do capital. 

Apenas por meio de limites externos à lógica do capital, seja a organização coletiva dos 
trabalhadores ou ação restritiva do Estado, é possível estabelecer parâmetros limitadores à relação 
de assalariamento. No Brasil, o conceito de trabalho análogo ao escravo, constante no Código 
Penal, é justamente o limite externo prescrito pelo Estado à exploração do trabalho. 

Até o momento, tem prevalecido (não sem muita disputa) a interpretação de que o uso 
de trabalho em condições degradantes 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 enquadramento do 
crime, o que significa que o Estado está limitando a forma de coerção específica do 
capitalismo, qual seja, o mercado de trabalho8. 

Nessa disputa, independentemente da interpretação que se impuser, o trabalho análogo 
ao escravo será o limite prescrito pelo Estado à exploração do trabalho. É o que o Estado 
define como fronteira de legitimidade ao assalariamento, até onde ele pode existir. A vedação 
da proibição da coerção individual direta é menos discutida, pois o cerne da disputa é a 
possiblidade extenuar e degradar o trabalhador. 

 
Terceirização: do que se está falando? 

Talvez ainda mais encarniçada do que a luta pela definição do conceito de trabalho 
análogo ao escravo, em ambos os níveis supracitados, seja a disputa concernente ao conceito 
de terceirização. 

                                                           
6 Ver, por exemplo, entrevistas em OIT (2011) (Perfil dos principais envolvidos no trabalho escravo rural no Brasil). 
7 Segundo Marai Aparecida da Silva (mortes e acidentes nas profundezas do ‘mar de cana’ e dos laranjais paulistas. 
São Paulo, INTERFACEHS, 2006), a vida útil dos trabalhadores no corte de cana nas décadas de 1990 e 2000 girava 
entre 10 e 15 anos, menor do que os dos escravos do século XIX, 20 anos. Segundo a Pastoral do Imigrante, entre 
2004 e 2007 teriam ocorrido 21 mortes de cortadores de cana por excesso de esforço durante o trabalho. 
8 O debate deste item está detalhado, inclusive com muitos exemplos empíricos, em: FILGUEIRAS, Vitor. 
Trabalho análogo ao escravo e o limite da relação de emprego: natureza e disputa na regulação do Estado. 
Brasiliana – Journal for Brazilian Studies. Vol. 2, n.2, Out. 2013. 



4 

 

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 evidências 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 lógico9. 

Na perspectiva dos seus defensores, a terceirização se define, em síntese, pela 
transferência de parte da atividade de uma empresa para outra organização mais especializada, 
por ela contratada, com o objetivo de melhorar seu desempenho empresarial. A empresa 
contratante, portanto, externalizaria parcela das suas atividades10. 

Já a crítica da terceirização relaciona esta com a precarização do trabalho em todos os 
aspectos (piores condições de trabalho, vínculos mais instáveis, menores salários, mais 
acidentes, etc.), e está fartamente amparada em diversas investigações acadêmicas 
concernentes a vários setores econômicos e abrangências geográficas (nacionais, regiões e 
estudos de caso)11. 

Entretanto, há normalmente um denominador comum às análises de apologia ou crítica 
à terceirização, qual seja: a ideia de que ela consiste na externalização ou transferência das 
atividades de uma empresa para outrem12. 

Mesmo divergindo totalmente quanto às consequências, as duas perspectivas, ao 
adotarem o referido ponto consensual, permitem a propagação 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 
                                                           
9 Todos os postos de trabalho terceirizados, por definição, são demandados pelos tomadores de serviços. A 
terceirização, per si, não cria nenhum emprego. Se a terceirização fosse extinta hoje a única consequência em 
termos de emprego seria a formalização de todos os contratos com os tomadores de serviço. Ocorre que, na 
verdade, a terceirização diminui o número de empregos, pois há evidências de que os terceirizados têm jornada 
mais longa que os empregados contratados diretamente. 
10 Dentre muitos textos que poderiam ser citados, segue trecho que ilustra bem o argumento empresarial: 
“Terceirização é um recurso administrativo no qual as atividades secundárias passam a ser exercidas por 
terceiros, permitindo à empresa concentrar esforços na atividade principal. A aplicação da terceirização está 
alinhada à busca das empresas por maior competitividade, qualidade e redução de custos em um mercado 
globalizado. Terceirização é: (...) transferência de atividades para fornecedores especializados, detentores de 
tecnologia própria e moderna, que tenha esta atividade terceirizada com sua atividade-fim, liberando a tomadora 
para concentrar seus esforços gerenciais em seu negócio principal, preservando e evoluindo em qualidade e 
produtividade, reduzindo custos e ganhando em competitividade (p.30).” SILVA, Ronaldo A. R. da; ALMEIDA, 
Myrian C. de. Terceirização e quarteirização: indicativos estratégicos para implementação. In: Encontro Anual 
da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa Em Administração. Rio das Pedras: ANPAD, 1977. 
11 Dentre inúmeras publicações científicas, cito a rica obra coletiva organizada por Graça Druck e Tânia Franco, 
A perda da razão social do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2007. 
12 Ver, por exemplo, conceito empregado pelo DIEESE, mesmo numa perspectiva crítica e com conclusões 
desfavoráveis à terceirização: “Terceirização é o processo pelo qual uma empresa deixa de executar uma ou mais 
atividades realizadas por trabalhadores diretamente contratados e as transfere para outra empresa”. (Relatório 
Técnico - O Processo de Terceirização e seus Efeitos sobre os Trabalhadores no Brasil) 
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com trabalhadores e empresários, investigações de sistemas de informação, leitura de 
contratos e outros documentos, foram apurados indícios de que não procede a definição da 
terceirização como transferência de parte de atividade empresarial13. Na verdade, 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 explicitamente) 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 empresa que deu nome 
ao toyotismo era proprietária das pessoas jurídicas interpostas14. 

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 empregador 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 futuro15. Inclusive por isso o debate aqui não se 
insere na discussão da legalidade, mas nas características que constituem o fenômeno 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 considerado 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 criar uma aparência de separação entre 
trabalhador e empresa contratante. Esse é o cerne da terceirização e do seu alastramento, pois 
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 

                                                           
13 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, com Andrade Neto e 
Fonseca (Filgueiras, Vitor; SOUZA, Ilan Fonseca de. Criatividade do capital e exploração do trabalho no bojo da 
acumulação flexível: o esquema de intermediação da força de trabalho numa fábrica de veículo. ENCONTRO 
NACIONAL DA ABET. João Pessoa, setembro 2011; FILGUEIRAS, Vitor; NETO, Manoel Waldon de 
Andrade. Novas/Velhas formas de organização e exploração do trabalho: a produção integrada” na agroindústria. 
ENCONTRO NACIONAL DA ABET. João Pessoa, setembro 2011.). Outros trabalhos foram efetuados desde 
então, e atualmente há pesquisa em andamento sobre construção civil com mais alguns dezenas de casos. 
14 Ver Hirata, apud (Druck, 1999). A despeito de ser muito comum e sintomática a propriedade das pessoas 
jurídicas interpostas 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.  
15 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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quais os capitalistas se relacionam entre si. Ressalte-se (novamente para evitar mal entendidos 
com a questão jurídica) que isso não se confunde com intermediação de mão de obra. Esta é 
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.16 

O que as empresas chamam de terceirização é a divisão do trabalho própria no 
capitalismo, que sempre existiu, pois as economias capitalistas 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 intercapitalista. 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 fragmentação dos contratos como forma de 
gerir do trabalho pelas empresas17. 

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 se ser mero 
apêndice de outrem). Nessa hipótese, não se trata mais de terceirização, e o próprio esquema 
de gestão do tomador de serviços tende a ser comprometer, pois este perde o controle sobre a 
gestão do seu processo de produção e trabalho18. 

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 
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 insubordinação, vinculada à 

                                                           
16 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 controla-lo, sob pena de 
inviabilizar a terceirização. 
17 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. 
18 Apenas para ilustrar, pesquisa de Pelegrini e Cleps Junior demonstra claramente que o empreendimento 
continua sendo 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, Djalma Ferreira; CLEPS JUNIOR, João. O 
programa de integração da Rezende/Sadia no triângulo mineiro/alto paranaíba no contexto das transformações na 
suinocultura brasileira. V Congresso De Ciências Humanas, Letras E Artes. Ouro Preto, agosto de 2001. Obtido 
em 01/05/2011 em:  www.ichs.ufop.br/conifes/anais/.../ogt1601.htm 
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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 adversa19. 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 terceirização, isso não 
quer dizer que ela não implica nenhuma forma de externalização. Pelo contrário, se por um 
lado o tomador de serviços mantém as atividades sobre seu controle, por outro, ele externaliza 
custos (como direitos 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 regulação limitadora.  

Ou seja, a adoção da terceirização pelas empresas potencializa a capacidade de 
exploração do trabalho e reduz a probabilidade de atuação dos 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 diminuir 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 promover 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 resgates de trabalhadores 
em condições análogas à de escravos efetuados pela fiscalização do Ministério do Trabalho. 

A tabela a seguir apresenta alguns dados a partir dos 10 maiores resgates entre todos os 
flagrantes ocorridos no país em cada um dos últimos quatro 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 
envolveram terceirizados? 

Terceirizados 
resgatados 

Contratados diretos 
resgatados 

TOTAL de 
resgatados 

2010 9 891 47 938 
2011 9 554 368 922 
2012 10 947 0 947 
2013 8 606 140 746 
TOTAL 36 2998 555 3553 

Fonte: DETRAE (Departamento de Erradicação do Trabalho Escravo), elaboração própria. 
 
A prevalência dos trabalhadores terceirizados é sintomática. Na média, nos quatro 

últimos anos abrangidos, em 90% dos 10 maiores resgates, os trabalhadores submetidos a 
condições análogas às de escravos eram terceirizados. 

                                                           
19 Inclusive deliberadamente, como já apuramos por meio de pesquisa e confissão de empregador (FILGUEIRAS 
e ANDRADE NETO, 2011). 
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Vale ressaltar que a fonte de dados não resulta de filtragem quanto à forma de 
contratação dos trabalhadores. As fiscalizações que ensejam resgates 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 mercado 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 economia, 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 tratando 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 diretamente 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 com vínculo formalizado, das 10 
maiores ações (de 23 a 173 trabalhadores resgatados), em 9 os trabalhadores formais 
resgatados eram terceirizados20. 

Entre esses resgates com terceirizados formalizados figuravam desde médias empresas 
desconhecidas, até gigantes da mineração e da construção civil, do setor de produção de suco 
de laranja, fast food, frigorífico, multinacional produtora de fertilizantes, obras de empresas 
vinculadas a programas do governo federal21. 

Por fim, escolhemos o setor que mais tem se destacado em número de flagrantes de 
trabalhadores em situação análoga à de escravos nos últimos anos, a construção civil, para 
avaliar a incidência de trabalho terceirizado nos resgates. 

Em 2011, dos 14 resgates na construção civil, 11 ocorreram com terceirização, 
incluindo desde pequenas empresas, até gigantes do setor da construção. 

Em 2012 foram 8 resgates, sendo que, em todos eles, eram terceirizados os 
trabalhadores resgatados. 

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

                                                           
20 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 trabalhadores pelos tomadores de serviços. 
21 Ver a metodologia de cálculo em: Filgueiras, Vitor. Muito Além da Formalização. Disponível em: 
http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br. 
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Em suma, há fortes indícios de que terceirização e trabalho análogo ao escravo não 
simplesmente caminham lado a lado, mas estão intimamente relacionados. 

Trata-se de fenômeno semelhante ao que acontece com os acidentes de trabalho. Com 
relação aos infortúnios, ao externalizar riscos e responsabilidades, são potencializados os 
fatores acidentogênicos e inibidos os mecanismos 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 trabalhadores22.  

 
Considerações  

Este breve texto tentou apresentar alguns subsídios ao debate sobre os conceitos e 
regulação do trabalho análogo ao escravo e, especialmente, da terceirização. 

A análise do conceito de terceirização sugere, caso se pretenda promover condições 
minimamente toleráveis de trabalho, a sua máxima restrição. 

Mesmo que se divirja sobre a natureza do fenômeno, as pesquisas demonstram 
generalizadamente que seus efeitos são deletérios aos trabalhadores (o presente levantamento 
é mais um indicador nesse sentido), o que igualmente demanda sua restrição. 

A postura das instituições que regulam o direito do trabalho é essencial para restringir 
ou promover a terceirização e seus corolários. Quanto ao trabalho análogo ao escravo, por 
exemplo, recente resgate de trabalhadores nessas condições evidenciou a relação direta entre 
condescendência dos agentes de regulação e reprodução das piores formas de exploração do 
trabalho. 

No mês passado (maio de 2014), grande empresa de roupas foi flagrada, pela segunda 
vez, se beneficiando do trabalho de pessoas submetidas a condição análoga à de escravos. 
Como de praxe, nessas situações, a empresa buscou transferir a responsabilidade ao ente 
interposto23. Até aí, nada mais previsível, já que esse comportamento é inerente à própria 
lógica da terceirização. 

Todavia, a nota de esclarecimentos24 divulgada pela empresa revela a relação direta 
entre a reincidência do delito e a postura do Judiciário. Em sua defesa, a empresa faz menção 
expressa à decisão favorável que obteve no primeiro caso, que isentou sua responsabilidade 
sobre os terceirizados. Ou seja, trata-se de uma declaração aberta de que a decisão serviu 
como salvo conduto e incitou a grife a manter a mesma postura, e não por acaso o flagrante se 
repetiu.  

                                                           
22 A proporção de trabalhadores terceirizados mortos nos acidentes da Copa do Mundo não parece coincidência. 
Está em curso investigação que trata dessa relação, e em breve será divulgada. 
23 Ver: SANTINI, Daniel, “De novo, fiscalização flagra escravidão na produção de roupas da M. Officer: 
Com trabalho de inteligência da Receita Federal, fiscais resgatam seis pessoas na Zona Leste de SP. 
Parlamentares da CPI do Trabalho Escravo acompanham ação”. RepóterBrasil, 16/05/2014, obtido em:  
http://reporterbrasil.org.br/2014/05/de-novo-fiscalizacao-flagra-escravidao-na-producao-de-roupas-da-m-officer/ 
24 Ver: “Nota da M. Officer sobre o segundo flagrante de trabalho escravo na confecção de peças da grife: 
Empresa nega responsabilidade sobre a situação flagrada e diz que não tem ingerência na produção 
encomendada para fornecedor” 16/05/2014. Obtido em:  http://reporterbrasil.org.br/2014/05/nota-da-m-officer-
sobre-o-segundo-flagrante-de-trabalho-escravo-na-confeccao-de-pecas-da-grife/ 
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Em suma, tratou-se aqui de dois fenômenos em disputa. Quanto ao trabalho análogo ao 
escravo, o capital é explícito e objetivo em sua reivindicação: quer que o conceito se restrinja 
aos casos de coerção individual direta 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 concatenar 
coerentemente sua retórica. Elas refutam a relação entre terceirização e a precarização, mas 
buscam desesperadamente transferir responsabilidades. Entretanto, se terceirização não 
engendra precarização, nenhum diferença faz para o tomador de serviços responder 
solidariamente pelo adimplemento dos direitos trabalhistas. Qual seria o prejuízo ao tomador 
dos serviços? 

Como a precarização é imanente ao fenômeno, as empresas transitam nessa retórica 
contraditória que nega concomitantemente precarização e responsabilidade efetiva. 

A relação entre terceirização e trabalho análogo pode trazer um pouco de realidade ao 
debate. 

Quiçá o Supremo Tribunal Federal não caia em engodos. 


