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passaram por um processo significativo de desregulação2. Nesse contexto de mudanças, 
houve enxugamento e desverticalização das estruturas organizacionais, com ênfase na 
terceirização que, cada vez mais, consolidou-se como uma das principais estratégias das 
empresas visando ao aumento da produtividade e da qualidade, à redução de custos e à 
maior competitividade no mercado interno e externo.

Desta forma, a terceirização se tornou prática recorrente, inclusive em atividades 
permanentemente necessárias as empresas. Essa modalidade de contratação é um 
fenômeno mundial e se ampliou no Brasil desde os anos de 1990, quando foram introduzidas 
medidas liberalizantes que estimularam as empresas a adotá-la como forma de ampliar a 
sua eficiência e gerar empregos. Na realidade não serviu para nenhum destes propósitos 
porque a sua motivação é reduzir custos, através do rebaixamento salarial, das jornadas 
de trabalho excessivas e da insegurança gerada pela ausência de proteção e condições de 
trabalho adequadas.

A prática da terceirização envolve a contratação de uma empresa prestadora de serviços 
pela tomadora de serviços (empresa principal) e ao assumir diferentes formas muitas vezes 
se torna difícil identificá-las, são agências de intermediação de mão de obra que atuam 
como prestadoras de serviços em áreas ligadas a atividades de apoio ou em atividades de 
produção, mascarando a natureza econômica de suas atividades. 

As prestadoras de serviços também estão no centro das redes de contratação do setor 
de confecções em que a empresa principal, normalmente uma grande varejista, contrata 
pequenas empresas de confecção, que por sua vez contrata uma rede de fornecedoras 
subcontratadas, chegando até o trabalho a domicilio, que emprega no Brasil mais de 1,5 
milhão de mulheres. 

No setor de confecções o trabalho terceirizado que se esconde sob o manto da informalidade, 
essas trabalhadoras não têm acesso a nenhum direito, expostas a jornadas de 14-18 
horas diárias, não contam com nenhum tipo de proteção social e não estão representadas 
sindicalmente, na cidade de São Paulo são os bolivianos e os peruanos que, pela situação 
de maior vulnerabilidade, se encontram nessas formas de contratação.

A terceirização das atividades fins se tornou prática corrente manifestando-se em 
praticamente todos os segmentos econômicos, a exemplo de empresas que atuam na 
montagem de equipamentos do setor eletroeletrônico. As prestadoras são contratadas pela 
empresa principal, elas estão instaladas, na maior parte das vezes, dentro da própria unidade 
da contratante atuando na atividade principal da tomadora, prática proibida no Brasil.

Com isso os trabalhadores terceirizados mantem relações de trabalho com a tomadora 
de serviços idênticas ao trabalhador contratado diretamente, sem, contudo, ter acesso ao 
mesmo salário e aos mesmos benefícios. Os trabalhadores não conhecem o sindicato que os 
representa e, portanto, ficam mais expostos a ações e pressões da prestadora e da tomadora 
de serviços.

2 Ver CARNEIRO, Ricardo. Globalização produtiva e estratégias empresariais. Texto para discussão IE/UNICAMP, n.132 ago. 
2007. Segundo o autor, o efeito maior da desregulação foi a intensificação da propriedade e da internacionalização, com 
implicações decisivas para a dinâmica da economia brasileira e, em particular, para o investimento. Segundo ele, entre 
1994 e 2006, o número de fusões e aquisições no país mais do que triplicou, com presença crescente das operações 
transfronteiriças. 

O Brasil, nessas duas últimas décadas, avançou em conquistas econômicas e sociais 
importantes que promoveram maior inclusão social, contribuíram para a redução da pobreza 
e das desigualdades e ampliaram o emprego, a formalização e os rendimentos do trabalho, 
se transformando em uma sociedade mais inclusiva e menos desigual. Ao mesmo tempo 
em que as instituições públicas do trabalho e as organizações sindicais vem se fortalecendo, 
ampliando e aprimorando mecanismos de fiscalização e de negociação coletiva com vistas 
a eliminação de todas as formas de trabalho precário e forçado. 

Apesar da expressiva geração de emprego formal, mais de 20 milhões de postos de 
trabalho entre 2003 e 2014, ainda se convive com alto nível de precarização, ilegalidade 
e informalidade. Boa parte dos empregos gerados são de baixa qualificação, terceirizados, 
com direitos reduzidos e baixa remuneração. Persiste a prática da fraude laboral por parte 
de empregadores que buscam reduzir seus custos desrespeitando a legislação trabalhista. 
A informalidade se expressa no trabalho sem registro, no trabalho por conta própria ou 
autônomo, que se caracteriza pela ausência de direitos, de proteção social, de saúde e 
segurança no trabalho e da negociação coletiva. 

Essas modalidades de contratação persistem mesmo em um ambiente político e econômico 
mais favorável o que evidencia que essas práticas, presente em distintos setores econômicos, 
são largamente utilizadas como parte das estratégias empresariais de redução de custos, 
retirada de direitos e de flexibilização das relações de trabalho e não estão restritas aos 
setores menos dinâmicos da economia, elas também podem ser identificadas em setores 
modernos formado por grandes redes transnacionais.

O processo de internacionalização de nossas economias desencadeou uma concorrência 
predatória baseada em uma competitividade espúria cujo centro é a busca por mercados 
que oferecem mão de obra barata e que ao mesmo tempo sejam consumidores potenciais 
de seus produtos e serviços. As empresas se instalam em diferentes partes do mundo em 
busca de vantagens que cada região pode oferecer, seu principal objetivo é reduzir custos, 
através do rebaixamento dos salários e das condições de trabalho, negam aos trabalhadores 
o acesso a direitos e a uma condição de trabalho e de vida dignos e, para enfrentarem a 
resistência dos sindicatos e dos trabalhadores, recorrem a novas formas de contratação, 
dentre elas a terceirização. 

Essa fragmentação dos processos produtivos redesenharam a noção de competitividade 
internacional, com ênfase na capacidade industrial de inovar e aperfeiçoar1. Em tempos de 
maior integração dos mercados, abertura comercial e redução das barreiras internacionais, 
as empresas, de forma geral, ficaram mais vulneráveis ao processo em que se intensificou 
a competição, aumentando o grau de concorrência entre elas. No Brasil, assim como no 
conjunto da América Latina, a partir dos anos 1990, a economia e a atividade empresarial 

1 Esse novo “paradigma produtivo” trouxe como características intrínsecas: substituição da lógica da produção em massa 
pela produção variável, voltada às exigências do mercado, impondo a necessidade da flexibilidade e da busca por 
constante melhoria do processo produtivo, com nova lógica baseada na incorporação do conhecimento do indivíduo sobre 
a produção; substituição da grande empresa por empresas mais enxutas, focalizando a produção em partes determinadas 
do processo produtivo.
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Justamente por se manifestar de distintas maneiras, no Brasil não há dados seguros sobre a 
extensão e a magnitude da terceirização, segundo dados do Dieese, se estima entre 12-15 
milhões o que representa em torno de 25-30% do emprego formal. A indústria é o segmento 
em que mais se verifica 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 esteja proibida3 -, mesmo assim as empresas recorrem as pessoas jurídicas 
(PJ´s), cooperativas, microempreendedores individuais (MEI´s), entre outras. A exposição 
a riscos e acidentes 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 
uma vez que a jurisprudência brasileira assegura apenas a responsabilidade subsidiária da 
tomadora. 

Uma característica constitutiva de todas essas formas de contratação é a eliminação do 
trabalho assalariado da forma como está previsto em lei, promovendo a perda de direitos 
e o fim dos sindicatos. Portanto, não se deve reduzir o conceito de trabalho degradante 
unicamente as situações em que se constata a ausência de direitos, o trabalho degradante 
também está na imposição de formas de contratação que reduz o trabalhador a mero 
colaborador ou a uma mercadoria qualquer. Os trabalhadores são coagidos a aceitar as 
novas formas de contratação, reduzindo o trabalhador a uma condição de trabalho precário. 

Podemos assinalar quatro características que estão associadas ao trabalho precário: o grau 
de insegurança no emprego; a inexistência ou perda de direitos sociais; a remuneração 
insuficiente ou abaixo do mínimo necessário e a descontinuidade nos tempos do trabalho. 
Nesse sentido, a construção de normas protetoras e a atuação dos sindicatos tem contribuído 
para reverter várias situações degradantes garantindo salários, benefícios e o direito dos 
trabalhadores se organizarem sindicalmente. 

O trabalho precário resulta de estratégias de competitividade em que os setores mais bem 
posicionados na cadeia de produção concentram todos os investimentos em tecnologia e 
pesquisas de mercado relegando aos demais elos da cadeia produtiva a montagem de seus 
processos produtivos. Essa dinâmica coordenada pelas grandes empresas transnacionais, 
em que o centro de decisões está concentrado nos seus países de origem numa rede flexível, 
cujo horizonte é desconhecido inclusive para a mesma rede. 

Nesse sentido, a partir de duas experiências que envolvem a presença de informalidade, do 
trabalho precário e de terceirização, nos setores têxtil e eletroeletrônico, serão investigadas as 
novas formas de encadeamento produtivo e a disseminação de formas precárias de trabalho 
nestes dois segmentos. O setor têxtil foi escolhido porque nesse segmento a terceirização, 
através do trabalho a domicilio, é vastamente utilizada e atinge majoritariamente as mulheres 
e os imigrantes, cujas jornadas diárias excedem em muito a jornada legal permitida. E no 
segmento eletroeletrônico por se tratar de um setor bastante moderno e dinâmico, mas 
que terceiriza a maior parte da planta industrial. Além disso, serão abordadas algumas 
experiências em que a prática da terceirização foi atenuada com a aplicação da norma 
coletiva de trabalho da categoria econômica preponderante, da constituição de vínculos 
com a tomadora ou através de iniciativas conjuntas entre sindicatos e Ministério Público do 
Trabalho no combate ao trabalho precário ou forçado.

3 Atualmente, não há no Brasil uma legislação completa e de aplicação geral sobre a terceirização permanente nas empresas. 
Sequer para normatizar esse fenômeno de forma a impedir as fraudes que têm sido perpetradas. A única regulamentação 
geral é a Súmula 331, do TST, mas que também não tem sido suficiente para evitar a precarização das relações laborais. 
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Desde os anos de 2000 que no conjunto do emprego cresceu a participação do trabalho 
com carteira de trabalho assinada. Entre 2004 e 2014 foram gerados 20.887 milhões de 
postos de trabalho, sendo 46% de mulheres. O emprego com registro entre os homens 
passou de 34,8% em 2004 para 42,2% em 2014. Entre as mulheres o crescimento foi mais 
significativo, de 26,6% para 36,0% para o mesmo período. Com isso ampliou-se a cobertura 
de proteção social, em 2014, do total das pessoas ocupadas, 72,6% das mulheres e 72,7% 
dos homens contribuíam com a previdência social.

Entretanto, o emprego não formal que considera os assalariados sem registro, os trabalhadores 
por conta própria e o trabalhado doméstico sem carteira ainda totalizavam 42,5% do total 
dos ocupados entre os homens e 37,7% das mulheres, em 2014. Evidentemente que 
não podemos atribuir todo o trabalho por conta própria como precário, mas certamente 
representa um percentual significativo uma vez que se trata, na maior parte das vezes, de 
assalariados contratados de forma ilegal ou através do trabalho a domicilio, como veremos 
mais adiante. 

Já o trabalho sem registro não deixa dúvidas e se configura em uma condição de precariedade 
porque o trabalhador está submetido a condições de assalariamento, relações de hierarquiza, 
subordinação, mas sem acesso a direitos e proteção social. Se considerarmos apenas o 
emprego sem registro, o mesmo totalizava em 2014 mais de 18 milhões nessas condições e 
as mulheres representavam 49% deste total. 

Tabela 1

2.1. PORQUE O TRABALHO INFORMAL 
PERSISTE NO BRASIL

Para alguns autores (Baltar, Dedecca) a persistência da informalidade está relacionada 
cada vez mais com a própria dinâmica de acumulação do capital e se caracteriza pela 
presença de novos trabalhadores informais, em velhas e novas atividades articuladas ou não 
com os processos produtivos formais, ou em atividades tradicionais da velha informalidade 
que são por eles redefinidos (Filgueiras, 2003). A informalidade se encontra hoje no seio 
da formalidade por meio dos processos de flexibilização e terceirização. Além disso, as 
redes de subcontratação alimentam essas relações de precariedade, a exemplo do setor de 
confecções. 

Em 2014 haviam 18.511 milhões de trabalhadores na informalidade (assalariado sem 
registro e trabalho doméstico sem registro). Na ocasião 80% do emprego informal estava 
concentrado nos serviços, vendedores do comércio em lojas e mercados (18%), trabalhadores 
na produção de bens e serviços industriais (18%), trabalhadores agropecuários, florestais de 
caça e pesca (17%) e no trabalho doméstico sem registro (24%). 

As ocupações com maior incidência de trabalho sem registro eram: ajudantes em obras 
civis, trabalhadores agrícolas, vendedores, serviços de manutenção em construção e 
edifícios, operadores de máquinas de costuras, exploração agropecuária, garçons, copeiros 
e cozinheiros e trabalho doméstico. 

Dados de 2012 indicam que a informalidade está concentrada nas atividades agrícolas, na 
indústria de transformação nos serviços domésticos, sobretudo, entre as mulheres, e na 
construção civil, principalmente entre os homens. Na indústria de transformação destaca-se 
o setor de confecções. 

Tabela 2 Participação do emprego por conta própria e sem registro sobre o total do 
emprego – 2012

Atividades econômicas Homens Mulheres

Agrícola 68,2% 44,2%

Indústria de transformação 25,0% 43,2%

Construção civil 67,9% 23,7%

Comércio 53,6% 49,4%

Alojamento e alimentação 60,6% 57,6%

Transporte, armazenagem 19,9% 20,0%

Administração pública 20,9% 22,0%

Educação, saúde, serviço sociais 28,5% 23,9%

Serviços domésticos 51,0% 72,0%

Total 49,0% 45,1%

Fonte: IBGE - PNAD/2012 
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2.2. A TERCEIRIZAÇÃO COMO PARTE DO 
FENÔMENO DA PRECARIZAÇÃO 

Nesse contexto, uma das principais e mais frequentes pressões por flexibilização da regulação 
pública aparece na crescente demanda pela expansão das estratégias de terceirização. A 
terceirização é uma forma de contratar mão de obra com potencial altamente precarizador 
das relações de trabalho, acirrando desigualdades e fragmentando a organização dos 
trabalhadores. No Brasil, distintamente de outros países da América Latina, não há legislação 
especifica que a regulamente. Nesse vácuo, o Tribunal Superior do Trabalho, TST, normatizou. 
Em 1986, com o Enunciado de Súmula 256 que, na prática, coibia a terceirização; em 
1993, em meio a um cenário de muitas pressões, cancelou esse Enunciado, substituindo-o 
pela Súmula 331 que, revisada em 2000 e com certa alteração subsequente, até hoje é 
referência normativa para essa forma de contratar. (Biavaschi e Teixeira, 2015)

A prática de contratar serviços de terceiros para a execução de parte das atividades 
econômicas é uma característica de determinados processos produtivos. Entretanto, nos 
anos de 1990 essa modalidade de contratação circunscrita a certas atividades econômicas 
se generaliza para o conjunto da economia, seja na indústria, comércio e serviços ou ainda 
na área rural e no setor público. No setor público se manifesta através de cooperativas 
de trabalho, organizações sociais, tais como: ONG´ (Organizações Não Governamentais) e 
OSCIP´s (Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público). 

Esse processo deve ser compreendido dentro das modificações mais gerais nos padrões de 
produção e organização do trabalho que se intensificam no Brasil na década de 1990, mas 
que se iniciam nos países desenvolvidos nas décadas de 1960 e 1970 como resposta à crise 
de acumulação do capital. 

Os países desenvolvidos atravessaram um longo período de dinamismo econômico e social 
no pós-guerra, esse modelo estava pautado por uma forte articulação entre políticas de 
estado e modelo de produção. Dessa forma, a produção em massa típica dessa etapa 
do capitalismo se apoiava em um mercado de consumo forte e uma classe trabalhadora 
estruturada e organizada do ponto de vista sindical.

Uma conjunção de fatores são os responsáveis pelo esgotamento desse longo ciclo de 
crescimento virtuoso. A queda das taxas de lucro e as ameaças à hegemonia do dólar 
associadas a crescente participação dos circuitos financeiros estão na origem da crise de 
rentabilidade dos anos de 1970. 

Dessa forma a articulação entre o sistema financeiro e produtivo direcionou os novos 
investimentos produtivos e tecnológicos, aprofundando dessa forma a divisão internacional 
do trabalho. Os países desenvolvidos se especializaram cada vez mais no desenvolvimento 
de novas tecnologias, limitando os países menos desenvolvidos a condição de exportadores 
de matérias-primas ou produtores de bens de baixo valor agregado. 

Por outro lado, a gestão do processo de produção se concentrou nas mãos de grandes 
grupos econômicos e a disputa dos países periféricos por recursos se acirrou em um contexto 
de grande concorrência internacional. Desta forma, as economias locais foram submetidas 
às diretrizes mundiais de gestão, a reorganização da produção e a redução de custos se 

intensificaram como condição essencial para alcançar maiores níveis de competitividade em 
um cenário de grandes instabilidades.

Nesse contexto, considerando as repercussões das políticas econômicas e financeiras sobre 
a política de emprego, a OIT, em 1964 adota em sua 48ª sessão em Genebra, a convenção 
nº 122 Relativa à Política de Emprego. Em um ambiente de grandes transformações a 
Organização Internacional do Trabalho reafirma os termos da declaração de Filadélfia e 
avança no sentido de integrar vários instrumentos com o objetivo de assegurar a expansão 
econômica baseada no pleno emprego, produtivo e plenamente escolhido. 

No Brasil com a abertura econômica e financeira do início dos anos de 1990 e frente à 
concorrência acirrada advinda da abertura comercial as empresas se adaptam a esse novo 
contexto com a introdução de mudanças nos processos de organização do trabalho e de 
gestão. A atuação em todas as etapas da cadeia de produção era uma característica das 
empresas, que controlavam desta forma, desde a matéria-prima até o produto final. Com a 
intensificação da competição e o quadro de instabilidade econômica as organizações focam 
suas ações em novas estratégias empresariais, desta forma, cresce as taxas de desemprego 
e a terceirização é concebida como parte dessas novas formas de organização do processo 
de produção. 

Esse novo modelo de empresa supera o esquema de organização do trabalho industrial 
clássico, que objetivava potencializar o fator humano nas empresas para alcançar metas 
de produtividade. Ao deslocar parte do processo produtivo para fora das plantas industriais 
ou contratar serviços para a execução de parte das atividades econômicas as organizações 
estão empenhadas em desenvolver estratégias visando à redução de custos, especialmente 
em setores cuja presença da força de trabalho é significativa e representa um percentual 
elevado dos custos totais. 

Além disso, as conquistas sindicais contribuíram para elevar os padrões salariais e os 
benefícios de setores mais estruturados da classe trabalhadora, no Brasil os resultados das 
convenções coletivas se estendem para o conjunto dos trabalhadores independentemente 
da posição que ocupam ou da função que exercem no local de trabalho. Esse padrão se 
torna insustentável para o capital que na ânsia de manter suas margens de lucro e ampliar a 
exploração sobre o trabalho externaliza parte do processo produtivo, seja em áreas de apoio 
ou nas atividades principais da empresa, segmentando os trabalhadores em duas classes: 
os de primeira e os de segunda categoria.

O desenvolvimento do capitalismo desordena continuamente a organização das empresas. 
A força de trabalho é deslocada na medida em que certas qualificações se tornam 
desnecessárias. As empresas investem em estruturas que privilegiam empregos dominados 
por alta qualificação e alta produtividade e terceirizam as ocupações pouco qualificadas e 
de baixa produtividade e com isso excluem parcela dos trabalhadores da distribuição do 
crescimento da renda nacional (Rubery, 1978).

Nesse sentido, as motivações econômicas e a busca por maior competividade e redução 
de custos estão no centro das iniciativas de terceirização. Nos anos de 1990 foi disfarçado 
pelo discurso neoliberal de que a prática estimularia a geração de postos de trabalho, o que 
não se confirmou, pois ao final dessa década o desemprego havia evoluído 70% (Quadros, 
2003). Na atualidade o discurso empresarial se volta para a busca de competitividade uma 
vez que já não é possível atribuí-lo como fator de criação de empregos, esse sim resultante 
do dinamismo econômico. Agora a prática é estimulada dentro de um contexto determinista, 
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trata-se de uma tendência e quem não compartilha dessa modernidade é retrógrado e 
corporativista. 

O setor de confecções é vastamente utilizado como exemplo de “modernidade”, a organização 
em rede permite que todos possam usufruir de seus resultados. A cadeia de produção da 
indústria têxtil é, sem dúvida, das mais perversas. Os métodos de trabalho lembram o século 
XIX, o trabalho a domicilio é fartamente utilizado pelas empresas sem oferecer nenhum 
direito ou garantia a essas trabalhadoras cujas jornadas oscilam entre 12 e 18 horas diárias. 

Por outro lado, o número de acidentes de trabalho registrados entre os trabalhadores 
efetivos e os terceirizados em empresas do setor elétrico e de petróleo é alarmante. Somente 
na Petrobras entre 1995 e 2013 morreram mais de 300 trabalhadores, destes 80% eram 
trabalhadores terceirizados. O setor elétrico brasileiro também apresenta uma grande 
incidência de acidentes de trabalho entre as prestadoras de serviços, conforme dados de 
número de acidentados fatais, temos para o período entre 2003 e 2011 a ocorrência de 683 
acidentes fatais, deste total 83% entre empregados de empresas prestadoras de serviços.

O problema é intrínseco a forma de contratação das prestadoras de serviços, no caso 
do setor público, mas certamente também se aplica ao setor privado. A contratação não 
visa à qualidade ou especialização dos serviços oferecidos, mas se direciona àquelas que 
oferecem os melhores preços ou apresentam a melhor oferta. Com isso teremos prestadoras 
oferecendo serviços com pouca qualificação e preparação para atuarem em determinadas 
áreas potencialmente geradoras de graves acidentes de trabalho. As prestadoras de serviços 
para realizar as suas ganâncias contratam trabalhadores nas piores condições, além de não 
oferecer treinamento adequado. O resultado são as mortes e mutilações provocadas pelos 
acidentes de trabalho e que são de longe o efeito mais perverso da terceirização e tudo isso 
sem responsabilizar as tomadoras dos serviços, as grandes beneficiadas.

Estima-se que atualmente no Brasil o número de trabalhadores na condição de prestadores 
de serviços represente em torno de 12-15 milhões. Conforme dados divulgados recentemente 
pelo Dieese a participação de trabalhadores terceirizados sobre o total do emprego formal 
cresceu de 25,5% para 27% entre 2010 e 2014. O que totaliza em torno de 13 milhões 
de assalariados. Recente pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da indústria 
(CNI), entidade empresarial, indicava que 86% das empresas declararam que a principal 
motivação para terceirizar é a redução de custos. 

No período compreendido entre 2010 e 2013, 90% dos trabalhadores resgatados em 
condições análogas à escravidão eram oriundos de empresas terceirizadas, conforme 
pesquisas conduzidas por Filgueiras (Filgueiras, UFBA)4. 

Conforme dados que segue, o nível salarial, a extensão da jornada de trabalho e a taxa de 
rotatividade são desfavoráveis às pessoas terceirizadas. Os salários dos terceiros é 25% 
menor do que os efetivos, a jornada de trabalho é superior em pelo menos 3 horas e a 
rotatividade no emprego é superior aos demais trabalhadores. Evidenciando condições de 
trabalho extremamente desfavoráveis aos terceiros.

4 http://indicadoresderegulacaodoemprego.blogspot.com.br/

Tabela 3 Dados de trabalhadores terceirizados 

Condições de trabalho e 
terceirização 

Setores 
tipicamente 
contratantes

Setores 
tipicamente 
terceirizados

Diferença terceirizados/
contratante

Remuneração média 2.361,15 1.776,78 -24,7

Jornada média semanal de 
trabalho

40 43 7,5

Tempo de emprego (anos) 5,8 2,7 -53,5

Tabela: elaboração subseção Dieese – CUT – RAIS/2013

2.3. AS ESTRATÉGIAS DE 
ENFRENTAMENTO A 
TERCEIRIZAÇÃO NO BRASIL 

A ampliação da terceirização para atividades fins ensejou uma avalanche de processos 
judiciais contra as empresas que contratam prestadoras de serviços de forma ilícita. A 
reação dos setores empresariais foi imediata, construir um projeto que atendesse aos seus 
interesses, garantindo agilidade no seu trâmite legislativo. Desde os anos de 1990 que 
se encontra no Congresso vários projetos que dispõem sobre a terceirização, entretanto, 
apenas um deles tramitou durante esses anos, trata-se do PL 4330, agora PLC30/155, 
atualmente em tramitação no Senado Federal. Esse projeto apresentado, em 2004, na 
Câmara Federal amplia a terceirização para todas as atividades da empresa e define que a 
prestação de serviços poderá ser executada por pessoas jurídicas, empresas especializadas, 
microempreendedores individuais, cooperativas, organizações não governamentais, entre 
outras. Desde o início de sua tramitação que o movimento sindical, conjuntamente com 
entidades do direito do trabalho vem obstruindo o seu andamento, com o propósito de retirá-
lo de pauta. Depois de 11 anos, com uma margem muito pequena de votos favoráveis, o 
projeto foi aprovado em abril de 2015 na Câmara Federal e seguiu para o Senado para ser 
apreciado.

As entidades que compõem o Fórum em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Ameaçados 
pela terceirização - FORUM6, em conjunto com o Senador designado para ser o relator, 
estão construindo um projeto alternativo elaborado pelas Centrais Sindicais e as Associações 
do Direito do Trabalho. Na nova proposta a terceirização é proibida, mantendo apenas nas 
atividades previstas em Lei, a exemplo do trabalho temporário, nas demais ela é restringida 
formando-se vínculo entre o trabalhador terceirizado e a tomadora de serviços. 

5 O projeto 4330 foi aprovado na Câmara Federal em abril de 2015 com emendas e seguiu para o Senado com o número 
PLC 30/15.

6 O Fórum foi criado em novembro de 2011 e integra as Centrais Sindicais, Associações do Direito do Trabalho, Sindicatos, 
Juristas, Acadêmicos e Trabalhadores. 
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Nesse sentido, têm sido intensas as pressões de setores econômicos e financeiros para a 
aprovação pelo Congresso brasileiro de projeto de lei que libere a terceirização para todas 
as atividades. Depois do êxito que tiveram na Câmara dos Deputados com a aprovação do 
Projeto de Lei 4330/2004, essas forças continuam, no Senado, onde a proposta tramita 
(Biavaschi e Teixeira, 2015).

A reação da sociedade contrária ao projeto tem sido importante para o seu questionamento. 
Pesquisa inédita, realizada com 80 mil trabalhadores da base sindical dos trabalhadores 
Químicos de São Paulo indicou que 70% dos entrevistados entendem que impactará 
de forma negativa o emprego, com redução de salários e direitos. Por outro lado, essa 
reação contrária estimulou a defesa da proposta pelos setores econômicos e financeiros 
que buscam convencer de que se trata de algo benéfico à atividade econômica, amplia a 
competitividade, cria postos de trabalho e atende às necessidades de segurança jurídica e 
de regulamentação dos direitos dos terceirizados. 

De parte do governo Dilma, embora não haja uma manifestação pública, há um 
compromisso com a manutenção dos direitos dos trabalhadores. O FORUM, desde 2012, 
vem concretizando diversas atividades políticas de resistência ao PL 4330. Em conjunto 
com o Senador da República Paulo Paim vem realizando audiências públicas em todos 
os 27 estados brasileiros com o objetivo de consolidar um grande movimento nacional de 
resistência e de enfrentamento a terceirização no Brasil. 

Portanto, a terceirização é uma das expressões do trabalho precário no Brasil. 
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As convenções são tratados multilaterais abertos, de natureza normativa, elaborados 
no âmbito da Conferência Internacional do Trabalho, a fim de regulamentar o trabalho 
em dimensão internacional. A Conferência poderá adotar convenção, recomendação e 
resolução. O conjunto normativo consolidado nas convenções e recomendações da OIT é 
chamado de código interno do trabalho. Até 2015 a OIT já havia aprovado 189 convenções 
e 204 recomendações (OIT,2015).

As principais normas produzidas pela OIT são as convenções e as recomendações. As 
recomendações são instrumentos opcionais, que tratam dos mesmos temas que as 
convenções, e estabelecem orientações para a política e a ação nacional. Já as convenções 
são tratados internacionais sujeitos a ratificação dos países membros.

As convenções da OIT estão divididas em três tipos: as convenções fundamentais, as quais 
integram a declaração de Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho da OIT (1998) e 
que devem ser ratificadas e aplicadas por todos os estados membros da OIT; outras quatro 
convenções referem-se a assuntos de especial importância e foram consideradas como 
prioritárias, e, por fim, as demais convenções que por sua vez foram classificadas em 12 
categorias agrupadas por temas. 

Esse conjunto de normas internacionais expressa em convenções e recomendações da OIT 
buscam garantir o exercício do trabalho em condições de plena liberdade, de livre escolha, 
de dignidade, de segurança e de proteção social. O Brasil é signatário da maior parte 
destas convenções e recomendações. Com o advento das convenções, a OIT possibilitou 
que os Estados - membros elaborassem normas internas compatíveis com suas respectivas 
realidades sociais. Na tabela 4 são destacadas as convenções e recomendações que estão 
diretamente associadas ao tema desta investigação. 

Tabela 4 Convenções ratificadas e não ratificas pelo Brasil

nº Convenção Conteúdo Data da 
ratificação Legislação nacional 

Convenção nº 29 
Fundamentais

Trabalho Forçado ou Obrigatório 1957
Código penal: artigo 
149

Convenção nº 81 
Prioritárias 

Inspeção do Trabalho na Indústria e 
no Comércio

1957
Decretos: 41.721/57 
95.462/87

Convenção nº 97 Trabalhadores Migrantes (Revista) 1965
Decreto

58.819/66

Convenção nº 105 Abolição do Trabalho Forçado 1965
Código penal: artigo 
149

Convenção nº 122 
Prioritárias 

Política de Emprego 1969
Constituição 
Federal: artigo I

Convenção nº 140 Licença Remunerada para Estudos 1993

Decreto legislativo 
n. 234 de 1991 
e presente nos 
instrumentos 
normativos 

Convenção nº 142
Desenvolvimento de Recursos 
Humanos

1981
Decreto n. 98.656 
de 1989

Convenção nº 144 
Prioritárias 

Consultas Tripartites sobre Normas 
Internacionais do Trabalho

1994
Decreto n. 2.518 de 
1998

Convenção nº 88 Organização do Serviço de Emprego 1957
Sistema público de 
Emprego do MTE

Convenção nº 98
Direito de Sindicalização e de 
Negociação Coletiva

1952
Constituição Federal 
artigo 7º e CLT 
artigos 611 e 625

Convenção nº 154 Fomento à Negociação Coletiva 1992
Decreto n. 22 de 
1992

Convenção nº 100 
Fundamentais 

Igualdade de Remuneração de 
Homens e Mulheres Trabalhadores 
por Trabalho de Igual Valor

1957
Constituição Federal 
artigo 7º e CLT 
artigos 372 e 377

Convenção nº 111 
Fundamentais 

Discriminação em Matéria de 
Emprego e Ocupação

1965
Constituição Federal 
artigo 7º

Convenção nº 177 Trabalho a domicílio 
Não 
ratificada

Recomendação 
nº 198

Política nacional de proteção aos 
trabalhadores em uma relação de 
emprego 

Não 
submetida 
ao 
Congresso 
Nacional 

Recomendação 
nº 204

Transição da economia informal para 
formal 

Não 
submetida 
ao 
Congresso 
Nacional 

Convenção nº 181
Relativa as agências de empresas 
privadas 

Não 
ratificada

Convenção nº 143

Convenção sobre as Imigrações 
Efetuadas em Condições Abusivas e 
Sobre a Promoção da Igualdade de 
Oportunidades e de Tratamento dos 
Trabalhadores Migrantes

Não 
ratificada 

Fonte: elaboração própria - OIT/Brasil - http://www.oitbrasil.org.br/content/convention_no

Entretanto, no âmbito do trabalho forçado, informal ou precário em que se destacam algumas 
convenções como a convenção nº 177 que trata do trabalho a domicílio, a recomendação 
nº 198 que trata da relação de trabalho e a recomendação nº 204 sobre a transição da 
economia informal para formal, o Brasil não ratificou as referidas Convenções e não submeteu 
ao Congresso Nacional as recomendações. Esses instrumentos são fundamentais e a sua 
aprovação fortalece a luta em defesa do trabalho decente. 
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EM RELAÇÃO A CONVENÇÃO Nº 177 – TRABALHO 
A DOMICILIO 
Conforme a convenção nº 177 a expressão ‘trabalho a domicílio’ significa o trabalho realizado 
no próprio domicilio do trabalhador, ou em outro local, em troca de remuneração, com o fim 
de elaborar produto ou serviço conforme especificações do empregador, independentemente 
de quem proporcione os equipamentos e materiais utilizados para a prestação (art. 1º);

 n Deve haver igualdade de tratamento com os outros empregados com respeito à 
remuneração, aos direitos previdenciários, idade mínima de admissão e proteção à 
maternidade (art. 4º);

 n Quando for permitida a terceirização no trabalho a domicílio as responsabilidades 
dos tomadores de serviços e intermediadores serão fixadas conforme a legislação e 
jurisprudência nacionais do país (art. 8º);

No Brasil, o trabalho a domicilio é uma modalidade de contratação de serviços no setor de 
confecções e as trabalhadoras que estão sujeitas a essa forma de contratação não recebem 
nenhum tipo de proteção social e não tem acesso a direitos, não há reconhecimento por 
parte do tomador de serviços da responsabilidade solidária, trata-se de um trabalho que se 
realiza sob o auspício da ilegalidade. 

EM RELAÇÃO A RECOMENDAÇÃO Nº 198 –  
RELAÇÃO DE TRABALHO 

 n Prover orientação às partes envolvidas, em particular empregadores e trabalhadores, em 
estabelecer efetivamente a existência de uma relação de trabalho e na distinção entre 
empregador e trabalhador autônomo.

 n Combater as relações de trabalho disfarçadas no contexto de, por exemplo, outras 
relações que possam incluir o uso de outras formas de acordos contratuais que escondam 
o verdadeiro status legal.

Dentre os principais objetivos desta recomendação está a luta contra as relações de trabalho 
encobertas que ocultam a sua verdadeira condição jurídica através de formas contratuais 
falsamente autônomas. 

“Essa recomendação é a mais recente e acabada versão sobre uma discussão 
desencadeada no início dos anos de 1990, no âmbito da OIT, e que já passou por debates 
sobre terceirização, cooperativas de trabalho, migrações, teletrabalho, trabalho infantil, 
relações de trabalho triangulares e trabalho informal. Seu grande mérito é consagrar, no 
nível das normas internacionais de trabalho, o princípio da primazia da realidade na sua 
mais pura e tradicional versão. À Inspeção do Trabalho está garantido um papel especial 
na proteção do trabalhador e na aplicação tanto do ordenamento jurídico trabalhista, 
em geral, quanto ao controle da aplicação da própria recomendação em apreço. É essa a 

atual tendência internacional: a extensão dos direitos fundamentais a todo trabalhador, 
a busca e a prática do trabalho decente e a consagração da Inspeção do Trabalho como 
uma das principais instituições de defesa do trabalhador e da cidadania”. (Bignami)

EM RELAÇÃO A RECOMENDAÇÃO Nº 204 –  
TRANSIÇÃO DA ECONOMIA INFORMAL PARA 
FORMAL

 n Através da transição para a economia formal, membros devem estender progressivamente, 
em lei e na prática, a todos os trabalhadores da economia informal, seguridade social, 
proteção na maternidade, condições de trabalho decentes e um salário mínimo que leve 
em consideração as necessidades dos trabalhadores e considere fatores importantes 
tais como o custo de vida e o nível médio de salários em seu país.

 n Ao construir e manter pisos de proteção social nacionais dentre de seus sistemas de 
seguridade social, e ao facilitar a transição à economia formal, Membros devem prestar 
atenção particularmente às necessidades e circunstâncias daqueles na economia 
informal e de suas famílias.

 n Por meio da transição da economia formal, Membros devem progressivamente estender 
a cobertura da segurança social àqueles na economia informal e, se necessário, adaptar 
procedimentos administrativos, benefícios e contribuições, levando em consideração 
sua capacidade contribuinte.

 n Membros devem encorajar a provisão de acesso aos serviços de cuidados de crianças 
de qualidade, e outros serviços de cuidados para que a igualdade de gêneros seja 
promovida em meio a oportunidades empreendedoras e empregatícias, e que facilite a 
transição à economia formal.

A recomendação n. 204 foi adotada por ocasião da 103ª Conferência realizada em 2015. 
Nessa oportunidade o Brasil apresentou a sua estratégia que é a de focar as fiscalizações 
nas empresas que possuem o “poder econômico relevante”, ao invés de punir tão somente 
as pequenas oficinas (Carolina, 2015:13). 

EM RELAÇÃO A CONVENÇÃO 181 – RELATIVAS AS 
AGÊNCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

 n Para os efeitos da presente Convenção, a expressão “agência de emprego privada” 
designa qualquer pessoa singular ou coletiva, independente das autoridades públicas, 
que preste um ou mais dos seguintes serviços referentes ao mercado de trabalho:
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 n Serviços que visam a aproximação entre ofertas e procuras de emprego, sem que a 
agência de emprego privada se torne parte nas relações de trabalho que daí possam 
decorrer;

 n Serviços que consistem em empregar trabalhadores com o fim de os pôr à disposição de 
uma terceira pessoa, singular ou coletiva ‘empresa utilizadora’, que determina as suas 
tarefas e supervisiona a sua execução;

 n Outros serviços relacionados com a procura de empregos que sejam determinados 
pela autoridade competente após consulta das organizações de empregadores e de 
trabalhadores mais representativas, tais como o fornecimento de informações, sem que 
no, entanto, visem aproximar uma oferta e uma procura de emprego específicas.

Estudo realizado pela CIETT7 indica que os país em que a convenção nº 181 foi aprovada se 
verificaram: taxas mais baixas de emprego informal e não declarado; alta correlação com a 
democracia; maior cooperação entre serviços de emprego público e privado; maior proteção 
para liberdade de associação; total respeito pelo direito à greve; diálogo social significativo e 
construtivo no setor de emprego em agência temporária; maior proteção de funcionários de 
agência pela proibição da cobrança de taxas; melhores salários para funcionários de agência; 
desenvolvimento controlado e mitigado da indústria. O Brasil não ratificou a convenção. 

No Brasil há um forte questionamento a esta convenção por entender que não dá garantias 
aos trabalhadores, a prática de contratação de trabalho terceirizado via agências de trabalho 
é amplamente utilizado, desta forma, a proposta é de que a convenção seja revista no 
sentido de serem mais rígidos e claros a garantia dos direitos dos trabalhadores. Está em 
curso uma campanha da Associação Brasileira do Trabalho Temporário – ASSERTTEM para 
a sua aprovação. 

CONVENÇÕES Nº 29 E Nº 105 – TRABALHO 
ESCRAVO OU FORÇADO
Dentre as convenções ratificadas pelo Brasil duas se destacam para os objetivos dessa 
investigação: as convenções de nº 29 e nº 105. Ambas tratam do trabalho escravo. 

A convenção nº29 de 1930 sobre o trabalho forçado ou obrigatório foi ratificada pela Brasil 
em 1957. A partir dessa convenção os Estados-membros da OIT comprometem-se:

“abolir a utilização do trabalho forçado ou obrigatório, em todas as suas formas, no mais 
breve espaço de tempo possível”.

Para cumprir essa meta, a convenção nº 29 definiu o trabalho forçado para o direito 
internacional como sendo:

“ todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob a ameaça de sanção e para a qual 
não se tenha oferecido espontaneamente”. 

7 CIETT – International Confederation of Private Employment agencies. 

A definição ampla busca a abrangência mundial do trabalho forçado, que não está restrita 
a determinadas regiões, podendo ocorrer um qualquer país. A definição de trabalho 
forçado presente na convenção nº 29 é composta de dois elementos: ameaça de punição e 
consentimento. Ao serem reunidos, eles tipificam as diferentes situações de trabalho forçado 
abrangidos pela convenção. 

A Comissão de Peritos da OIT, reunida na Conferência Internacional do Trabalho em 
2007, instituiu: ainda que um trabalho resulte de um acordo livremente estabelecido, as 
circunstâncias que envolvem o trabalho podem invalidar o consentimento. O direito dos 
trabalhadores à escolha de um emprego é inalienável8. 

A punição que caracteriza o trabalho forçado pode também representar a perda de direitos e 
privilégios. A ameaça também pode assumir diferentes formas, como violência, confinamento, 
ameaças de morte e punições financeiras, como o não pagamento do salário (OIT,2010). 

Essa definição também se aplica para a Convenção nº 105 de 1957, desse modo, as 
convenções 29 e 105 são complementares. Para a Convenção nº 105 o trabalho forçado 
deveria ser abolido, especialmente, nas seguintes situações: como forma de coerção ou 
educação política, como castigo por expressar determinadas opiniões políticas ou por 
manifestar oposição ideológica à ordem social, política ou econômica vigente; para fins de 
desenvolvimento econômico; como meio de disciplina no trabalho; como castigo por haver 
participado em greve e como forma de discriminação racial, social, nacional ou religiosa 
(OIT, 2010).

Um amplo movimento junto ao governo federal foi iniciado por iniciativa das entidades 
ligadas ao direito do trabalho que estão empenhadas pela imediata ratificação do protocolo 
adicional à convenção nº 29 da OIT, aprovado em 2014, pelo qual suprem-se as lacunas 
identificadas na aplicação da referida convenção para o efeito de reforçar as medidas de 
prevenção, proteção e indenização das vítimas, tendendo a eliminação do trabalho forçado 
(Anamatra, 2016).

8 Para maiores informações consultar o - Estudio general relativo ao Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (num.29) y al 
Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (num.105) - 2007. 
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A persistência e ampliação de formas de trabalho precárias é uma das características do 
capitalismo, presente em todas as sociedades a sua amplitude e dimensão podem variar 
de acordo com as formas de organização dos sistemas produtivos e o grau de regulação 
pública, de proteção social, de liberdade e organização sindical e de espaços de diálogo 
existentes em cada país. 

O trabalho análogo a escravidão, trabalho forçado e trabalho degradante se insere entre 
as diversas formas de definição de trabalho precário. Entre todas, o trabalho escravo 
possivelmente é a modalidade mais perversa uma vez que um dos seus aspectos, mas 
não único, seja o da privação à liberdade. Diferentes designações tentam dar conta deste 
fenômeno, como trabalho escravo, trabalho degradante, servidão por dívida, trabalho escravo 
contemporâneo, dentre outras. No caso do Brasil, a categoria “trabalho escravo” é resultado 
de pressões sociais e políticas que lutaram para que fosse reconhecida a “escravidão” 
como uma categoria política que designa todo tipo de trabalho não-livre e de exploração 
exacerbada. 

É a partir da categoria “trabalho escravo” que o trabalho forçado é tornado crime na legislação 
brasileira. Através de uma definição mais clara de “trabalho escravo”, a legislação brasileira 
relativa à exploração do trabalho conseguiu atender às características específicas do trabalho 
forçado no Brasil, ao mesmo tempo em que contempla as disposições das convenções da 
OIT que visam abolir a prática de trabalho forçado no mundo. Dessa forma, é o artigo nº 149 
do Código penal Brasileiro e a Convenção da OIT nº 29 que fornecem os elementos legais 
necessários às ações de combate ao trabalho escravo no Brasil, tornando-se reconhecido 
internacionalmente pela legislação mais avançada do mundo.

Para alguns autores, o trabalho degradante, por estar destituído do cerceamento da 
liberdade, não pode ser confundido com trabalho forçado ou análogo à escravidão. Ou seja, 
o trabalhador não está proibido ou impedido de exercer o seu direito de se movimentar, 
mas ao prestar serviços, geralmente, em local insalubre, com jornadas excessivas, sem 
o fornecimento de uma boa alimentação ou mesmo de equipamentos de segurança, está 
submetido a trabalho degradante (Ministério Público do Trabalho, 2010).

Para Pires da Silva (2010), o trabalho degradante é aquele que não garante ao trabalhador 
os direitos fundamentais da pessoa humana relacionados à prestação laboral. Entretanto, 
para outros autores (Brito Alves) o termo trabalho indigno é mais adequado ao trabalho 
degradante. O trabalho indigno corresponde às piores formas de exploração do trabalho, 
a saber: “o trabalho em condições análoga à de escravo; o trabalho com discriminação e 
ou exclusão; o trabalho infantil e o trabalho intermediado”. O trabalho indigno corresponde 
àqueles modos de superexploração do trabalho. Um trabalho pode ser livre, não intermediado, 
em que o trabalhador não é discriminado e tem plena capacidade, mas ainda assim pode 
ser indigno, quando são exigidas jornadas exaustivas ou é assediado moralmente (2010,61).

Para Merino, os elementos essenciais que caracterizam o trabalho degradante são: 
a alienação, a insegurança no trabalho; a desconstrução psíquica do trabalhador; a 
dessocialização (perda da convivência social) e a dessubjetivação do trabalhador (perda da 
capacidade de terminar seu próprio comportamento individual (Merino, p.29 -68).

O trabalho degradante pode ser resumido como sendo o oposto ao trabalho decente, em que 
o trabalho está submetido as piores condições que provoca degradação, desonra, privado 
de dignidade tem seus direitos negados e seus status de cidadão diminuídos, rebaixando-o 
a uma condição semelhante à de escravo, embora sem ser de fato um escravo. O trabalho 
degradante afronta os direitos humanos laborais consagrados pela Constituição Federal, 
pela Consolidação das Leis do Trabalho e pelas normas internacionais. 

Por outro lado, há uma maior dificuldade em discernir trabalho escravo de trabalho forçado, 
a tênue diferença entre estes dois temas está basicamente relacionada ao cerceamento de 
alguma forma de liberdade (física, psíquica), além do uso da violência por parte do tomador 
dos serviços, associado à falta de remuneração (Ferreira Cruz, 152, 2013).

Para a OIT a distinção que se faz entre trabalho forçado e trabalho análogo à escravidão diz 
respeito a privação ou não de liberdade e restrições aos pagamentos devidos ao empregado, 
se tais condições não forem atendidas será considerado trabalho escravo. 

Entretanto, no caso brasileiro, o conceito sobre trabalho forçado, degradante e análogo a 
escravidão vem evoluindo de forma que a legislação ao introduzir a expressão “condição 
análoga a condição de escravo” ampliou para diferentes formas para quais o trabalhador por 
ser submetido a essa condição. 
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4.1. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
SOBRE O TRABALHO ANÁLOGO À 
CONDIÇÃO DE ESCRAVO

No Brasil o artigo que trata do trabalho forçado se encontra no código penal n.149. Este 
artigo foi reformulado em 2003 pela Lei n. 10.803. Principais aspectos da lei: introduz a 
expressão “condição análoga à escravidão”, abrangendo diferentes formas pelas quais uma 
pessoa pode ser reduzida a essa condição. Dessa forma, o artigo n. 149 criminaliza práticas 
que levem os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, ou a jornadas exaustivas 
de trabalho, ou a trabalho forçado ou ao cerceamento da liberdade por dívida ou isolamento. 

Conforme o artigo nº 149 quando um trabalhador é submetido a trabalhos forçados ou a 
jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, 
por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou 
preposto, está caracterizada presença de “trabalho análogo a escravidão”. 

Neste sentido, está sujeito as penalidades da legislação as seguintes ocorrências:

 n Quando cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o 
fim de retê-lo no local de trabalho; 

 n Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou 
objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. (Redação 
dada pela lei nº 10.803, de 11.12.2003) 

Entretanto, é recorrente ataques à legislação brasileira, criticando o conceito de trabalho 
análogo ao escravo, em particular sua caracterização pelo trabalho degradante e pela jornada 
exaustiva contida no artigo 149 do Código Penal. 

A alegação é de que a legislação seria subjetiva. O que está por trás dessas investidas, 
contudo, é o desejo de restringir a limitação da exploração do trabalho apenas à coerção 
individual direta do capitalista sobre o trabalhador. Para os autores, o objetivo da resistência é 
indicar como o trabalho análogo ao escravo ou outra designação que seja dada ao fenômeno, 
se constituiu em um conceito de imposição de limite ao assalariamento, especificamente, à 
relação de emprego, no Brasil, nas últimas décadas (Filgueiras & Sales, 2014). 

De acordo com Filgueiras, há um aspecto particular, mas fundamental no artigo 149 do Código 
Penal brasileiro: o conceito de trabalho degradante como caracterizador, per si, do trabalho 
análogo ao escravo. Esse conceito, assim como o de jornada exaustiva, por independer da 
intencionalidade do capitalista singular, transcende o aspecto coercitivo direto imposto ao 
trabalho, atingindo a essência do aspecto coercitivo imposto ao trabalho no capitalismo. A 
coerção do capitalista individual pode existir nas relações contemporâneas análogas à de 
escravo, contudo, com o conceito de trabalho degradante, essa coerção individual deixa de 
ser necessária para a configuração da analogia à escravidão (Filgueiras, 2014). 

“A coerção do mercado de trabalho é a coerção específica do modo de produção vigente 
e é precisamente isso que o artigo 149 incorpora, ao considerar condições desumanas 
de uso da força de trabalho como crime de redução à situação análoga à escravidão. 
É a coerção coletiva do capital (via mercado de trabalho) que viabiliza e está sempre 
presente na submissão de trabalhadores à água envenenada por agrotóxicos, aos salários 
atrasados, aos alojamentos de lona preta, à ausência de banheiros, à inexistência de 
locais para refeição, à retenção dos salários, ao fornecimento de comida estragada, 
jornadas intermináveis; enfim, submete trabalhadores a condições que seriam próprias 
do que poderíamos chamar de escravismo típico” (Filgueiras, 2014).

Dessa forma, o trabalho degradante, caracterizado por péssimas condições de trabalho, 
sem normas de segurança, recentemente passou a ser tratado como uma das modalidades 
de trabalho análogo à condição de escravo. Essa definição é fundamental porque permite 
estender nossa compreensão do que seja trabalho degradante e, desta forma, identificar 
se há presença de elementos suficientes que possam caracterizar a presença de trabalho 
forçado nos setores analisados.

Atualmente, existem fortes pressões da bancada ruralista no Congresso Nacional para alterar 
a legislação que trata do conceito de trabalho escravo. As entidades defensoras do trabalho 
e as Centrais Sindicais estão mobilizadas para preservar uma das maiores conquistas da 
sociedade brasileira, a PEC do trabalho escravo. A justificativa de um grupo de parlamentares 
e de proprietários rurais é de que há um exagero na quantidade de condições que configuram 
escravidão. 

De acordo com a legislação brasileira em vigor, são elementos que determinam trabalho 
análogo ao de escravo: condições degradantes de trabalho (incompatí veis com a dignidade 
humana, caracterizadas pela violação de direitos fundamentais coloquem em risco a saúde 
e a vida do trabalhador), jornada exaustiva (em que o trabalhador é submetido a esforço 
excessivo ou sobrecarga de trabalho que acarreta a danos à  sua saúde ou risco de vida), 
trabalho forçado (manter a pessoa no serviço através de fraudes, isolamento geográfico, 
ameaças e violências físicas e psicológicas) e servidão por dí vida (fazer o trabalhador contrair 
ilegalmente um débito e prendê-lo a ele).

Esse debate volta ao Congresso Nacional ao mesmo tempo em que se divulgou, dezembro 
de 2015, pesquisa inédita realizada por um dos maiores e mais importante instituto de 
pesquisa do mundo, Public Affairs do Ipsos. A pesquisa mostrou que, ao contrário da visão 
ruralista, a população enxerga trabalho escravo em mais situações do que as apontadas em 
lei. De acordo com os resultados, 70% dos entrevistados respondeu que, na sua opinião, 
existe trabalho escravo no Brasil. Para 24% dos entrevistados quando a remuneração fica 
abaixo do considerado justo ou do piso da categoria; 19% horas extras excessivas e servidão 
por divida e para 15% quando desrespeita os direitos trabalhistas e previdenciários.

Ao ser apresentada as opções de situações que configuram trabalho escravo de acordo com 
a legislação brasileira e situações que estão no imaginário popular como trabalho escravo, 
as quatro opções mais escolhidas foram exatamente aquelas que representam os elementos 
que caracterizam o trabalho escravo, mostrando que os entrevistados sabem identificar a 
gravidade desse crime.

Trabalho forçado aparece com 76%, seguido de servidão por dí vida (74%), condições 
degradantes (72%) e jornada exaustiva (69%) (Repórter Brasil, 2015).
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4.2. O PLANO NACIONAL DE EMPREGO 
E TRABALHO DECENTE DO 
MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO

O trabalho decente é uma condição fundamental para a superação da pobreza, a redução 
das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento 
sustentável. Entende-se por Trabalho Decente um trabalho adequadamente remunerado, 
exercido em condições de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna. 
Para a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a noção de trabalho decente se apoia 
em quatro pilares estratégicos: a) respeito às normas internacionais do trabalho, em especial 
aos princípios e direitos fundamentais do trabalho (liberdade sindical e reconhecimento 
efetivo do direito de negociação coletiva; eliminação de todas as formas de trabalho forçado; 
abolição efetiva do trabalho infantil; eliminação de todas as formas de discriminação em 
matéria de emprego e ocupação); b) promoção do emprego de qualidade; c) extensão da 
proteção social; d) diálogo social. A promoção do Trabalho Decente é considerada uma 
prioridade política do governo brasileiro.

No Brasil, a promoção do trabalho decente passou a ser um compromisso assumido entre 
o Governo brasileiro e a OIT a partir de junho de 2003, com a assinatura, pelo Presidente 
da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, do 
Memorando de Entendimento que prevê o estabelecimento de um Programa Especial de 
Cooperação Técnica para a Promoção de uma Agenda Nacional de Trabalho Decente, 
em consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores. O Memorando de 
Entendimento estabelece quatro áreas prioritárias de cooperação: a) geração de emprego, 
micro finanças e capacitação de recursos humanos, com ênfase na empregabilidade dos 
jovens; b) viabilização e ampliação do sistema de seguridade social; c) fortalecimento do 
tripartismo e do diálogo social; d) combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de 
crianças e adolescentes, ao trabalho forçado e à discriminação no emprego e na ocupação. 

No plano do poder executivo, através do Ministério do Trabalho e Emprego, a iniciativa mais 
importante para promover a igualdade de oportunidades se refere ao Plano Nacional de 
Emprego e Trabalho Decente (PNETD) lançado em 2010 e sua construção foi resultado de 
amplo debate que envolveu diferentes órgãos do governo federal e de consulta tripartite.

O PNETD desagrega três prioridades da ANTD (Agenda Nacional de Trabalho Decente) em 
12 resultados esperados, 62 metas para 2011 e 2015 e 84 indicadores. 
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De forma sintética, as atividades econômicas que correspondem ao setor de confecções 
são: (a) fabricação de produtos têxteis como a preparação de fiação de fibras têxteis e (b) a 
confecção de artigos de vestuário e acessórios que compreende a confecção de artigos de 
vestuário e acessórios e a fabricação de artigos de malharia e tricotagem. É na fabricação de 
produtos têxteis que concentra a maior criação de valor.

Fonte: CNAE –Classificação nacional das atividades econômicas 

Contudo, a cadeia produtiva do setor é mais ampla e engloba outros segmentos que estão 
classificados em distintas atividades econômicas como é o caso da indústria química, o 
desenho, a distribuição e a comercialização. As grandes marcas, que atuam na produção 
e/ou distribuição tem papel decisivo no desenvolvimento de novas fibras e tecidos para as 
confecções, portanto, diferentemente da cadeia produtiva apresentada pelos empresários 
(Esquema 1), entende-se que os negócios do setor se iniciam com as empresas líderes 
focadas no design, marketing e comercialização. 

Esquema 1 cadeia produtiva do setor têxtil – visão dos empresários 

A cadeia típica do setor está constituída por uma empresa líder, podendo ser um varejista, 
produtor ou comercializador com marca, que se relaciona diretamente com os seus 
fornecedores definindo novos padrões de produção. A matéria prima (fibras têxteis) será 
transformada em fios nas fabricas de fiação, de onde seguem para a tecelagem (que fabrica 
os tecidos planos) ou para a malharia (tecidos de malha). Posteriormente, passam pelo 
acabamento para finalmente atingir a confecção. O produto final de cada uma dessas fases 
é a matéria prima da etapa seguinte. Portanto, há uma relação de interdependência dentro 
da cadeia produtiva do setor. 

Todo o processo é acompanhado pela empresa líder que define todas as especificações 
do que será produzido em cada etapa da cadeia. Embora as pequenas oficinas possam 
eventualmente produzir para o comércio local, mas a tendência que se consolida nos 
mercados é a presença de grandes centros varejistas que, por obter maior escala de produção 
e padronização de seus produtos, obtém vantagens e podem oferecer mercadorias a preços 
compatíveis com o padrão de renda da maior parte da população. 

A cadeia do setor de confecções se caracteriza pela elevada concentração de pequenas 
empresas que absorvem a grande maioria dos trabalhadores, sendo que a presença das 
mulheres é predominante. A cadeia típica do setor está constituída por uma empresa líder 
(empresa de distribuição), um primeiro nível de fornecedores, constituído pelas empresas 
de confecção, especializadas em molde e desenho, as oficinas onde se localiza o trabalho 
de costura, parte deste trabalho está sendo terceirizado e o trabalho a domicilio. Portanto, 
a subcontratação é parte deste processo e os empregos e postos de trabalho de maior 
qualidade estão localizados na ponta da cadeia e o trabalho precário ao final. 

Nas indústrias têxtil e de confecções, em geral, todos os trabalhadores tem contratos formais 
e os salários são mais elevados. Nas oficinas há uma mescla entre trabalho formal e informal 
e os salários são menores. O trabalho a domicilio é realizado sem nenhum contrato, os 
salários são mais baixos e as condições de trabalho extremamente precárias. Na maior parte 
das vezes as trabalhadoras desconhecem a identidade do tomador de serviços. 
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Esquema 2 Redes de subcontratação no setor de confecções – visão dos trabalhadores

5.1. TENDÊNCIAS GLOBAIS DO SETOR 
DE CONFECÇÕES

A globalização acelerou o processo de integração dos mercados mundiais e provocou a 
migração de parcela significativa da produção da indústria têxtil dos Estados Unidos, da 
União Europeia e do Japão para os países com mão-de-obra mais barata ao redor do mundo. 
Contudo, esse movimento tem sido mais forte no setor de confecções, mais intensivo em 
mão–de-obra e menos exigente em escala de produção. 

Com isso, a marca, o marketing, os canais de distribuição e de comercialização passam a 
ser os elementos centrais nas estratégias das empresas. Dessa forma, podemos distinguir 
três modelos de organização: 

 n Produtores com marcas9: empresa cujas operações eram verticalizadas e foram 
gradualmente mudando o foco para as atividades como design, marketing, e 
comercialização, contratando parte da produção e influenciando os seus fornecedores 
de fibras e insumos químicos para o desenvolvimento de novas fibras e tecidos.

 n Comercializadores com marca: suas competências estão focadas em design e 
comercialização e as atividades produtivas são totalmente subcontratadas, sendo que é 

9 Embora a marca seja um bem intangível, seu valor pode se tornar maior que o produto a este associado. 

exigido das empresas que prestam serviços a competência necessária para fornecer de 
acordo com as especificações do comercializador. 

 n Varejistas: são redes de distribuição que privilegiam empresas de confecção que adotem 
estratégias de padronização, alta escala e preços baixos. Elas concentram-se em funções 
de gestão de marcas e negociação com os fornecedores (BNDES,2009).

É importante destacar o papel fundamental do capital comercial, neste esquema, 
representado por grandes varejistas e empresas com marcas fortes que compõem, mas não 
fabricam diretamente os produtos que vendem. 

Desta forma, pode-se identificar dois formatos básicos de cadeias produtivas globais 
neste segmento: a cadeias dirigidas pelos compradores e outra dirigida pelos produtores. 
Os compradores são formados por grandes varejistas, designers e redes de exportadores 
(trading networks), que controlam como, quando e onde a produção irá acontecer e que 
parcela do lucro deve ser auferida a cada estágio da cadeia, apesar de não possuírem 
nenhum aparato produtivo. Essas cadeias geralmente envolvem fornecedores do terceiro 
mundo (Gereffi, 1994:95-100). 

5.2. A DIVISÃO INTERNACIONAL 
DO TRABALHO NO SETOR DE 
CONFECÇÕES

Já em relação as estratégias competitivas podemos distinguir uma clara divisão internacional 
do trabalho no comércio mundial deste setor (Prochink, 2002). Os países desenvolvidos se 
especializam em inovações tecnológicas, produtos e processos; inovação mercadológica e 
especialização em segmentos mais intensivos em capital e transferem os processos produtivos 
com menor eficiência para outros países. Um segundo bloco de países, concentrados na 
Ásia, empregam as técnicas advindas dos países desenvolvidos, transferem os processos 
menos eficientes e passam de fornecedores para vendedores de suas próprias marcas 
ou desenhos. Enquanto isso, um terceiro bloco de países amplia a produção nas etapas 
intensivas em mão-de-obra, mas almejam sair da condição de montadoras para fornecedora 
de pacote completo10.

No mundo, a Ásia lidera a produção na indústria têxtil, participando com 73% dos volumes 
totais produzidos no mundo. Apenas a China é responsável por 50,2% da produção de 
têxteis, além de representar o maior mercado consumidor desses produtos no mundo. O 
Brasil em 2011 ocupava o 5º lugar na produção mundial de têxteis, com 2,4% do total (IEMI, 
2013) e 4ª posição no setor de confecções.

10 Sigla em inglês OEM - Original Equipment Manufacturer. 
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Tabela 5

Apesar do Brasil estar entre os cinco maiores fabricantes mundiais de produtos têxteis 
manufaturados, a sua produção é essencialmente voltada para o mercado interno. O Brasil 
ocupa uma posição de pouca relevância entre os países exportadores, representa 0,5% do 
comércio mundial. 

O resultado da balança comercial brasileira é a expressão da forte presença de produtos 
importados no mercado brasileiro, especialmente da China. Entre 2002 e 2014 as importações 
cresceram 630%, enquanto que as exportações evoluíram apenas 7,4%. Há uma relação 
direta entre câmbio valorizado e volume de importações. A China representava, em 2002, 
9,1% das importações, passando para 36,6% em 2008 e 53,8% em 2014. Ou seja, mais da 
metade de tudo que se importa do setor é proveniente da China. Considerando somente os 
resultados de 2014 as importações representaram 6 vezes o valor das exportações.

Gráfico 1

Fonte: ABIT

Em 2013 o setor têxtil e de confecções realizou vendas mundiais que totalizaram US$ 772,6 
bilhões. No Brasil, em 2014 o setor realizou faturamento de US$ 55,4 bilhões, ou seja, R$ 
130,2 bilhões o que representa em torno de 5,7% da indústria de transformação brasileira. 
Na comparação com os resultados mundiais, o país representa em torno de 7%. 

Entretanto, a produção nacional de produtos têxteis e confecção de artigos do vestuário não 
é suficiente para cobrir a demanda que evoluiu 55,3% entre 2003 e 2014, enquanto que 
a fabricação de produtos têxteis caiu 21% e a do setor de confecções 10%. Os principais 
importadores são as grandes marcas que atuam seja na condição de comercializadores de 
marca ou no varejo. 

A formação destas redes está associada ao movimento de internacionalização das operações 
das grandes corporações transnacionais (Fleury & Fleury, 2003:129). De acordo com Gereffi, 
o setor têxtil e de confecções, embora habitem mundos econômicos distintos, constituem o 
primeiro estágio no processo de industrialização na grande maioria dos países. O setor de 
confecções é o mais fragmentado da cadeia produtiva têxtil e suas mudanças geográficas 
e organizacionais decorrem da busca por baixos salários e flexibilidade organizacional 
(1994:95-97 e 101 e 104). 

No Brasil as principais empresas do setor têxtil são de capital nacional e com grande tradição 
no mercado. Em 2014, apenas 12 empresas foram responsáveis por mais de US$ 5 bilhões 
em vendas, sendo que duas são controladas por grupos de multinacionais. A sua produção 
está basicamente voltada para o atendimento do mercado interno. 
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Quadro 2 Resultado econômico das principais empresas do setor têxtil

As principais empresas varejistas que atuam no Brasil responderam, em 2014, por mais 
de US$ 22 bilhões de dólares em vendas. Elas adquirem produtos no mercado nacional, 
mas também importam, principalmente da China e região. Todas atuam no mercado local. 
Algumas dessas empresas já estiveram envolvidas em denúncias por contratarem empresas 
para prestação de serviços que mantinham trabalhadores, principalmente trabalhadores 
imigrantes, em condições análogas à escravidão. 

Quadro 3 Maiores empresas varejistas que atuam no mercado brasileiro

5.3. O EMPREGO NO SETOR TÊXTIL E 
DE CONFECÇÕES 

O setor têxtil e de confecções emprega no Brasil mais de 2,6 milhões de trabalhadores, sendo 
que 76% são mulheres. Os dados desagregados indicam uma predominância do setor de 
confecções. No setor têxtil são 781.930 trabalhadores e 65% são mulheres e na indústria de 
confecção temos 1.842,612 trabalhadores, sendo 81% de mulheres. É importante destacar 
que nas publicações das entidades de representação do setor empresarial consta apenas 
1,6 milhão de trabalhadores, uma vez que o setor não reconhece a existência de mais de 
1,0 milhão de trabalhadores que trabalham em condições de informalidade, sem direitos e 
proteção social. 

Gráfico 2 Total de trabalhadores ocupados no setor textil e de confecções, por sexo, no Brasil 
(2013)

HomensMulheres

Confecção de artigos
de vestuário

Fabricação de
produtos têxteis

505,204

1,492,955

276,726 349,657

Fonte: IBGE/PNAD - 2013

As grandes empresas contratam oficinas, na maior parte das vezes, são legalizadas, 
entretanto, estas distribuem o serviço entre pequenas oficinas clandestinas, sem registro ou 
no próprio domicilio. Dos mais de 2,6 milhões de trabalhadores, 55% estão em condições 
precárias, ou seja, sem registro ou por conta própria. As mulheres se destacam nestas 
formas de contratação; na indústria têxtil apenas 26% trabalham com registro, enquanto 
que entre os homens o percentual é de 70%. Na fabricação de produtos têxteis predomina 
o trabalho por conta própria realizado no interior dos domicílios, são 62% das mulheres e 
10% dos homens. 

No setor de confecções, embora o percentual de mulheres em atividades com registro seja 
maior (43%), a presença no trabalho por conta própria é bastante expressiva, 40%, já entre 
os homens a formalização atinge 59%. Em ambos os setores a informalidade predomina 
entre as mulheres, diferentemente dos homens com maior percentual de formalização. É 
curioso que mesmo diante de uma realidade em que as mulheres são maioria ainda assim 
estejam em piores condições, comparativamente aos homens, evidenciando o grau de 
precariedade que envolve o trabalho das mulheres.
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A forte presença de mulheres na informalidade se explica, entre outros fatores, por uma 
desigual distribuição das responsabilidades domésticas e familiares, proporcionando 
inclusive a utilização de trabalho infantil. Neste sentido, a aprovação da Convenção nº 156 
que trata do compartilhamento das responsabilidades familiares é um importante impulso 
na luta pela divisão mais igualitária das responsabilidades de reprodução social. Os dados 
indicam que as jornadas mais extensas com a reprodução social estão justamente entre as 
mulheres que trabalham por conta própria ou a domicílio.

Tabela 6 Posição na ocupação, por sexo, Brasil 

Posicção na 
ocupacção

Fabricação de produtos têxteis Confecção de artigos de vestuário

Mulheres Homens Mulheres Homens

Trabalho com registro 26% 70% 43% 59%

Trabalho sem registro 9% 14% 13% 20%

Conta própria 62% 10% 40% 11%

Outras formas 3% 5% 4% 10%

Total 505.204 276.726 1.492.955      349.657

Fonte: IBGE/PNAD - 2013

Segundo os dados do sindicato das costureiras de São Paulo existem mais de 100 mil 
trabalhadores na cidade em condições de precariedade, a maioria são mulheres e imigrantes, 
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. 

Na análise dos rendimentos se constata um fosso entre os formais e os trabalhadores 
sem registro ou por conta própria. Esse processo de acentuou nos últimos anos com o 
crescimento de formas atípicas de contratação com a respectiva redução dos rendimentos 
médios, o setor sofre com a concorrência dos países asiáticos e realiza os ajustes através da 
redução dos salários flexibilizando as formas de contratação, reduz os contratos diretos e 
intensifica a contratação de oficinas que por sua vez distribuem o trabalho em domicílios e 
as mulheres e os imigrantes são os alvos preferenciais destas formas de contratação.

As mulheres do setor têxtil que trabalham sem registro ou por conta própria recebem 47% 
e 38%, respectivamente dos salários de uma trabalhadora formalizada. Entre os homens a 
diferença também se mantem embora menor do que verificado entre as mulheres, 56% e 
83%. 

No setor de confecções, a diferença é de 71% e 76% para as trabalhadoras sem registro e 
as que trabalham por conta própria. Na maioria das vezes a trabalhadora que desenvolvia 
a função de costura na oficina ou empresa de médio ou pequeno porte é demitida e 
subcontratada para realizar o trabalho no domicílio, o contratante financia a compra da 
máquina de costura criando um vínculo de exclusividade com a tomadora de serviços.

Tabela 7 Rendimentos médios, por sexo, Brasil 

Posição na ocupação
Fabricação de produtos têxteis Confecção de artigos de vestuário

Mulheres Homens M/H Mulheres Homens M/H

Trabalho com registro 1048,00 1635,00 64% 939,00 1125,00 83%

Trabalho sem registro 497,00 908,00 55% 666,00 823,00 81%

Conta própria 395,00 1361,00 29% 716,00 1440,00 50%

Fonte: IBGE/PNAD - 2013

5.4. AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO 
SETOR DE CONFECÇÕES

A contratação por conta própria se difere do trabalho sem registro na forma de contratação 
do trabalho, uma vez que nas duas modalidades está presente condições de extrema 
precariedade, ausência de direitos e de proteção social. O trabalho sem registro se caracteriza 
pela presença de todas condições previstas na legislação, tais como pessoalidade na relação 
de trabalho, assiduidade, hierarquia e subordinação, exceto pela total ausência de direitos. 
Esta forma de contratação está mais limitada as oficinas de costura clandestinas que são 
subcontratadas pelas empresas que prestam serviços para as grandes varejistas. Estas 
empresas agem como interpostas entre o varejo e as oficinas clandestinas.

O trabalho a domicilio, na maior parte das vezes, é contratado por empresas médias ou 
pequenas do setor que trabalham diretamente com o varejo. A estratégia de subcontratar 
oficinas ou trabalho a domicílio é parte da definição dos negócios do setor que irá percorrer 
o caminho que representar menores custos e riscos. 

Essa forma de contratação cria uma ilusão entre os trabalhadores de maior autonomia no 
exercício da atividade laboral e maior controle sobre o seu tempo. Entretanto, o volume de 
trabalho e o pagamento por peça intensifica o ritmo e a produtividade do trabalho. O trabalho 
é realizado em condições de pressão permanente. Nessas oficinas se constata a presença 
de trabalho degradante, análogo a escravidão, realizado por imigrantes vindos da Bolívia, 
Peru e Paraguai. A sua condição de estrangeiro com situação irregular no país, potencializa 
as possibilidades de se inserir de forma mais vulnerável no mercado de trabalho.

Na cidade de São Paulo a presença de imigrantes nos empregos formais evoluiu de 0,7% em 
2006 para 3,7% em 2013. Sendo que 94,6% dos ocupados são de quatro nacionalidades: 
boliviana, paraguaia, peruana e coreana. Destes, 77,7% são da Bolívia. 

O Sindicato desenvolve ações junto ao Ministério Público do Trabalho para identificar as 
oficinas que atuam de forma irregular e mantem funcionários em condições degradantes, 
estima-se em mais de 100 mil nessas condições somente na cidade de São Paulo. A ação do 
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sindicato é de acompanhar as fiscalizações com o Ministério Público e garantir que todos os 
direitos sejam pagos aos trabalhadores. Esse é um grande desafio da ação sindical porque 
estas oficinas são clandestinas e somente através de denúncias é possível localizá-las. 

5.5. ENTREVISTA COM OS 
TRABALHADORES DO SETOR DE 
CONFECÇÕES 

Embora com forte presença em todo o Brasil, a indústria de confecções ainda está bastante 
concentrada em São Paulo onde se localiza a maior parte do comércio varejistas e fabricantes. 
Entrevistou-se dirigentes sindicais e trabalhadores (as) de três regiões tradicionais no setor 
de confecções: cidade de São Paulo, Ibitinga e Sorocaba, todas localizadas no estado de 
São Paulo. Embora se constate a presença de trabalho precário nas três localidades, mas é 
na cidade de São Paulo, um dos maiores centros econômicos e financeiros do mundo, que 
se identificou a maior incidência de “trabalho análogo à escravidão” e trabalho degradante 
com imigrantes, especialmente os bolivianos. 

No sindicato das costureiras de São Paulo entrevistou-se dirigentes sindicais e trabalhadoras 
submetidas a trabalho forçado. 

A trabalhadora do setor, boliviana, que chegou ao Brasil 2010 com a promessa que 
encontraria emprego, condições de trabalho dignas e assim poderia realizar seu sonho de 
estudar, cursar faculdade de fisioterapia e retornar ao seu pais em melhores condições. “Na 
fronteira entrei de ônibus e disse que estava vindo para o Brasil para fazer um curso, pensava 
em voltar em 2 anos e já se passaram 5 anos, agora tenho dois filhos, estou desempregada, 
mas tenho confiança que tudo vai dar certo”. Desde que chegou em São Paulo foi submetida 
a uma trajetória de exploração, confinada dentro do espaço de trabalho que também era 
a sua moradia não lhe era permitido nenhum acesso que não estivesse circunscrito ao 
ambiente do trabalho, jornadas entre 14- 18 horas, alimentação precária, recebiam em 
média 0,30 centavos por peça confeccionada, os outros dois terços eram utilizados para 
pagar a moradia e alimentação. “A nossa rotina começava entre 6-7 horas da manhã e 
seguíamos até as 10horas da noite quando era servido o jantar com intervalo para o almoço 
de 1 hora e os banhos só eram permitidos três vezes por semana”. “Nunca sabíamos para 
quem estávamos trabalhando, eram calças dos garis aqueles uniformes que eles utilizam 
para o trabalho...eles provavelmente recebiam R$ 3,00 por peça, mas nos pagavam R$ 0,30 
por peça e o restante nos diziam que era para pagar o aluguel, comida...”. 

Trabalhou em vários lugares sempre em oficinas de costura até que adquiriu destreza na 
profissão e já se sentia uma costureira, em cada local que passava as condições de trabalho 
eram sempre as mesmas, salários abaixo do mínimo o que é proibido por lei, jornadas 
extensas e apenas o domingo de folga. Sua última experiência de trabalho foi com registro, 
no entanto, o valor pago era superior ao registrado para que a empresa pagasse menos 
direitos e encargos sociais. “ Durante 8 meses trabalhei sem registro até que a carteira de 

trabalho foi assinada com valor abaixo do prometido, a patroa prometia que iria corrigir, 
mas nunca acertou o valor correto, fui demitida por reclamar dos meus direitos, procurei a 
justiça porque nesse momento eu já conhecia os meus direitos e também o sindicato que 
me ajudou muito. ” 

Foi assim que começou a frequentar o Sindicato, aprendeu as leis e os seus direitos, quando 
comunicou a patroa que estava gravida começou a ser hostilizada, embora fosse uma boa 
funcionária era alvo permanente de críticas. A sua gravidez tinha se transformado em um 
infortúnio para a patroa. 

Essa experiência de cinco anos trabalhando na costura em péssimas condições causaram 
danos em sua saúde, uma dor de cabeça permanente pela falta de iluminação no ambiente 
de trabalho, dores na coluna e nas mãos. Provavelmente um quadro irreversível. “Minha 
cabeça dói o tempo inteiro pela falta de luz, tenho dores na coluna e nas mãos”. A última 
empresa em que trabalhou confeccionava vestidos de noiva e atualmente está processando 
a empresa. “Para vendar os sonhos, ela (a patroa) tira o sangue das trabalhadoras”. 

“Os trabalhadores nestas oficinas se revezam não tem jornada, não tem tempo para 
descanso” (Dirigente Sindical).

De acordo com relatos do Ministério Público do Trabalho, os bolivianos são as vítimas 
preferenciais desta forma de contratação. Eles chegam na cidade de São Paulo devendo, 
em média, R$ 3.000,00, os documentos são retidos pelo empregador, a jornada se estende 
das 7 horas às 24 horas e vivem numa espécie de cortiço nos fundos da oficina. Cada 
trabalhador fábrica, em média, 40 peças por dia e ganha R$ 0,50 por peça, o salário mensal 
chega a R$ 500,00 (inferior ao salário mínimo). Essas oficinas abastecem confecções que, 
por sua vez, revendem para as grandes marcas. (Folha de São Paulo, 2013)

Calcula-se que vivem mais de 500 mil bolivianos na Grande São Paulo, embora os dados 
oficiais indicam a presença de 17.960 em 2010, um crescimento de 173% desde 2000 
quando registrou-se a presença de 6.578. A subestimação dos dados deve-se a situação 
irregular em que vivem, estimulados pelos seus próprios empregadores que se beneficiam 
dessa condição para mantê-los em condições de escravidão. 

Segundo Saavedra, pastor e jornalista boliviano, atualmente o valor de cada peça de roupa 
produzida por um costureiro boliviano custa R$ 3,00 e é dividida em três partes iguais de R$ 
1,00: R$ 1,00 fica com o trabalhador, outra com o dono da fábrica e a última para pagar a 
comida de casa. Quem compra as peças são os grandes varejistas e a intermediação é feita 
por um comerciante terceirizado pelas grandes varejistas. (Gazeta, 2014)

Além da grande presença de bolivianos, os dados oficiais dos consulados do Paraguai e do 
Peru informam a presença, em 2013, de 70 mil paraguaios e 17 mil peruanos, sendo que a 
grande maioria no trabalho de confecções. 

Em Ibitinga foram realizadas entrevistas com dirigentes sindicais (2), assalariados contratados 
de empresa (3), assalariada informal/desempregada (1), autônomo (2), pequena empresária 
com empregados (1). A metade das pessoas entrevistadas é assalariada de empresas.

Ibitinga é uma cidade do interior do Estado de São Paulo, de uma região sem tradição 
de organização coletiva dos trabalhadores e considerada conservadora. A constituição do 
sindicato foi muito importante para estruturar o trabalho das bordadeiras e alterar muitos 
aspectos da vida social, familiar e das políticas públicas na cidade. 
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Em uma cidade que prevalecia a informalidade, a ação do sindicato, fez com o crescimento 
do segmento na cidade fosse acompanhado pela formalização dos contratos de trabalho 
(registro em carteira), a melhora nas condições de trabalho, no apoio às lutas contra a 
discriminação das mulheres (metade da categoria), estruturação da formação profissional, 
na interferência nas políticas públicas e ampliação de espaços de sociabilidade. 

Ou seja, a apesar de ser uma atividade profissional caraterizada historicamente pela informalidade 
e pela baixa remuneração, a existência do sindicato contribuiu para melhorar a vida dos que 
trabalham no segmento, impulsionando a constituição do setor: do trabalho predominantemente 
autônomo e a domicílio se transformou em trabalho assalariado, predominantemente em 
empresa. A base do sindicato hoje é o trabalhador (a) assalariado (a) que está na empresa 
principal e nas terceirizadas. A base sindical é composta por 10 mil trabalhadores (as), sendo a 
metade do sexo feminino e a maioria se concentra na faixa entre 20 e 35 anos de idade.

Nas entrevistas com trabalhadores(as) nas fábricas é a pressão pela produção e jornada 
excessiva os aspectos mais destacados. Apesar de alguns (mas) afirmarem que gostam do 
trabalho, no fluir da entrevista fica evidente que sentem uma pressão muito grande para 
elevar a produtividade. Por exemplo, uma entrevistada afirmou “para patrão trabalhador não 
é ser humano. Eles já falam: “fulano é um bom funcionário” não é uma boa pessoa é um 
“bom funcionário”! aí, por exemplo, você precisou faltar por algum motivo, você não deixa 
de ser “o funcionário” mas você já não é “o bom funcionário”. essa é a diferença.

“A condição da vida é pouco considerada, pois o que vale na empresa é o que você produz. 
O encarregado entrevistado também afirmou que há preparação com psicólogos para 
lidar com os (as) empregados (as) na perspectiva de motivá-los (as) a trabalhar. Uma das 
conquistas recentes (cesta básica) ficou condicionada a assiduidade.

Há uma constatação que o ritmo de trabalho é intenso e a pressão pela produção é muito 
forte. Foi algo muito marcante nos depoimentos dos (as) trabalhadores (as). 

A pressão pela assiduidade e a intensidade do trabalho são relatadas como os problemas 
mais intensos. O problema se agrava, pois, o sindicato conseguiu conquistar o benefício da 
cesta básica, mas somente tem direito a pessoa que não tiver nenhuma falta no mês, nem 
mesmo as faltas justificadas são admitidas. Por exemplo, a pessoa ir ao médico e pegar 
atestado significa que perde o benefício. Assim, muitos (as) trabalhadores (as) relataram 
que foram doentes para o trabalho para não perder o benefício. Como é um valor que 
faz diferença no orçamento, muitos fazem tudo para não perdê-lo. O relato de algumas 
mulheres, é que a pressão para trabalhar é grande e não há espaço para fazer tratamento. 
Trabalhadora disse que “pra não ficar no prejuízo a gente deixa a doença e vai do mesmo 
jeito… não só eu, mas com muitas pessoas acho que acontece isso”…

... “eles (empregados) só afastam em último caso se a pessoa aparentar deficiência… como 
a LER e o nervo ciático não aparenta assim né… é uma doença tipo invisível no meu modo 
de ver” (encarregado).

As doenças mais comuns estão relacionadas ao esforço repetitivo e problemas de coluna, 
pois o trabalho é realizado sentado e com movimentos similares. Na questão da postura 
corporal (coluna) houve uma luta grande do sindicato com o Ministério Público do Trabalho 
para alterar o lay out do local de trabalho e proporcionar uma condição de trabalho menos 
causador de problemas, que veio com a obrigação das empresas adotarem cadeiras 
ergométricas, desenvolvidas especialmente para a atividade do bordado. Os problemas 

de tendinite e coluna são comuns às trabalhadoras autônomas, mas segundo o relato de 
uma delas, que vai levando o problema pois precisa da renda para manter a família. É um 
problema que aparece a partir de 4 ou 5 anos de trabalho no bordado.

Nas entrevistas, especialmente com as dirigentes sindicais, ficou evidente que são crescentes 
os problemas de estresse e depressão no trabalho, que estão levando o sindicato a discutir 
estratégia específica de enfrentar o problema. Até o momento, o trabalho principal é de 
acompanhamento e apoio aos casos que chegam até a entidade.

Entre as mulheres entrevistadas, em função do relatado acima, há um esforço muito grande 
para conciliar a vida familiar e o trabalho. Ou seja, a questão do compartilhamento das 
funções domésticas e dos cuidados não aparece. As mulheres estão submetidas a dupla 
jornada, e ficam com a “obrigação” social de conciliar o trabalho e a atividade profissional. 
Há pouca colaboração dos demais membros da família. 

Também há o relato que o trabalho é intenso e extenso (assalariado e autônomo), fazendo 
com que não tenha tempo para família. A responsabilidade pela sustentação e até pela 
manutenção do nível de vida (padrão de consumo) é uma questão mais forte do que a 
convivência familiar. 

O sentido comum dos (as) entrevistados (as), com exceção de um encarregado, é de que não se 
sentem valorizados no trabalho. Todos (as) percebem que a única coisa que interessa é produção 
e retorno ao emprego gerado. Por isso uma frase marcante foi que “para patrão trabalhador não 
é ser humano assim, é funcionário… se você teve algum problema de saúde e faltar você já não 
é mais o bom funcionário…”... Somos somente mão-de-obra, força de trabalho”.

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, entretanto, o sindicato não consegue estimar a magnitude desta forma 
de trabalho e a sua presença na categoria. A cláusula tem o objetivo de frear esta prática, 
mas não há ferramentas para medir a sua eficácia. 

As trabalhadoras entrevistadas (5), todas de uma empresa de médio porte, relatam que se 
sentem desvalorizadas no trabalho e sem perspectiva 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 tempo de descanso com 
atividades extras. Todas reclamaram que o ritmo de trabalho é muito intenso e que falta de 
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 que podem chegar é se tornarem encarregadas 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 
nenhuma autonomia nesse trabalho, nesse período desenvolveu algumas doenças como a 
falta 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 confecções, atribuem o baixo salário a responsabilidade por 
essa desvalorização. 
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5.6. AS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO DO 
TRABALHO PRECÁRIO/FORÇADO 
NO SETOR DE CONFECÇÕES

De acordo com os relatos do Ministério Público do trabalho, nos últimos anos se intensificou 
os flagrantes envolvendo trabalho forçado no setor de confecções de roupas. Há diversos 
exemplos de resgates de empregados que trabalhavam para a Zara, C&A, Marisa, 
Pernambucanas, GAP, dentre outras grandes marcas nacionais e internacionais. Para ilustrar 
as condições de trabalho impostas, foi constatado em São Paulo, em 2010, que a rede de 
lojas Marisa estava diretamente articulada à exploração criminosa de 16 bolivianos e um 
peruano – endividados, sem carteira assinada, alojados em local com instalações elétricas 
expostas e extintores vencidos ao lado de tecidos. As jornadas de trabalho começavam às 7 
horas e chegavam até às 21 horas. Em apenas um cômodo nos fundos de um dos imóveis, 
construído para ser uma cozinha, sete pessoas dormiam em três beliches e uma cama 
avulsa. Infiltrações, umidade excessiva, falta de circulação de ar, mau cheiro e banheiros 
precários completavam o cenário de terror, segundo o relatório do Ministério Público.

Neste ambiente, por exemplo, não havia separação adequada das diversas famílias alojadas 
na mesma construção (HASHIZUME, 2010). O setor de confecções evidencia que parece 
haver uma relação direta entre o crescimento das grandes marcas e a depredação da força 
de trabalho. A Collins, por exemplo, uma das que mais crescem no país, aumentou seu 
número de lojas de 20, em 2004, para 87, em 2009. Enquanto isso contratou trabalhadores, 
entre janeiro de 2009 e junho de 2010, por 78 oficinas irregulares, que produziram mais 
de 1,8 milhão de peças sem que qualquer empregado tivesse seu contrato de trabalho 
formalizado. Nesse processo, a empresa teria sonegado mais de R$ 137,2 milhões de FGTS 
e, aproximadamente, R$ 400 mil do INSS (PYL, 2011). 

Entre 2000 e 2014 o Ministério do Trabalho resgatou 514 trabalhadores que produziam 
peças comercializadas por empresas que não assumiam a condição de seus empregadores, 
é o caso das Pernambucanas rede de modas que mais faturou em 2013 no Brasil.

As grandes empresas que contratam os serviços alegam que estão estabelecendo relações 
e compras de produtos com outras empresas, estas sim responsáveis legalmente pelos 
contratos de trabalho. Entretanto, o que se constata é que existe uma cadeia produtiva 
no setor de confecções da qual as grandes lojas seriam a ponta de uma rede formada por 
muitas empresas. 

Essas empresas seriam constituídas por oficinas de costura clandestinas, trabalho a domicílio 
em que predomina: jornadas médias de 14 horas, ambiente sem saúde e segurança 
do trabalho, liberdade de locomoção restringida, aquisição de máquinas por aluguel, 
remuneração por peça raramente acima do salário mínimo vigente. 
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O complexo eletroeletrônico brasileiro engloba atividades nos seguintes segmentos: 
automação industrial; componentes elétricos e eletrônicos; equipamentos industriais; geração, 
transmissão e distribuição de energia elétrica; informática; material elétrico de instalação; 
telecomunicações; serviço de manufatura em eletrônica; sistemas eletroeletrônicos prediais 
e utilidades domésticas.

Entre os aparelhos fabricados por essas indústrias estão os aparelhos telefônicos (celulares 
e fixos), compressores herméticos, computadores, componentes elétricos e eletrônicos, 
motores elétricos, auto rádios, transformadores, equipamentos para automação comercial e 
industrial, disjuntores, plugues, tomadas, alarmes, câmeras de segurança etc. 

A indústria eletroeletrônica está inserida no setor secundário da economia que transforma 
produtos naturais produzidos pelo setor primário em produtos de consumo, ou em máquinas 
industriais, produtos a serem utilizados por outros estabelecimentos do setor secundário. 
Ao modificar produtos secundários em algo mais avançado, incorpora maior agilidade, 
produtividade e precisão nessas máquinas e equipamentos, a exemplo de um aparelho 
de telefonia móvel em que novos componentes permitem ampliar o espectro de serviços 
oferecidos (ABDI, 2008).

 As áreas da indústria eletroeletrônica podem ser segmentadas em dois grupos, tendo como 
referência o nível tecnológico dos produtos, os processos de produção e a capacidade 
competitiva. 

 n O primeiro grupo é formado por bens da área elétrica, como equipamentos industriais: 
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica; material elétrico de instalação 
e bens de consumo elétricos (linha branca e eletrodomésticos portáteis), produtos 
considerados de tecnologia madura.

 n O segundo grupo refere-se aos bens da área eletrônica, caracterizada por rápido 
desenvolvimento tecnológico, sistemático lançamento de novos produtos e incessante 
processo de inovação. Fazem parte deste grupo as áreas de automação industrial; 
componentes eletrônicos; informática; manufatura em eletrônica; sistemas 
eletroeletrônicos prediais; telecomunicações e bens de consumo eletrônicos. O complexo 
eletrônico envolve: eletrônica, software e os serviços.

Neste estudo focaremos a análise no 
serviço de manufatura em eletrônica 
e componentes elétricos e eletrônicos.

6.1. O DESEMPENHO DO SETOR 
ELETROELETRÔNICO NO BRASIL 

A partir dos anos de 1990 o Brasil se torna um mercado potencial para o setor eletroeletrônico, 
atraindo empresas coreanas, chinesas e americanas. Essas empresas se instalaram no Brasil 
como montadoras a partir de componentes produzidos em seus países de origem, atraídas 
pelas vantagens oferecidas, principalmente na Zona Franca de Manaus. 

No Brasil a indústria eletroeletrônica apresenta as seguintes características:

 n Indústria “seguidora” dos produtos mundiais, sem pioneirismo;

 n A produção está voltada para o mercado doméstico, baixo coeficiente de exportação;

 n Produção de bens eletrônicos finais, sem agregação de valor no Brasil em seu design 
eletrônico;

 n Não há produção local de componentes, ausência de diferenciação através de marca 
própria local – restrito a operações de montagem eletrônica para atender o mercado 
interno;

 n Inexistência de marcas locais expressivas;

 n Baixíssimo conteúdo nacional em componentes eletrônicos de maior valor agregado 
essenciais para a funcionalidade, exemplo; processadores, micro –controladores, 
memórias, discos magnéticos, lasers. 

No entanto, o mercado mundial do setor eletroeletrônico é extremamente dinâmico 
movimenta mais de US$ 3,5 trilhões no mundo, distribuídos em várias áreas, os indicadores 
apresentados na tabela 7 representam o comportamento no Brasil. Em 2014 o faturamento 
do setor foi de US$ 65,3 bilhões, para o ano de 2015 está projetada uma queda de mais de 
30%. Esse resultado é a combinação da queda do produto interno bruto e a desvalorização 
do real. O PIB brasileiro em 2015 sofreu uma queda de 3,8%. 

Os indicadores demonstram a elevada dependência das importações, em 2014 representavam 
em torno de 63% do faturamento do setor. Evidenciando que a inserção do Brasil nesta 
cadeia produtiva se dá em elos da cadeia que agregam menor valor. 
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Tabela 8 Principais indicadores do setor eletroeletrônico – dezembro de 2015

Indicadores 2013 2014 2015*

Faturamento - US$ bilhões 72,6 65,3 43,6

Exportação - US$ bilhões 7.218 6.552 5.880

Importação - US$ bilhões 43.599 41.150 33.200

Déficit Balança Comercial -36.381 -34.598 -27.400

Faturamento por empregado – R$ mil 507,9 523,9 579,4

Participação das importações do setor no 
total das importações do país -%

18,2 18,0 18,2

Correspondência do faturamento em relação 
ao PIB - %

3,0 2,8 2,5

Fonte: Abinee
 Ä Projeção

Os componentes elétricos e eletrônicos são responsáveis por 58% do total de importações 
realizadas pelo setor. Em 2014 esse segmento importou US$ 23.800 bilhões e exportou 
US$ 2.880 bilhões. O segmento representa 6,7% do faturamento total do complexo 
eletroeletrônico brasileiro.

Gráfico 3 Faturamento total do setor e de componentes eletroeletrônicos

Complexo 
eletroeletrônico

Componentes 
elétricos e eletrônicos

20142013

10,696

156,745

10,370

153,816

Faturamento total e por área R$ milhões a preços correntes

Fonte: Abinee

No Brasil com a abertura econômica e financeira do início dos anos de 1990 e frente à 
concorrência acirrada advinda da abertura comercial as empresas se adaptam a esse novo 
contexto com a introdução de mudanças nos processos de organização do trabalho e de 
gestão. A atuação em todas as etapas da cadeia de produção era uma característica das 
empresas, que controlavam desta forma, desde a matéria-prima até o produto final. Com a 

intensificação da competição e o quadro de instabilidade econômica as organizações focam 
suas ações em novas estratégias empresariais. 

Esse novo modelo de empresa supera o esquema de organização do trabalho industrial 
clássico, que objetivava potencializar o fator humano nas empresas para alcançar metas 
de produtividade. Ao deslocar parte do processo produtivo para fora das plantas industriais 
ou contratar serviços para a execução de parte das atividades econômicas as organizações 
estão empenhadas em desenvolver estratégias visando à redução de custos, especialmente 
em setores cuja presença da força de trabalho é significativa e representa um percentual 
elevado dos custos totais. 

A atividade industrial foi o setor mais afetado com a queda das barreiras tarifárias e o câmbio 
favorável as importações. Na área eletrônica, os bens fabricados no Brasil passaram por um 
processo de desnacionalização. O Processo Produtivo Básico11 foi instituído em substituição 
aos índices de nacionalização, que até então eram exigidos na fabricação de bens finais 
incentivados ou protegidos por políticas setoriais ou regionais o que contribuiu para a 
redução do valor agregado nacional.

Foram criados, também, condições especiais para importação de componentes eletrônicos, 
pelas empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, com o redutor de 88% nas alíquotas 
de imposto de importação, gerando desiquilíbrio ao fabricante local de componentes, partes 
e peças diferentemente do que ocorre na maior parte dos países.

Esses procedimentos colocaram as indústrias de componentes em desvantagem no 
mercado, pois possibilitaram aos fabricantes de bens finais importar produtos prontos na 
forma de kits de aparelhos completamente desmontados ou semidesmontados inviabilizando 
o fornecimento das empresas locais, mesmo com preço, qualidade e prazo de entrega 
competitivos.

A consequência foi o fechamento de importantes fornecedores do parque eletrônico 
brasileiro; a demissão de trabalhadores e o afastamento da indústria de componentes do 
processo de desenvolvimento dos produtos. É importante salientar que a tecnologia está 
cada vez mais concentrada nos componentes, o custo do produto final é a soma do custo 
dos componentes.

Os circuitos integrados estão no centro do desenvolvimento de um bem eletrônico e não há 
fabricação de componentes eletrônicos em escala no país. A inexistência dessa indústria 
implica em que o projeto de bens finais não existe, o que torna as demais indústrias do 
complexo montadoras para o mercado interno de bens desenvolvidos para o mercado global 
que utilizam kits de componentes importados. 

Dessa forma, o setor eletroeletrônico brasileiro depende de insumos importados, 
especialmente dos componentes eletrônicos, que representam mais da metade da 
importação do setor. O Brasil é um grande mercado consumidor de produtos eletroeletrônico 
como poderá ser constatado no quadro abaixo. 

11 O Processo Produtivo Básico - PPB, foi criado em 1991 com o objetivo de estimular a produção nacional. O principal 
incentivo fiscal obtido é a redução da alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que pode variar entre 
70% - 100%, além de impostos de caráter estadual. Esse incentivo tornou-se um dos principais atrativos para empresas 
estrangeiras se instalarem no Brasil, uma vez que a legislação determina apenas um nível de nacionalização mínimo, para 
cada produto, o programa não estabelece um limite de conteúdo importado aos produtos, desta forma, permite que a 
empresa importe todos os insumos de que necessite e realize no Brasil apenas as etapas mínimas. 
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Quadro 4 Mercado Brasileiro de produtos eletroeletrônicos 

Em 2015 o setor de eletroeletrônico respondeu por mais de US$ 5,5 bilhões do total das 
importações concentradas em dois grandes segmentos: circuitos impressos e partes de 
telefonia e circuitos integrados e micro conjuntos eletrônicos. As principais empresas 
importadoras são a SAMSUNG e a LG Eletronics ambas de origem coreana, a FLEXTRONICS 
de Cingapura e a FOXCONN de Taiwan. Essas quatro empresas importaram entre janeiro e 
novembro de 2015 mais de US$ 6.621 bilhões em componentes eletrônicos. A SAMSUNG 
ocupa a segunda posição como maior importadora, atrás apenas da Petrobras. As importações 
são provenientes basicamente de três países: Coreia do Sul, Taiwan e China.

Estima-se que para o ano de 2015 as importações do setor ultrapassem os US$ 33 bilhões, 
desse total 65% é proveniente da Ásia, sendo 39% da China. Com esses resultados o déficit 
da balança comercial do setor eletroeletrônico deverá superar os US$ 34,6 bilhões em 2014. 
Parte significativa dos produtos eletroeletrônicos importados da China é de componentes 
usados na indústria da informática, telefonia e outros aparelhos elétricos, que entram 
na cadeia produtiva das indústrias instaladas no Brasil, especialmente nos estados do 
Amazonas onde se localiza a Zona Franca de Manaus e no estado de São Paulo. Como pode 

ser observado pela Tabela 9 o mercado de componentes para a indústria eletroeletrônica é 
totalmente dominado pelos países asiáticos, cuja organização sindical dos trabalhadores é 
muito recente.

Tabela 9 Importações de produtos do setor por blocos econômicos (US$ milhões)

Regiões 2013 2015* (Projeção)

Estados Unidos 5.428 3.735

ALADI (total) 1.295 1.355

Argentina 266 157

Outros Aladi 1.029 1.198

União Europeia 7.472 5.420

Ásia (total) – exceto oriente médio 27.880 21.723

China 16.197 12.843

Outros Ásia 11.683 8.881

Demais países do mundo 1.523 966

Total 43.599 33.200

Fonte: Abinee

6.2. O EMPREGO NO SETOR 
ELETROELETRÔNICO

A indústria de transformação no Brasil emprega 7.746.455 trabalhadores e as mulheres 
representam 30% desse total. Já a fabricação de equipamentos de informática e produtos 
eletroeletrônicos e ópticos emprega 167.309 trabalhadores. A organização do processo 
produtivo está diretamente relacionada com as relações de trabalho e com a forte presença 
de mulheres neste segmento, elas representam mais de 45%, superior à média da indústria.

A indústria eletroeletrônica brasileira se caracteriza por uma combinação de processos de 
trabalho que se assemelham as linhas de produção fordista com aspectos flexíveis, justamente 
por sua capacidade de introduzir, retirar e/ou modificar produtos, peças e componentes 
de linha e se estrutura com base no trabalho terceirizado. São grandes montadoras cujos 
componentes são produzidos fora do pais e importados pela própria fabricante em seu pais 
de origem.

Portanto, a exigência do trabalho manual nessas indústrias do setor eletroeletrônico onde 
as qualidades, como habilidade, destreza, minucia e precisão, são entendidas como 
características “naturalmente” femininas, desvalorizam o trabalho das mulheres e as tarefas 
por elas executadas. 
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Essa desqualificação do trabalho feminino é contestada por Hirata (1999), enfatizando que 
os estudos realizados vêm demonstrando que as tarefas repetitivas, monótonas, parceladas, 
não podem ser entendidas como fáceis e desqualificadas. Ao contrário, esse tipo de atividade 
demanda esforço psíquico e mental para ser efetuado.

Gráfico 4 Total de pessoas ocupadas na indústria e na fabricação de equipamentos 
eletroeletrônicos – 2014, Brasil

MulheresTotal

Fabricação de equipamentos
de informática, produtos

eletrônicos e ópticos

Indústria de transformação

7,746,455

2,386,136
167,309 75,215

Fonte: MTE/RAIS – 2014 

O segmento de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos tem forte 
presença nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Amazonas. O salário médio para 
os homens é de R$ 3.243,55 e para as mulheres, R$ 1.865,29, os rendimentos médios 
femininos nesse segmento correspondem a 58% dos rendimentos médios masculinos. Essa 
diferença se explica, em parte, porque as mulheres estão nas tarefas que remuneram menos 
como alimentadoras da linha de produção e montadoras de equipamentos eletroeletrônicos, 
as duas ocupações concentram 52% das mulheres e 24% dos homens. Mesmo em maioria 
as mulheres, nessas duas tarefas, recebem salários inferiores ao dos homens. 

Tabela 10: Total de pessoas ocupadas e rendimentos, por sexo e ocupações selecionadas

6.3. PRINCIPAIS EMPRESAS 
ATUANTES NO SEGMENTO 
ELETROELETRÔNICO

No Brasil esse segmento se destaca pela presença de grandes empresas multinacionais, a 
exemplo da SAMSUNG, LG, FOXCONN, FLEXTRONICS. O setor se estrutura com base no 
trabalho terceirizado, cujo objetivo é reduzir custos e externalizar os conflitos trabalhistas. A 
contratação de serviços pode ocorrer dentro da linha de produção, a exemplo da SAMSUNG 
que ao se instalar no Brasil trouxe parte das empresas prestadoras de serviços da Coréia. 
Estas empresas não têm produto próprio, mas atuam na montagem de celulares, considerado 
atividade fim da empresa tomadora de serviços. 

Da mesma a forma a LG que terceiriza o processo produtivo dos aparelhos celulares 
para empresas como: 3C, Texan, PEC, Alina, Heteck. Essas empresas fornecem serviços 
exclusivamente para a LG formando uma relação de interdependência entre tomadora e 
prestadora de serviços. Conforme estudo realizado por Souza Lapa (2015) constatou-se que 
a empresa prestadora de serviços recebia em torno de R$ 1.000,00 para o reparo de 100 
telefones.

Segundo Souza Lapa, as prestadoras de serviços oferecem condições de trabalho inferiores 
as oferecidas pela tomadora de serviços: não tem acesso a convênio médico, salários 
menores, prazos reduzidos para a execução das tarefas, contratos temporários, horas extras 
abusivas, elevada rotatividade, doenças profissionais adquiridas no ambiente de trabalho. 

A empresa SAMSUNG é líder em vendas e ocupa a 17ª posição entre as empresas privadas 
e a 11ª posição entre as empresas industriais. 

Gráfico 5 Vendas das principais empresas do setor de eletroeletrônicos – 2014

Vendas - US$mil

 Samsung 6,087.6

 Siemens 1,300.6

 Microsoft Mobile 820.1

 Panasonic 417.1

 Ericsson 769.4

 Huawei 653.4

 LG 867.1

 Semp 332.8

 Intelbras 259.5

 Multilaser 216.2

 Alcatel 191.8

Fonte: Maiores e melhores da Exame – edição 2015
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As empresas do setor eletroeletrônico são intensivas em trabalho uma vez que a sua 
característica principal é a de montadoras de aparelhos eletrônicos. Os trabalhadores estão 
concentrados nas tarefas de montagem, principalmente as mulheres. A SAMSUNG e a LG 
se destacam na área de smartphones, produto “carro-chefe”, mas também estão presentes 
na produção de tabletes, televisores, áudio e vídeo, câmeras digitais e eletrodomésticos. As 
vendas mundiais da SAMSUNG alcançaram mais de US$ 500 bilhões em 2014. A empresa 
é líder no mercado global de vários produtos eletroeletrônicos: detém 22,1% do mercado de 
celulares e 24,7% no mercado de smartphone.

A empresa FOXCONN é a maior fabricante de componentes eletrônicos e de computadores 
no mundo. Sua produção é baseada em contratos com outras empresas de tecnologia 
especializada em montagem de produtos e placas eletrônicas: montagem final de notebook, 
desktop, celular, smartphones, câmera digital, modem, tablete. No Brasil ela oferece, entre 
outros, serviço de montagem de placas eletrônicas e produtos eletrônicos. Possui 4 unidades 
em operação: 3 em São Paulo e 1 em Manaus. 

A empresa FLEXTRONICS é uma empresa especializada na fabricação de produtos 
eletrônicos e serviços e atua com soluções de alta velocidade para celulares, smartphones, 
câmeras digitais, impressoras, entre outras. Está instalada em duas regiões: São Paulo e 
Manaus com duas unidades em cada localidade. 

Na FLEXTRONICS, do total de trabalhadores, 68% estão concentrados nas atividades 
de montagens, entre as mulheres o percentual chega a 83%. Na LG, 36% do total de 
trabalhadores estão ocupados na área de montagem e entre as mulheres o percentual chega 
a 48%. Na FOXCONN, 63% dos trabalhadores estão em atividades de montagem e entre as 
mulheres o percentual é de 76%. Na SAMSUNG, mais da metade dos trabalhadores (53%) 
estão em ocupações de montagem, entre as mulheres o percentual é de 67%. A mão de obra 
feminina é treinada apenas para as operações que exigem baixa qualificação. Os trabalhos de 
manutenção técnica são realizados por técnicos e engenheiros todos do sexo masculino.

Gráfico 6 Total de pessoas ocupadas e percentual de mulheres nas empresas selecionadas - 
2014, Brasil
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Fonte: elaboração própria 

6.4. AS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO 
SETOR ELETROELETRÔNICO 

O elevado nível de competição caracteriza as empresas do setor eletroeletrônico. Elas 
se deslocam para mercados com grande potencial de consumo de seus produtos, mas 
também estão em busca de países que possam oferecer mão de obra abundante e barata. 
As mulheres são alvo preferencial porque são consideradas polivalentes, são capazes de 
realizar várias atividades ao mesmo tempo, mas esses atributos não são reconhecidos pelas 
empresas que o atribuem a natureza do sexo feminino. 

Neste segmento a ponta da cadeia de produção é a montagem de aparelhos eletroeletrônicos 
que pode ser executado, inclusive, por empresas prestadoras de serviços. Os trabalhadores 
nessa área recebem salários menores, estão submetidos a jornada de trabalho exaustivas 
e expostos a maior rotatividade. No exemplo que segue foram analisadas quatro empresas 
deste segmento, em todas elas os salários dos trabalhadores na área de montagem podem 
chegar a metade do salário médio da empresa, além disso, o rendimento médio das mulheres 
é inferior ao dos homens. 

Tabela 11  salários médios e na área de montagem em empresas do setor eletroeletrônico

Salários médios Salários na área de montagem

Homens Mulheres Homens Mulheres

Empresa 1 4.704,13 2.682,30 1.701,74 1.513,31

Empresa 2 3.134,04 1.827,45 1.488,98 1.494,26

Empresa 3 3.824,44 2.648,42 1.422,72 1.577,27

Empresa 4 2.555,06 1.734,73 1.501,95 1.487,86

Fonte: RAIS/2014 - Ministério do Trabalho e Emprego

As primeiras empresas do setor eletroeletrônico chegaram ao Brasil na segunda metade da 
década de 1990, período de elevado nível de desemprego e baixos salários. As pressões 
por medidas de flexibilização das relações de trabalho se intensificavam, nesse período é 
adotado o contrato por tempo determinado, o banco de horas e em 1993 o programa de 
participação nos lucros ou resultados que seria regulamentado em 2000. 

A instalação das empresas no Brasil é marcada por fortes tensões e conflitos, elas trazem 
consigo uma cultura organizacional que entra em choque com os trabalhadores. Vários relatos 
dão conta de práticas opressoras e autoritárias que marcam o início das atividades destas 
empresas, situações de agressão física: “um trabalhador foi agredido com uma bofetada no 
rosto”, conforme relatos de um dirigente sindical dos metalúrgicos de Campinas, castigos 
faziam parte da rotina: “quando um trabalhador errava uma operação, nestas situações 
era colocado de castigo, de pé olhando para uma parede”. A atuação dos sindicatos foi 
fundamental para alterar essas práticas nos locais de trabalho. 
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A terceirização de parte do processo é uma característica do setor, as empresas prestadoras 
de serviços, na maior parte, são oriundas do próprio país de origem da empresa principal, 
se instalam dentro da unidade fabril e o trabalhador terceirizado ocupa o mesmo espaço 
do trabalhador efetivo sem, contudo, ter acesso ao mesmo salário e aos mesmos direitos e 
benefícios. A rotatividade é muito elevada, tanto na empresa principal, quanto nas terceiras, 
mas de 50% dos trabalhadores não permanecem por mais de um ano na mesma empresa. 
Como se trata de um setor com grandes flutuações de mercado, ela dispensa nos períodos 
de queda da produção. Entre as prestadoras de serviços predomina a prática de contratação 
através da modalidade de trabalho temporário. 

As empresas contratam trabalhadores sob regime de trabalho temporário ou por agências, 
desrespeitando a lei 6.019/74. A lei determina que os contratos temporários não podem 
ultrapassar os 180 dias o que corresponde a um contrato de 90 dias podendo ser prorrogado 
por mais 90 dias, mediante a autorização do Ministério do Trabalho, depois disso o trabalhador 
deverá ser efetivado. Entretanto, é comum entre as empresas do setor a prática de demitir 
o trabalhador ao final do contrato e voltar a contratar novos trabalhadores pela modalidade 
de trabalho temporário. 

As relações autoritárias e de assédio são mais frequentes entre as mulheres em decorrência 
da cultura machista que predomina no interior da maior parte das empresas. As pressões 
por metas de produção são as principais motivações para a prática do assédio moral. As 
denúncias que chegam ao sindicato vão desde a prática de assédio, até falta de higiene e 
alimentação inadequada. Recentemente foram associados casos de suicídio as condições 
de trabalho de uma grande empresa do setor12. 

Relatos das trabalhadoras sobre as condições de trabalho nas empresas do setor 
eletroeletrônico:

“As linhas de produção funcionam de forma intercalada e, como somos consideradas 
multifuncionais, operamos até 5 projetos ao mesmo tempo, independente do setor. Uma 
linha produz 350 aparelhos por hora. A meta é de 2.800 aparelhos por turno, e 5.600 por 
dia. Na fábrica 90% são mulheres e a pressão é tanta que acaba gerando constrangimento 
em relação as necessidades de cada trabalhador. Temos medo de ir ao banheiro, tomar 
água. Com isso, vem as doenças psicológicas e psiquiátricas e as infecções...quando 
adoecemos e nos afastamos somo desprezadas e deixadas de lado, tratadas como lixo 
humano. Somos super pressionadas para alcançar a meta sem falhar, pois cada falha a 
produção para e observa-se o rendimento (yeild). Se o rendimento é baixo, chamam a 
nossa atenção rigorosamente, não se importando se a falha é operacional ou real” (Relato 
de uma trabalhadora do setor eletroeletrônico publicado na revista dos metalúrgicos de 
campinas, junho de 2011).

Os trabalhadores são exigidos ao extremo, desrespeitando normas mínimas de saúde e 
segurança no trabalho, estão expostos a todo tipo de pressão, não há segurança sobre a 
permanência no emprego acirrando um ambiente de permanente disputa entre os próprios 
trabalhadores incentivado pela empresa. Além disso, as mulheres casadas, grávidas ou com 
filhos são perseguidas. As jornadas de trabalho são longas em função das horas extras, o 

12 Acusada de submeter seus trabalhadores a terríveis condições de trabalho, a empresa foi várias vezes associada ao 
suicídio de vários de seus empregados que trabalhavam sob excessivas horas extras, muitas vezes não sendo pagos 
pelo serviço. Condições essas que se encaixam na categoria de trabalho escravo. Depois de vários suicídios e tentativas 
de suicídio em fábricas da Foxconn, a empresa instalou redes para evitar que os funcionários morram ao pular de seus 
edifícios. (https://pt.wikipedia.org/wiki/Foxconn)

trabalho repetitivo e extenuante, os postos superconcentrados. Dispostas uma de frente 
para outra, em apenas um processo, chegam a desempenhar três funções diferentes em no 
máximo 20 segundos. 

“O ritmo de trabalho era bem puxado: quando as placas chegavam ao fim da linha de 
montagem eu fazia a inspeção, tampava e colocava num carrinho para transportá-las até o 
forno. Em média, saiam 80 placas por hora. Elas eram pesadas e eu fazia muita força para 
o empilhamento e depois ainda arrastava o carrinho cheio até o forno. Frequentemente, as 
rodinhas estavam quebradas, ou não funcionavam direito, então, além do peso das placas 
lutava também, com o peso do carrinho. Meu primeiro afastamento foi com diagnóstico de 
bursite e tendinite por doença comum. Quando as dores começaram, eu nem sabia o que 
era LER... quando a dor ficou insuportável, fiz exames médicos, cirurgia e fui novamente 
afastada. No meu retorno, o gerente falou para eu escolher as placas “menos sujas” 
para fazer a limpeza, criando mal-estar no setor, já que outras trabalhadoras estavam na 
mesma situação que eu, muitas também com dor”. (Relato de uma trabalhadora do setor 
eletroeletrônico publicado na revista dos metalúrgicos de campinas, junho de 2011).

A rotina de trabalho em uma indústria eletroeletrônica é marcada por um conjunto de 
irregularidades: 

1. Os salários são inferiores à média da indústria, as mulheres recebem salários 
inferiores ao masculino mesmo quando estão nas mesmas ocupações;

2. Flexibilidade dos salários através do cumprimento de metas; 

3. Gestão por rotatividade, as demissões permanentes fazem parte da política de 
recursos humanos das empresas;

4. Os contratos temporários são amplamente utilizados para reduzir custos de 
contratação e manter uma mão de obra flutuante;

5. Os trabalhadores são expostos a situações de humilhação, assédio moral;

6. Discriminação em relação as trabalhadoras grávidas e com filhos;

7. Adoecimento físico e transtornos mentais, principalmente depressão associados as 
condições de trabalho;

8. Os trabalhadores são submetidos a uma rotina de trabalho excessiva e extenuante.

Há uma relação direta entre a presença das cadeias produtivas onde não existe muito 
investimento em tecnologias. As máquinas são antigas, sem manutenção, sem proteção, 
inclusive com falta de equipamentos pessoais de segurança, são locais com riscos ambientais, 
ruídos, calor, irregularidades e inadequações, mostrando uma realidade extremamente 
agressiva e perigosa. O trabalhador não recebe treinamento algum e são comuns os acidentes 
graves, os problemas de saúde. Nestas empresas é visível a precarização do trabalho.
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A competitividade em ambiente capitalista vem promovendo a centralização de capitais, 
com a crescente oligopolização do sistema produtivo como um todo. Nesse contexto, grande 
parte das empresas tornam-se subcontratadas. Os contratos de trabalho nas terceirizadas 
são mais rebaixados e com menores direitos, submetendo os trabalhadores a condições 
de extrema precarização. Por outro lado, as cadeias de valor são comumente utilizadas 
pelas transnacionais como parte das estratégias de redução de custos e de fragmentação 
da organização sindical, elas são utilizadas para rebaixar direitos, encobrindo relações de 
trabalho precárias, através de redes de subcontratação em que há total interdependência 
das prestadoras de serviços em relação a tomadora em todos os aspectos, inclusive, 
constituindo relação de total dependência, a exemplo do setor de confecções, em que não 
se estabelece nenhum parâmetro sobre a diferenciação de preço e valores a serem pagos e 
a jornada necessária, condição fundamental para a dignidade do trabalho.

Nos exemplos analisados por essa pesquisa, setor de confecções e eletroeletrônico, estão 
presentes vários elementos que caracterizam a presença de trabalho precário, degradante, 
forçado ou análogo à escravidão, seja pela presença de cárcere privado, como no setor de 
confecções, jornadas exaustivas, servidão por dívida, principalmente com os imigrantes, 
seja porque parte dos trabalhadores se encontram em situação de maior vulnerabilidade 
como as mulheres, os jovens e os imigrantes que se submetem a essas condições pela 
ausência de políticas públicas de proteção social.

As novas formas de encadeamento produtivo e a disseminação de formas precárias de 
trabalho, entre elas o trabalho a domicílio, representam novos desafios para o movimento 
sindical e exigem um permanente esforço de inovação de suas estratégias sindicais para 
gerar novas formas de regulação e desenvolvimento econômico e social em um âmbito mais 
unitário e solidário. 

Essas estratégias passam pelo reconhecimento da necessidade de identificar novos 
espaços de negociação coletiva e modelos organizativos capazes de alcançar importantes 
contingentes da força de trabalho atualmente excluídos da negociação coletiva pela condição 
de precariedade em que se encontram.

O trabalho a domicílio e outras formas de trabalho informal e precário constituem elos da 
cadeia produtiva que articula distintos tipos de empresa e estratégias de competitividade. 
Esse processo alimenta novas formas de segmentação e discriminação que se produz e 
reproduz no mercado de trabalho, entre gênero, raça, faixa etária, etnia. Diversas formas de 
trabalho infantil e casos de trabalho forçado e imigrantes sem documentação.

Na investigação constatou-se muitos elementos comuns aos dois setores no que diz respeito 
a posição que estes assumem na cadeia produtiva, ambos participam em condições bastante 
desfavoráveis por se constituírem o último elo e pela total interdependência que se forma ao 
longa da cadeia, que se caracteriza por:

1. Invisibilidade laboral, estatística e sociopolítica;

2. Sua vulnerabilidade econômica e social (ausência de proteção social, instabilidade 
do emprego, condições precárias de trabalho);

3. Pelo isolamento e dispersão geográfica;

4. A forte presença de mulheres, que se explica, entre outros fatores, por uma desigual 
distribuição das responsabilidades domésticas e familiares; 

5. A dificuldade de identificar-se como trabalhadores e com direitos;

6. Dificuldade de organização e sindicalização tanto pela razão anterior como por falta 
de estratégia sindical e representação por parte das organizações sindicais;

7. A forte presença de cultura autoritária no ambiente de trabalho;

8. O processo de intensificação do ritmo de trabalho, coma presença de jornadas 
excessivas e exaustivas que não se medem mais através dos instrumentos clássicos 
com jornadas extensas e horas extraordinárias, mas através da imposição de metas;

9. Práticas de humilhação junto aos trabalhadores;

10. Políticas de gestão por meio da rotatividade e dos baixos salários. 

Portanto, é necessário ampliar a percepção dos sindicatos a respeito de seus horizontes de 
ação, suas modalidades de ação, articulando-se com outros atores, criando novos espaços 
e novas alianças em distintos níveis, nacional e internacional e as ferramentas de ação, 
são: negociação coletiva articulada e supranacional, códigos de conduta, convenções 
e recomendações da OIT e Acordos Marco Globais (AMG). Fortalecer novos espaços de 
regulação social democráticos e participativos, aumentando a sua capacidade propositiva e 
impulsionado o diálogo social e o fortalecimento dos sindicatos. 
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