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CAPÍTULO III – TERCEIRIZAÇÃO: a estratégia fundamental do capital  

 

3.1 – Terceirização: onde e como surgiu 

 

A “técnica” da terceirização do trabalho “surge” nos Estados Unidos, logo após 

a eclosão da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento acelerado das indústrias 

que tinham que concentrar a sua produção em armamentos – atividades consideradas 

essenciais – e passaram a delegar algumas atividades – atividades de suporte à produção 

armamentista – a empresas prestadoras de serviços (este fenômeno ganhou rapidamente 

destaque no cenário internacional, sendo adotado, em maior ou menor medida, por 

todas as grandes empresas).146 No Brasil, a terceirização do trabalho chegou à década de 

1950 junto com as grandes indústrias automotivas que com o discurso de qualidade, 

produtividade e competitividade introduziram o conceito de se dedicar apenas à 

essência do negócio, neste caso, a montagem de veículos, sendo as demais atividades147 

transferidas a “terceiros”, inclusive a produção de peças148 (Alvarez, 1996, p. 85; 

Cavalcante Junior, 1996, p. 70; DIEESE, 1994, p. 7; Giosa, 1993, p. 12; Leiria, 1992, p. 

24; Leiria, Saratt e Souto, 1992, p. 19-20; Oliveira, 1994, p. 33; Pagnoncelli, 1993, p. 

20; Queiroz, 1992, p. 34 e 36).  

Cabe destacar que a “técnica” da terceirização do trabalho começou a avançar no 

Brasil com maior intensidade no final dos anos de 1980 e início de 1990 - foi neste 

período que o programa neoliberal ganhou espaço e força nos governos da América 

Latina.149 

                                                
146 Esta introdução é freqüentemente encontrada na bibliografia que aborda a terceirização do trabalho 
enquanto tema central, especialmente nos livros da área de Administração.  
147 Entre elas: serviços de limpeza, jardinagem, vigilância, refeitório etc.; todas estas atividades são 
consideradas atividades-meio. 
148 As antigas fábricas de automóveis são - na atualidade - apenas compradoras, em sua grande maioria, 
de produtos (peças) já pré-montados (Fontanella, Tavares e Leiria, 1995, p. 94).  
149 No Brasil, especialmente a partir da década de 1990, observou-se o aumento dos índices de 
desemprego, a estagnação ou depreciação nos salários dos trabalhadores, o aumento do trabalho informal, 
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Sabe-se, no entanto, que as pequenas e médias empresas sempre utilizaram 

serviços de “terceiros” (pessoas físicas ou jurídicas) para suprirem as suas carências, ou 

seja, sempre procuraram evitar o aumento dos custos fixos e, ao mesmo tempo, obter o 

apoio de serviços especializados. As grandes empresas, ao contrário, tentaram durante 

um longo período cercar-se de todos os serviços necessários a sua sobrevivência criando 

com isto inúmeras áreas, divisões, departamentos, entre tantos outros segmentos - com 

as novas estratégias competitivas, frente à crise estrutural iniciada em meados da década 

de 1970, a grande empresa (tipicamente fordista) perdeu espaço para a empresa enxuta e 

flexível.  

Logo, a “técnica” da terceirização do trabalho não traz nenhuma novidade 

quanto a sua essência, isto é, o seu destaque ganha contornos, na atualidade, em função 

de sua intensidade e dos novos tipos de contratação e utilização do trabalho terceirizado, 

especialmente nas empresas de grande porte (Fontanella, Tavares e Leiria, 1995, p. 91-

2). Cabe ressaltar que uma das formas mais recorrentes, datada desde os primórdios da 

Revolução Industrial no século XVIII, é o chamado trabalho domiciliar150.  

Nas palavras de Druck (1999a, p. 153), “é uma forma de trabalho que surge 

juntamente com o estabelecimento das grandes fábricas, utilizada naquelas atividades 

em que a indústria mais se desenvolve na época, a produção têxtil. Os trabalhadores 

realizam o trabalho em suas casas, com máquinas e ferramentas próprias ou alugadas e, 

em geral, são pagos por produção encomendada e realizada”.  

No Brasil, ainda segundo esta autora (1999a, p. 153-7), este tipo de trabalho 

nunca deixou de ser utilizado, mesmo com a adoção de modernas tecnologias, embora 

                                                                                                                                          
precário, temporário, terceirizado etc. (Alves, 1998, p. 137-149; Boito Jr., 1999, p. 86-110; Pochmann, 
2001 e 2001a). 
150 O trabalho domiciliar, junto a outras formas de subcontratação/terceirização, sob nossa análise, e em 
consonância com outros autores, é parte do processo de descentralização das empresas, resultado da forte 
pressão por redução de custos e que vem crescendo, muito rapidamente, desde a década de 1970. Ver: 
Delgado, 1994; Paiva e Sorj, 1994; Thébaud-Mony e Druck, 2007.  
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de forma muito pontual e específica em algumas regiões do país. É o caso das chamadas 

indústrias tradicionais – destacando-se têxtil/confecções e calçados -, dentre os casos 

mais estudados recentemente. Portanto, o que muda é a generalização deste tipo de 

trabalho, tornando-se uma prática justificada pelas empresas como inserida no processo 

de reestruturação e modernização organizacional. 

Por certo, o que se observou, nas últimas décadas, frente à necessidade de 

elevação da produtividade do capital, da mundialização dos mercados, das inovações 

tecnológicas, da exigência de novas práticas produtivas e organizacionais, entre tantos 

outros reflexos do receituário toyotista de produção em escala global151 (e que, 

naturalmente, salvo as suas particularidades, também afetou o Brasil), foi à redução do 

número de trabalhadores/as (modelo da empresa enxuta e flexível), a intensificação da 

jornada de trabalho (combinadamente, em muitos casos, com o seu prolongamento), o 

surgimento dos CCQ`s (Círculos de Controle de Qualidade) atrelado a produção, os 

sistemas de produção just-in-time e kanban, o aumento das formas de contratação via 

terceirização da força de trabalho etc.  

Nesse âmbito, a contratação via terceirização - um neologismo criado para 

indicar, essencialmente, que se transfere a um “terceiro”, a um “outro”, uma atividade 

que vinha sendo feita pela empresa ou que poderia ser feita por ela – ganhou destaque; 

entre outros: 

(1) Pela velocidade com que veio se difundindo, em escala global, nos 

mais variados setores de atividades, tanto na esfera pública quanto na 

esfera privada; 

                                                
151 Entre eles: programas de qualidade total e gestão participativa; programas de remuneração variável e 
distintos contratos de trabalho; rotação das funções que exigem maior polivalência do trabalhador para o 
exercício de múltiplas tarefas; combinação das atividades de execução com as de controle; constituição de 
grupos de trabalho com alguma capacidade de decisão sobre os problemas e as soluções no imediato 
desenvolvimento das operações; redução de níveis hierárquicos; adoção de programas voltados para o 
envolvimento do trabalhador com os interesses da empresa; diversificação dos produtos; flexibilidade 
produtiva; “focalização” das atividades; desmonte de parte da estrutura produtiva etc. 



 94

(2) Porque deixou de ser realizada apenas nos serviços de apoio/áreas 

consideradas “periféricas” (alimentação, limpeza, transporte, 

vigilância etc.) para atingir a produção/áreas consideradas 

“centrais”/”nucleares” (produção/operação, manutenção etc.) – a 

atividade-fim - das empresas; e 

(3) Porque trouxe conseqüências políticas importantes, isto é, do 

enfraquecimento dos laços de solidariedade entre os trabalhadores a 

fragilidade de suas representações e práticas sindicais.152  

 

Assim sendo, e frente ao dinamismo desse fenômeno, inúmeras foram às 

definições que surgiram na literatura brasileira, segundo a visão administrativa e 

empresarial, a respeito da “técnica” da terceirização do trabalho; e é sobre esta visão, e 

definições, que iremos discorrer na parte seguinte.153  

Por fim, e antes de ingressar nas discussões acima referidas, é importante 

esclarecer que o termo terceirização, uma criação brasileira, foi pela primeira vez 

publicada pela revista Exame da segunda quinzena de janeiro de 1991. Esta matéria 

registrava as transformações ocorridas na forma de contratação da Riocell - empresa 

produtora de papel e celulose no RS que, através de seu diretor Aldo Sani, criou o 

neologismo.154  

                                                
152 Trataremos destes três pontos em destaque no transcorrer deste capítulo. 
153 É evidente que existem outras áreas do conhecimento (Direito, Ciências Sociais) que abordam a 
“técnica” da terceirização do trabalho em suas análises e pesquisas, entretanto optamos por iniciar a nossa 
explanação a partir da visão da área de Administração, especialmente porque esta área reproduz o maior 
número de conceitos referentes a este fenômeno, a partir dos quais, em geral, a área do Direito se apóia 
para problematizar ou legalizar tal prática.  
154 Em 1989, a Riocell tinha 3.600 funcionários, número que caiu para apenas 1.100 em menos de três 
anos depois. Dos 2.500 postos de trabalho desativados na empresa, neste período, cerca de 800 foram 
extintos e 1.700 absorvidos por empresas prestadoras de serviços e atividades à Riocell – esta transferiu 
para “terceiros” o transporte de funcionários, o transporte da madeira, a limpeza, o refeitório, a 
jardinagem, o corte da madeira, o plantador da árvore, o reflorestador etc. (DIEESE, 1993, p. 14; Leiria, 
1992; Oliveira, 1994, p. 33). 
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E que o termo subcontratação, também utilizado no Brasil – embora 

secundariamente, é utilizado mundialmente para expressar tal fenômeno (cabe frisar que 

ambos os termos são retratados nesta dissertação enquanto sinônimos). Assim, nos 

Estados Unidos é entendido como outsourcing, na França como sous-traitance, na Itália 

como subcontrattazione, na Espanha como subcontratación, e em Portugal como 

subcontratação (Carelli, 2003; Fontanella, Tavares e Leiria, 1995; Leiria, 1992; Leiria, 

Saratt e Souto, 1992; Oliveira, 1994; Pagnoncelli, 1993). 

 

3.2 – A visão empresarial e a terceirização no Brasil 

 

 O discurso hegemônico no meio empresarial tem como tema central a busca por 

competitividade/rentabilidade, a necessidade de inserção na nova ordem globalizada da 

economia, a sobrevivência e a superação das crises econômicas. Deste modo, e para 

atingir tais objetivos, define-se a urgência em modernização organizacional, através da 

adoção dos novos padrões de gestão, contratação e organização da produção, do 

trabalho e dos trabalhadores - influência do receituário toyotista de produção em escala 

global -, e que inegavelmente ganhou destaque nas últimas décadas.155 

 É “natural”, portanto, observarmos que o empresariado em escala global sustenta 

esta “modernização” através do discurso da qualidade, da produtividade e da 

competitividade, que agora se combina, especialmente frente aos desdobramentos da 

crise experimentada pelo capital desde a década de 1970, com a eficiente redução da 

estrutura operacional, a economia de recursos e a diminuição de custos – modelo da 

empresa enxuta e flexível, capaz de absorver com um quadro reduzido de funcionários 

                                                
155 Ver: item II. 1 desta dissertação. Cabe destacar que embora a nossa exposição neste item tenha como 
referência o setor automotivo, isso em nada descaracteriza o processo de reestruturação produtiva que 
também atingiu, salvo as suas particularidades, outros setores da indústria (têxtil, calçados etc.), o setor de 
serviços etc. 
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as oscilações e inconstâncias do mercado cada vez mais dinamizado, globalizado, 

mundializado156.  

Para tanto, e é o que se tem observado nas últimas décadas, particularmente no 

Brasil – desde o final da década de 1980 e com mais vigor a partir da década de 1990, a 

eliminação das atividades (ditas não essenciais) que não agregam valor ao seu negócio, 

as atividades-meio, torna-se fundamental e passa a ser um dos procedimentos mais 

aceitos e utilizados, a chamada terceirização de atividades e serviços157.  

Este fenômeno que aparece como técnica moderna administrativa designa o 

processo de descentralização das atividades da empresa158, sendo, estas, a partir de 

então e através de parcerias estabelecidas, desempenhadas em conjunto com diversas 

empresas (e/ou pessoas físicas) prestadoras de serviços e atividades e não mais de modo 

unificado em uma só instituição (Nascimento, 1993, p. 20-5).  

Este crescente processo de descentralização, por sua vez, no Brasil, assume 

várias formas, lembrando-se que estas modificações no regime de contratação da força 

de trabalho enfatizavam o acirramento da competição intercapitalista, e que aqui 

retratamos em linhas gerais, entre elas: “[...] contratos de trabalho domiciliar, contratos 

de empresas fornecedoras de componentes, contratos de serviços de terceiros (empresas 

ou indivíduos) e contratos de empresas cuja mão-de-obra realiza a atividade produtiva 

ou serviço na planta da contratante” (Druck, 1999a, p.126).  

                                                
156 Optamos, nesta apresentação, por não diferenciar e/ou abordar possíveis diferenciações e distintas 
caracterizações referentes aos termos globalização e mundialização. No entanto, é importante indicar que, 
aqui, estes retratam o processo de expansão do capital para além das fronteiras nacionais; entre outros, no 
âmbito financeiro, através da abertura do mercado de créditos aos operadores estrangeiros, da abertura da 
Bolsa às empresas estrangeiras etc.; e no âmbito produtivo, através da concorrência entre as grandes 
corporações transnacionais por novos mercados. Ver: capítulo II desta dissertação.  
157 “Terceirização: ato ou efeito de terceirizar. 1- forma de organização estrutural que permite a uma 
empresa transferir a outra suas atividades-meio, proporcionando maior disponibilidade de recursos para 
sua atividade-fim, reduzindo a estrutura operacional, diminuindo os custos, economizando recursos e 
desburocratizando a administração. 2- contratação de terceiros, por parte de uma empresa, para a 
realização de atividades ger. não essenciais, visando à racionalização de custos, à economia de recursos e 
à desburocratização administrativa” (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 2001, p. 700). 
158 Em outras palavras, observa-se a “[...] diminuição dos excessos de capital fixo das grandes estruturas 
produtivas por meio da descentralização produtiva, via redes de subcontratação [...] (Colli, 2000, p. 110). 
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 Pode-se dizer, portanto, que frente a esse processo de reestruturação produtiva 

nas empresas brasileiras, combinadamente com os impactos das políticas neoliberais - 

com destaque para o movimento de privatizações das empresas e serviços, 

desregulamentações (ou novas regulamentações cujo objetivo é a precarização das - já 

frágeis - proteções ao trabalho) dos mercados e flexibilizações nas relações e contratos 

de trabalho –, que ganhava espaço e força nos governos da América Latina, e diante um 

ambiente macroeconômico desfavorável, marcado pela estabilização monetária (Plano 

Real), e, em contrapartida, influenciado decisivamente pela abertura comercial e 

financeira, altas taxas de juros, valorização cambial e elevação da carga tributária, os 

empresários brasileiros (ratificando o discurso) justificaram a contratação da força de 

trabalho via terceirização como mecanismo necessário para enfrentar a concorrência 

interna e externa, manter os seus níveis de rentabilidade/produtividade e, por 

conseguinte, a sua própria sobrevivência (Belluzzo e Batista Jr., 1994; Pochmann, 2008, 

45-50; Fleury e Fleury, 2004, p. 113-5 e 118-120).  

O resultado “natural” deste processo evidentemente é a tentativa, por parte dos 

empresários brasileiros, de sair ilesos diante a crise, utilizando-se de todo o tipo de 

recurso - inclusive o discurso - para transferir as perdas para os trabalhadores, aqueles 

que devem, de fato, sustentar os prejuízos decorrentes desta159.  

Logo, o que se evidencia nos últimos anos, no Brasil, é o avanço significativo 

deste novo fenômeno, e embora implementado em um período relativamente recente, os 

seus efeitos já são muito expressivos e demonstram a sua rápida generalização.  

Nesse sentido, ao mesmo tempo em que assumiu o principal posto de geração de 

novas ocupações no país160, a “técnica” da terceirização do trabalho trouxe consigo um 

interminável número de definições, cuja ênfase e recorte, aqui, serão dados a área de 

                                                
159 Ver: item 3.5 desta dissertação. 
160 Ver: Pochmann, 2008, especialmente cap. 1 e 2.  
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Administração de empresas, em outras palavras, a visão empresarial a respeito deste 

novo (e, ao mesmo tempo, velho) fenômeno.  

Segundo Leiria (1992, p. 85), “[...] terceirização é a agregação de uma atividade 

de uma empresa (atividade-fim), na atividade-meio de outra empresa”. Nas palavras de 

Davis (1992, p. 11): “terceirização é a passagem de atividades e tarefas a terceiros. A 

empresa concentra-se em suas atividades-fim, aquela para a qual foi criada e que 

justifica sua presença no mercado, e passa a terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) 

atividades-meio”.  

Segundo definição de Fontanella, Tavares e Leiria (1995, p. 19): “a terceirização 

é uma tecnologia de administração que consiste na compra de bens e/ou serviços 

especializados, de forma sistêmica e intensiva, para serem integrados na condição de 

atividade-meio à atividade-fim da empresa compradora, permitindo a concentração de 

energia em sua real vocação, com intuito de potencializar ganhos em qualidade e 

competitividade”.  

Para Queiroz (1992, p. 31), a terceirização “é uma técnica administrativa que 

possibilita o estabelecimento de um processo gerenciado de transferência, a terceiros, 

das atividades acessórias e de apoio ao escopo das empresas que é a sua atividade-fim, 

permitindo a estas se concentrarem no seu negócio, ou seja, no objetivo final”. Walmir 

Costa (apud Cavalcante Junior, p. 72) define o processo de terceirização “(...) pelo qual 

a empresa tomadora contrata a empresa prestadora de serviço para executar uma tarefa 

que não esteja relacionada ao seu objetivo principal”.  

Segundo Oliveira (1994, p. 13), “[...] a terceirização é um tipo de ação 

administrativa que busca reduzir custos e aumentar a eficiência nas operações das 

empresas, visando à competitividade num mundo em que a concorrência torna-se cada 

vez mais acirrada”.  
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Para Vieira (apud Oliveira, 1994, p. 129), “terceirizar é buscar racionalmente os 

melhores resultados em escala de produção, a maior flexibilidade operacional e uma 

adequada redução de custos administrativos, juntamente com a concentração e a 

maximização de oportunidades para enfrentar o mercado. Terceirizar é uma escolha 

consciente, que leva a empresa a aumentar sua eficiência e a melhorar seus resultados”.  

Segundo Giosa (1993, p. 14), terceirização “é a tendência de transferir, para 

terceiros, atividades que não fazem parte do negócio principal da empresa”, ou “é uma 

tendência moderna que consiste na concentração de esforços nas atividades essenciais, 

delegando a terceiros as complementares”, ou “é um processo de gestão pelo qual se 

repassam algumas atividades para terceiros – com os quais se estabelece uma relação de 

parceria – ficando a empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao 

negócio em que atua”.  

Em suma: a “técnica” da terceirização do trabalho é apresentada como sinônimo 

de eficiência, especialização, produtividade, redução de custos, competitividade, 

parceria, foco, flexibilidade, agilidade, qualidade, entre outros. Adotá-la, portanto, na 

lógica empresarial, é adequar-se a esse novo cenário, de novos tempos e novos ritmos. 

Este, por sua vez, corrobora com os apontamentos apresentados acima, e que, assim 

sendo, são respaldados neste leque de definições.  

Nesse sentido, se, por um lado, as definições na área de Administração, 

majoritariamente, ressaltam o uso da terceirização do trabalho enquanto técnica 

moderna administrativa, cuja “[...] palavra de ordem é parceria em todo fluxo 

produtivo, nas relações para frente, com o mercado, [e] para trás com os fornecedores e 

também com os empregados. [No qual] o posicionamento comportamental adotado é o 

do ganha-ganha, [pensando-se sempre] no longo prazo. [E] [objetivando] 
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essencialmente a plena satisfação do cliente, através da revolução da qualidade” (Faria, 

1994, p. 43).  

Por outro lado, e as pesquisas e análises têm demonstrado, majoritariamente, que 

a terceirização do trabalho possui como foco a busca incessante por redução de custos, 

isto é, redução de custos com força de trabalho, o seu entrelaçar com a precarização 

e/ou flexibilização nas relações de trabalho e/ou contratuais, cujos antagonismos com os 

empregados e com o movimento sindical é sistemático, onde “impera a desconfiança 

generalizada – desconfia-se dos empregados, dos fornecedores e do mercado” (Faria, 

1994, p. 43). E no qual o posicionamento comportamental adotado é o do ganha-perde.  

Em outras palavras, a chamada terceirização do trabalho “[...] tem sido apenas 

mais um expediente para reduzir custos ‘a qualquer preço’, em que ‘especialização e 

qualidade’ são retórica vazia, e a degradação do trabalho, do trabalhador, e também do 

produto se renovam como meios espúrios de ‘competitividade’ empresarial” (Bresciani 

apud Oliveira, 1994, p. 138).  

Assim, concretamente, e por hora (abordaremos estes elementos com mais 

detalhes adiante), a “técnica” da terceirização do trabalho tem, entre outros, conduzido à 

redução salarial, à perda de benefícios sociais, à piora das condições de trabalho, à 

fragmentação da representação sindical, ao ataque às organizações e às conquistas 

sindicais (DIEESE, 1993, 1994 e 2007).  

Simultaneamente, pode-se afirmar também que se, por um lado, o discurso 

inicialmente apresentado pelo meio empresarial, como destacado acima, era o de que 

tudo aquilo que não fosse atividade essencial/atividade-fim de uma empresa poderia e 

deveria ser transferido para “terceiros” (pessoas físicas ou jurídicas), isto é, os 
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responsáveis, a partir de então, pelas atividades de suporte/atividades-meio da empresa 

contratante161.  

Por outro lado, foi justamente apegando-se nesta nebulosa distinção entre a 

atividade-fim e atividade-meio de uma empresa, que rapidamente as atividades ditas 

essenciais foram também transferidas às empresas (ou pessoas físicas) prestadoras de 

serviços, isto é, foram também terceirizadas162. Este movimento, por sua vez, 

proporcionou o desdobrar e a expansão deste novo fenômeno, cujos dados são 

impactantes.  

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), 

realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) entre 1995 e 2005, 

os postos de trabalho terceirizados formais163 (com carteira de trabalho assinada) foram 

os que mais cresceram no total da ocupação do país. O seu ritmo de expansão médio 

anual foi quase quatro vezes maior que as ocupações como um todo164.  

Outro dado relevante, apontado em pesquisa realizada pelo Cesit (Centro de 

Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, da Unicamp)165, a partir de informações 

da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) e do CAGED (Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados), ambos do Ministério do Trabalho, indica que a força de 

trabalho terceirizada, entre 1995 e 2005, correspondeu a um terço das vagas criadas nas 

                                                
161 “[...] Tudo o que não é vocação de uma empresa deve ser entregue para especialistas” (Leiria, Saratt e 
Souto, 1992, p. 19). Dito de outra maneira, “[...] tudo o que não constitui atividade essencial de um 
negócio pode ser confiado a terceiros” (Leiria, 1992, p. 22). 
162 “[...] Verifica-se que muitas empresas não respeitam esse limite [isto é, transferir a terceiros as 
atividades-meio], ou seja, partilham com terceiros até mesmo suas áreas-fim” (Alvarez, 1996, p. 14). 
163 Pochmann (2008), nesta pesquisa, agrupou cinco categorias ocupacionais para classificar os 
trabalhadores terceirizados: serviços não especializados prestados às empresas especializadas; atividades 
prestadas por empresas de asseio e conservação; alocação temporária de mão-de-obra; serviços de 
segurança e vigilância e ocupados em empresas individuais. 
164 Ver, Pochmann, 2008, p. 18, Gráfico 11: Brasil: variação média anual das ocupações terceirizadas com 
carteira assinada, 1995 – 2005 (em %).  
165 Empregos terceirizados crescem 127% em dez anos. Folha de São Paulo (28/08/2006). Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u110555.shtml; acesso: 12/09/2009.  
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empresas do país, ou seja, dos 6,9 milhões de postos de trabalho abertos pelo setor 

privado, neste período, 2,3 milhões foram ocupados por terceirizados. 

O estudo indicou ainda que em 1995 o número de trabalhadores terceirizados 

formais no país chegava a 1,8 milhão; número que chegou a 4,1 milhões em 2005 – o 

que representa uma expansão de 127%. Cabe ressaltar que destes 4,1 milhões de 

terceirizados, 1,47 milhão de trabalhadores – o que corresponde a 36% - são 

microempreendedores, isto é, os chamados PJs (Personalidades Jurídicas), que prestam 

serviços às empresas contratantes - especialmente, voltado às atividades-fim – com 

destaque para as atividades de supervisão, inspeção de qualidade, analistas, técnicos, 

entre outros.  

Hoje, o Brasil tem mais de 31 mil empresas de serviços terceirizáveis, sendo que 

15,3 mil estão localizadas nos Estados de São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro – é o que 

indica o levantamento realizado pela Associação Brasileira de Empresas de Serviços 

Terceirizáveis e de Trabalho Temporário (Assertem), a partir do estudo encomendado 

ao Instituto de Pesquisa Manager (Ipema), no período de abril de 2009 a abril de 

2010166. Em relação à “empregabilidade”, diz o estudo, o Brasil tem hoje mais de 8 

milhões de trabalhadores terceirizados, o que representa quase 9% da população 

economicamente ativa (PEA); e que se comparado aos dados de 2005, representa uma 

expansão de 95%.  

Em relação ao Estado de São Paulo, por exemplo, e de acordo com a pesquisa 

encomendada pelo Sindeepres (Sindicato dos Empregados em Empresas de Prestação 

de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão-de-Obra, Trabalho 

                                                
166 Setor de terceirização e trabalho temporário registra forte recuperação, revela pesquisa. O Globo 
(15/06/2010). Disponível em: http://oglobo.globo.com/economia/boachance/mat/2010/06/14/setor-de-
terceirizacao-trabalho-temporario-registra-forte-recuperacao-revela-pesquisa-916878102.asp; Pesquisa 
setorial 2009/2010 - trabalho temporário e terceirização no Brasil. Disponível em: 
http://www.administradores.com.br/informe-se/economia-e-financas/pesquisa-setorial-2009-2010-
trabalho-temporario-e-terceirizacao-no-brasil/34537/; acesso: 25/06/2010. 
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Temporário, Leitura de Medidores e Entrega de Avisos do Estado de São Paulo)167, o 

número de trabalhadores terceirizados aumentou sete vezes em 20 anos, isto é, entre 

1985 e 2005, o total de trabalhadores terceirizados no Estado passou de 60,4 mil para 

423,9 mil.  

Só na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, entre 1995 e 2005, o 

assalariamento direto aumentou 15,2%, enquanto a subcontratação da força de trabalho 

(terceirização) cresceu 82,8%, é o que diz Alexandre Loloian, coordenador da Fundação 

Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE)168. O estudo indicou 

ainda que, nestes 20 anos, o crescimento das empresas de terceirização aumentou quase 

25 vezes, passando de 257 para 6.308169. 

Pode-se dizer, portanto, que é a partir da segunda metade da década de 1990 que 

a proliferação da terceirização do trabalho avançou significativamente. Localizada 

prioritariamente nas atividades (consideradas não essenciais) de limpeza, segurança, 

transporte, alimentação, entre outras (atividades-meio), a “técnica” da terceirização do 

trabalho, a partir de então, começou a se destacar por atingir especialmente as atividades 

centrais (operação, produção, manutenção etc. – atividades consideradas essenciais), 

isto é, as atividades-fim das empresas.  

Se em 1985, por exemplo, as ocupações pertencentes à terceirização das 

atividades-meio respondiam por 97,1% do total de trabalhadores subcontratados no 

Estado de São Paulo, em 2005, este número caiu para 58,1%. Já em relação à 

terceirização das atividades-fim, os números indicam que em 1985 está correspondia a 

                                                
167 Número de trabalhadores terceirizados aumentou sete vezes em 20 anos em SP. Folha de São Paulo 
(16/04/2007). Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u116124.shtml; acesso: 
12/09/2009. 
168 Empregos terceirizados crescem 127% em dez anos. Folha de São Paulo (28/08/2006). Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u110555.shtml; acesso: 12/09/2009. 
169 “Em 2005, por exemplo, quase 1/3 das empresas de terceirização de mão-de-obra não tinham 
empregados [PJs] [...]” (Pochmann, 2008, p. 61).  
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2,9%, e em 2005, atingiu 41,9% do total de trabalhadores subcontratados no Estado de 

São Paulo170.  

Em outras palavras, entre 1985 e 2005, constatou-se não somente o avanço da 

“técnica” da terceirização do trabalho no país, mas no transcorrer deste período, 

particularmente a partir da segunda metade da década de 1990, observou-se o avanço 

significativo da terceirização cada vez mais vinculada ao exercício de atividade-fim das 

empresas.  

Frente a esta expansão cujo cerne encontra-se no entrelaçar das atividades-fim 

das empresas, combinadamente com a velocidade com que vem se difundindo, nos 

últimos anos, nos mais variados setores de atividades, e sob a luz dos processos de 

precarização e flexibilização que marcam as novas formas de organização e contratação 

deste trabalho, na chamada era do capitalismo globalizado/mundializado, observar as 

principais formas deste novo fenômeno, bem como alguns de seus impactos no cenário 

brasileiro é o que se pretende realizar a seguir.   

 
 
 
3.3 – As principais formas de terceirização e os seus desdobramentos no cenário 

brasileiro 

 

Observamos, acima, que dentre as novas estratégias utilizadas no competitivo 

mercado globalizado, a externalização de atividades, isto é, a descentralização das 

empresas171 ganhou destaque, pois esta, segundo o discurso empresarial, assegura o 

máximo de flexibilidade às grandes empresas, adequando-as às oscilações e incertezas 

                                                
170 Estes dados foram obtidos a partir de uma pesquisa realizada com 8.717 empresas identificadas com o 
segmento dos estabelecimentos formais envolvidos com atividades de terceirização no Estado de São 
Paulo (Pochmann, 2008, cap. 2).   
171 Esta externalização assume várias formas, entre as quais podemos destacar: “[...] contratos de trabalho 
domiciliar, contratos de empresas fornecedoras de componentes, contratos de serviços de terceiros 
(empresas ou indivíduos) e contratos de empresas cuja mão-de-obra realiza a atividade produtiva ou 
serviço na planta da contratante” (Druck, 1999a, p. 126).  
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do mercado, permitindo, deste modo, a focalização nas atividades essenciais do 

processo produtivo, isto é, a concentração de esforços na atividade-fim172, e, por 

conseguinte, transferindo os riscos e as incertezas a “terceiros” (pessoas físicas ou 

jurídicas), isto é, aqueles, a partir de então, responsáveis pela realização das atividades-

meio.  

Ao mesmo tempo, foi justamente apegando-se nesta nebulosa distinção entre 

atividade-meio e atividade-fim das empresas que a “técnica” da terceirização do 

trabalho avançou significativamente – especialmente, no Brasil, a partir da segunda 

metade da década de 1990, proporcionando, deste modo, não somente a expansão deste 

novo fenômeno, mas a sua expansão combinado com o entrelaçar das atividades-fim das 

empresas.  

Nesse sentido, Pochmann (2008, cap. 2), em estudo recente, apresenta a 

evolução e o perfil dos trabalhadores terceirizados formais, isto é, aqueles que têm 

contrato e carteira de trabalho assinada. E embora os dados desta pesquisa não 

abarquem a totalidade dos trabalhadores terceirizados, já que a informalidade não é 

contemplada nessas estatísticas, a evolução e as principais características deste 

segmento são fortes indicações do que ocorre no país – corroborando com os 

apontamentos anteriormente apresentados173; dentre os quais podemos destacar, por um 

lado:  

1- A difusão das ocupações no setor terciário das atividades econômicas. Esta 

difusão, entre outros, pode ser atribuída à expansão da terceirização do 

trabalho, uma vez que o movimento de terceirização sempre se encontrou 

                                                
172 “[...] Focalizar é concentrar as atividades naquilo que é o segredo do negócio da empresa, no que ela 
faz bem, no que a diferencia frente à concorrência, frente aos consumidores, frente à população. O que 
estiver fora do ‘foco’, em princípio, pode ser terceirizado” (DIEESE, 1993, p. 6). 
173 Ver: item 3.2 desta dissertação.  
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fortemente concentrado no setor terciário das atividades econômicas174. No 

Brasil, em 2005, os serviços e o comércio representavam 72,4% do total dos 

postos de trabalho abertos, enquanto em 1985 eram 63,8%. Já o setor 

primário e secundário juntos teve queda de 36,2% para 27,6% entre 1985 e 

2005. Cabe destacar que na medida em que alguns trabalhadores deixam de 

ser empregados diretos (“efetivos”) de uma indústria, por exemplo, e passam 

a trabalhar (“terceirizados”) para uma empresa que fornece serviços para esta 

indústria (sejam estes serviços realizados dentro ou fora da planta da 

empresa contratante), via subcontratação, estes mesmos trabalhadores 

deixam de pertencer ao setor secundário e se integram ao setor terciário175; 

2- A perda de importância relativa da grande empresa em comparação com a 

pequena e micro empresa176. Este movimento se evidencia frente ao forte 

impulso decorrente da abertura de empresas sem empregados, mais 

conhecidas como PJs (Personalidades Jurídicas), que passaram a realizar 

atividades anteriormente desenvolvidas por empregados assalariados 

formais. Trata-se, portanto, de uma forma de terceirização que tem ganhado 

importância no cenário brasileiro. Em 2005, por exemplo, quase 1/3 das 

empresas de terceirização não tinham empregados (PJs), enquanto em 1985, 

menos de 5% do total das empresas eram constituídas por PJs. Cabe destacar 

                                                
174 No Estado de São Paulo, por exemplo, a evolução da distribuição dos trabalhadores nas empresas de 
terceirização por setor de atividade econômica entre 1985 e 2005 são fortes indicadores que ratificam este 
perfil; em 2005, o setor terciário correspondia a 94,9% do total destes trabalhadores, enquanto em 1985 
este segmento representava 94,7%. Já em relação ao setor primário e secundário juntos, indicavam 5,3% 
caindo para 5,1% entre 1985 e 2005 (ver: Pochmann, 2008, p. 73, Gráfico 23).  
175 Esta diferenciação também se evidencia no âmbito político-sindical, uma vez que na economia de 
serviços (onde majoritariamente encontram-se os trabalhadores terceirizados), os sindicatos são muito 
diferentes dos sindicatos de indústria (com destaque para os metalúrgicos). No Brasil, segundo Oliveira 
(1994), não raro aquelas são entidades muito novas, recentes, sem força junto à categoria, com poucos 
trabalhadores sindicalizados e sem maior expressão junto às centrais sindicais a que se filiam.  
176 No Brasil, em 2005, os estabelecimentos com 500 e mais empregados foram responsáveis por 33,7% 
do total dos postos de trabalho, enquanto em 1985 respondiam por 40,5%. No caso dos estabelecimentos 
com até 19 empregados, houve um aumento significativo na participação no total das ocupações de 17,5% 
para 26,5% entre 1985 e 2005 (Gráfico 2: Brasil - Composição do total dos postos de trabalho ocupados 
em 1985 e 2005 – em%; ver: Pochmann, 2008, p. 48).  
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que esta forma de contratação altera significativamente os custos com a força 

de trabalho. Segundo Pochmann (2008, p. 62), na comparação com o 

emprego assalariado formal (público ou privado), o peso da cunha fiscal do 

contrato PJ (empresa) chega a ser 56,5% inferior; e 

3- A transformação no perfil educacional dos trabalhadores, isto é, o aumento 

da presença dos mais escolarizados no interior do conjunto dos trabalhadores 

ocupados177. Este aumento, entre outros, pode ser atribuído à expansão (e 

incorporação) da terceirização do trabalho, sobretudo nos últimos anos, 

atrelada as atividades-fim das empresas – com destaque para as atividades de 

supervisão, inspeção de qualidade, logística, técnicos, gerentes, entre outros. 

Estas atividades, na maior parte das vezes, identificam-se com ocupações 

que exige maior escolaridade. No Estado de São Paulo, por exemplo, a 

evolução da distribuição dos trabalhadores nas empresas de terceirização por 

anos de estudos ratificam este perfil; em 2005, 54,7% destes trabalhadores 

apresentavam 9 e mais anos de estudos, enquanto em 1985 este segmento de 

escolaridade representava somente 11,1%. Já em relação a até 4 anos de 

estudos, os índices correspondiam a 72,2% caindo para 11,3% entre 1985 e 

2005178.179  

                                                
177 No Brasil, em 2005, 42% dos ocupados apresentavam 9 e mais anos de estudos, enquanto em 1985 
este segmento de escolaridade representava 19,8%. Já em relação a até 4 anos de estudos, os índices 
correspondiam a 59,3% caindo para 33,3% entre 1985 e 2005 (Gráfico 2: Brasil - Composição do total 
dos postos de trabalho ocupados em 1985 e 2005 – em%; ver: Pochmann, 2008, p. 48).  
178 No Estado de São Paulo, em 2005, 56,2% dos ocupados apresentavam 9 e mais anos de estudos, 
enquanto em 1985 este segmento de escolaridade representava 26,1%. Já em relação a até 4 anos de 
estudos, os índices correspondiam a 50,3% caindo para 21,2% entre 1985 e 2005 (Gráfico 4: Estado de 
São Paulo – Composição do total dos postos de trabalho ocupados em 1985 e 2005 – em %; ver: 
Pochmann, 2008, p. 56).  
179 Cabe destacar que esta pesquisa abarcou em sua totalidade a evolução da distribuição dos 
trabalhadores nas empresas por tipo de terceirização (atividade-meio ou atividade-fim); por tamanho de 
estabelecimento; por anos de estudos; por gênero; por faixa etária; por cor/raça; por remuneração; por 
tempo de serviço; e, por setor de atividade econômica (primário secundário ou terciário). Lembrando que 
destacamos no corpo do texto, alguns destes dados que indicam os desdobramentos da terceirização do 
trabalho no cenário brasileiro, para mais detalhes, ver: Pochmann, 2008.  
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Simultaneamente, por outro lado, o crescimento da contratação via terceirização 

do trabalho, neste período, foi acompanhado de uma massificação do desemprego180 

combinado com a generalização (e a criação, especialmente nos últimos anos) de 

ocupações precárias, dentre as quais a terceirização se enquadra; assim, podemos 

destacar, entre outros: 

1- O salário médio de um trabalhador terceirizado formal é inferior ao salário 

médio de um trabalhador não terceirizado formal181. No Brasil, em 2005, a 

remuneração dos trabalhadores terceirizados formais representou, em média, 

cerca de 2/3 da remuneração dos empregados formais182. Esta diferença 

cresce quando se analisa o emprego feminino, pois as mulheres terceirizadas 

recebem 60,4% dos rendimentos médios das mulheres com emprego formal, 

enquanto os homens terceirizados recebem 64,6% dos rendimentos médios 

dos empregados masculinos formais183. Nesse sentido, a expansão da 

contratação via terceirização do trabalho atrelada a baixos salários implica, 

evidentemente, na expansão dos postos de trabalho de baixa remuneração em 

relação à composição do total dos postos de trabalho no país. Em 2005, no 

Brasil, 66,5% dos ocupados recebiam até dois salários mínimos, enquanto 

em 1985 este segmento representava 57,7%;  

                                                
180 “O Brasil vive, a mais grave crise do emprego de sua história” (Pochmann, 2006, p. 59).  
181 Um exemplo ilustrativo desta diferenciação salarial encontra-se, entre outras, na pesquisa realizada 
pelo Cesit em 2005. Para calcular quanto às empresas economizam com a terceirização, o estudo 
comparou a soma de salários pagos aos terceirizados (com base no salário médio pago a cada terceiro) 
com a soma de salários que eles receberiam se trabalhassem diretamente para as empresas (com base no 
salário médio pago ao não terceirizado), nas mesmas funções. O estudo mostrou que a diferença salarial 
pode chegar quase à metade entre um efetivo e um terceirizado. Um segurança contratado diretamente por 
uma empresa teve rendimento médio mensal de R$ 1.692, em 2005. Um subcontratado, R$ 789. Na área 
de limpeza, os salários eram de R$ 670 (efetivo) e de R$ 445 (terceirizado) (Empregos terceirizados 
crescem 127% em dez anos. Folha de São Paulo (28/08/2006). Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u110555.shtml; acesso: 12/09/2009). 
182 No Estado de São Paulo, por exemplo, esta diferença é ainda maior. Em 2005, segundo Pochmann 
(2008, p.76), o rendimento médio do trabalhador terceirizado formal foi de apenas 50% da remuneração 
média do conjunto dos empregados formais.  
183 Ver: Pochmann, 2008, p. 20, Gráfico 14: Brasil: remuneração média real em dezembro de 1995 e 2005 
do total dos empregados formais e dos terceirizados (em R$).  
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2- O indicador de rotatividade dos empregados chega a ser bem mais elevado 

para o empregado terceirizado formal do que para o empregado não 

terceirizado formal. Em 2005, no Estado de São Paulo, por exemplo, a taxa 

de rotatividade do empregado terceirizado correspondeu a 83,5%, enquanto a 

do trabalhador não terceirizado correspondeu a 49,1%184. Este movimento de 

rotatividade se combina com os contratos de curto prazo (inferiores a um ano 

de serviço na empresa), majoritariamente ocupados por trabalhadores 

terceirizados. Em 2005, no Estado de São Paulo, por exemplo, 60,2% dos 

trabalhadores terceirizados possuíam menos de um ano de serviço na 

empresa, ao contrário dos trabalhadores não terceirizados que correspondiam 

a 32,1% deste segmento. Já em relação a 10 e mais anos de serviço, os 

índices indicavam 15,4% para os trabalhadores não terceirizados e somente 

1,2% para os trabalhadores terceirizados185; e  

3- Os efeitos da terceirização sobre as condições de trabalho, para além dos 

baixos salários e os altos índices de rotatividade, indicam também: 

diminuição dos benefícios sociais; perda dos direitos trabalhistas; trabalho 

menos qualificado; aumento de acidentes; trabalho sem registro 

(informalidade); perda de representação sindical; jornada mais extensa, entre 

outros (DIEESE, 1993, 1994 e 2007).  

 

Assim sendo, o que se evidencia a partir destes últimos dados é que o processo 

de precarização trazido pela terceirização do trabalho não se situa apenas no âmbito da 

informalidade, mas se difunde, também, nas atividades formais. Esta precarização, por 

                                                
184 Ver: Pochmann, 2008, p. 77, Gráfico 27: Estado de São Paulo – salário médio e taxa de rotatividade 
para trabalhadores terceirizados e não terceirizados em 2005 (em%).  
185 Ver: Pochmann, 2008, p. 79, Gráfico 31: Estado de São Paulo – tempo de serviço e remuneração dos 
trabalhadores terceirizados e não terceirizados em 2005 (em%).  
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sua vez, se agrava quando se refere às trabalhadoras, pois, como observado acima, o 

segmento feminino “vale” duplamente menos, como terceirizadas e como mulheres.  

Cabe destacar que, segundo Thébaud-Mony e Druck (2007, P.42),  

 

é dentro desta lógica e comportamento, no sentido de se desobrigar dos custos e da 

responsabilidade de gestão do trabalho, que a terceirização passa a ocupar, cada vez 

mais, um lugar central na organização do trabalho, reunindo o que há de pior em termos 

de precarização, seja no que é coberto pela nova legislação, seja no recurso às formas 

ilegais e à informalidade, contribuindo fortemente para aprofundar a flexibilização do 

mercado de trabalho no Brasil, no qual a informalização [...] passa a ser a regra não só 

demonstrada como tendência ou como horizonte, mas comprovada pelas estatísticas 

oficiais. 

 

Essas estatísticas, assim como o seu crescimento no Brasil marcam o período 

caracterizado pelo receituário neoliberal e as suas principais diretrizes estratégicas, entre 

as quais podemos destacar as políticas de liberalização, desregulamentação (e/ou nova 

regulamentação cujo objetivo é a precarização das - já frágeis - proteções ao trabalho) e 

privatização186, tendo em vista a expressão da “vitória” do projeto neoliberal através do 

resultado eleitoral para a presidência do país (Fernando Collor de Mello: 1990-92) e, em 

maior ou menor medida, dos governos seguintes (Fernando Henrique Cardoso: 1995-

2002 e Luiz Inácio Lula da Silva: 2003-2010) ao ampliar estas políticas que, para serem 

sustentadas no âmbito das relações de trabalho, implementaram mudanças significativas 

na legislação trabalhista (e/ou ampliaram as já existentes)187.  

Estas alterações, por sua vez, tinham como objetivo “[...] garantir maior 

liberdade às empresas para admitir e demitir os trabalhadores conforme suas 

necessidades de produção. Ou seja, a ampliação da flexibilização da força de trabalho” 

(Thébaud-Mony e Druck, 2007, p. 41; grifo nosso). Tal dinâmica será efetivada 

                                                
186 Ver: item II. 2 desta dissertação.  
187 Ver: item 3.4 desta dissertação.  
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fundamentalmente através do recurso à terceirização, demonstrado - como observado 

até o presente momento - por seu expressivo crescimento e ampliação nas últimas 

décadas, apoiando-se nas formas de trabalho e de contrato já existentes, assim como no 

surgimento de novos formatos.  

Nesse âmbito, as principais formas de terceirização, sob nossa análise, hoje, no 

Brasil, são: 

1- As Personalidades Jurídicas (PJs): são empresas individuais, em geral, 

incentivadas pela ideologia do empreendedorismo, que, de fato, sustenta a 

liberdade das empresas de se desobrigar dos compromissos de gestão do 

trabalho, de encargos sociais e direitos trabalhistas, pois forçam os 

trabalhadores a alterar sua personalidade, registrando uma empresa em seu 

nome. Tal situação transforma o assalariado em empresário e, portanto, faz 

com que perca todos os seus direitos trabalhistas, sendo o contrato entre 

empresas regido pelo direito comercial, numa relação “entre iguais”. Trata-

se, como observado anteriormente, de uma forma de terceirização que tem 

ganhado importância no cenário brasileiro; 

2- O trabalho domiciliar, que recorre a trabalhadores/as autônomos, em geral, 

sem contrato formal, e que são remunerados por produção. Prática mais 

recorrente nas empresas dos setores mais tradicionais da produção industrial 

(têxtil/confecções e calçados), e que são constituídos em sua maior parte por 

mulheres; 

3- As empresas fornecedoras de componentes e peças, que possuem as suas 

próprias instalações, máquinas e força de trabalho, cuja produção, quase 

exclusivamente, está voltada para as grandes empresas contratantes. Prática 
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mais recorrente no setor automotivo, em geral, constituído por empresas de 

pequeno e médio porte, mas também por transnacionais; 

4- As empresas de prestação de serviços de apoio e periféricos, a exemplo do 

transporte, limpeza, jardinagem, alimentação, entre outros, e que são 

realizados no interior das plantas das empresas contratantes. Prática que pode 

ser encontrada no setor público ou no setor privado, na indústria ou no 

comércio; 

5- As empresas ou trabalhadores autônomos em áreas centrais, a exemplo da 

produção, manutenção, operação, administração, entre outros, e que são 

realizados no interior das plantas das empresas contratantes, e, também, fora, 

nas empresas contratadas. Prática que pode ser encontrada no setor público 

ou no setor privado, na indústria ou no comércio, cuja expansão ocorreu, 

especialmente, a partir da segunda metade da década de 1990; 

6- As cooperativas de trabalhadores que, em geral, realizam serviços dentro da 

planta da empresa contratante, mas que também podem realizá-los fora. 

Prática que pode ser encontrada no setor público ou no setor privado188; 

7- A quarteirização, constituída, em geral, por empresas contratadas para gerir 

os contratos da contratante com as subcontratadas, evidenciando a 

terceirização em cascata (Druck, 1999a, p. 153-7; Thébaud-Mony e Druck, 

2007, p.46-7).  

 

Consideramos, ainda, o trabalho temporário, Lei n° 6.019189, de 03/01/1974, 

como uma forma de terceirização, independentemente do período estabelecido nestes 

                                                
188 Ver: Gimenez, Krein e Biavaschi, 2003; Lima, 2006 e 2007; Martins, 2005, cap. 10. 
189 Presidência da República Federativa do Brasil. Lei n° 6.019, de 03/01/1974. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6019.htm; acesso 07/05/2010.  
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contratos, e da especificidade de sua utilização190. Bem como no caso da empreitada e 

subempreitada191, que também, sob nossa análise, caracterizam-se como formas de 

terceirização.  

Segundo Martins (2005, cap.7), a empreitada – regulada no Código Civil, nos 

artigos 610 a 626192 - é o contrato em que uma das partes (empreiteiro; este pode ser 

pessoa física ou jurídica) obriga-se a realizar trabalho a outra (dono da obra), sem 

subordinação, com ou sem fornecimento de material, mediante pagamento de 

remuneração global ou proporcional ao serviço feito.  

Cabe destacar que a empreitada é um contrato de resultado, pois envolve a 

construção de um muro, a pintura de uma casa etc. Assim sendo, e ainda segundo este 

autor, a empresa terceirizante poderá contratar um empreiteiro (neste caso, a 

terceirizada) para prestar serviços tanto por um prazo determinado, para a construção de 

uma obra, como apenas para um evento, como para consertar sua instalação elétrica, já 

que não possui eletricistas como empregados. Fenômeno este que pode ser encontrado 

no setor público ou no setor privado.  

Por fim, é importante destacar, conforme já apontado no texto, que 

apresentamos, em linhas gerais, as principais formas de terceirização que, sob nossa 

análise, hoje, se apresentam no Brasil. Estas formas, por sua vez, indicam que o leque 

do que pode ser chamado de terceirização é amplo e diversificado. O que, 

                                                
190 Esta lei permite às empresas contratarem outras empresas especializadas em trabalho temporário (isto 
é, fornecedoras de força de trabalho temporária), somente para situações justificadas, tais como a 
substituição de empregados regulares por motivo de afastamento (licença-maternidade, férias, entre 
outros) e em casos de necessário aumento de produção ou serviços em determinados períodos atípicos. 
Esse contrato não poderá exceder três meses, salvo autorização prévia do Ministério do Trabalho e 
Emprego; neste caso, a prorrogação poderá ocorrer para até seis meses, limitada a uma única vez. 
191 “As empresas de construção civil [empreiteiros] costumam utilizar-se de outras empresas para fazer 
serviços na obra, principalmente de partes da obra ou em certos serviços. É o que ocorre quando do 
chamamento de terceiro para fazer serviços de fundações, hidráulica, colocação de azulejos, de pastilhas, 
pintura etc. Nesses casos, estaremos diante de subempreitada” (Martins, 2005, p. 54).   
192 Presidência da República Federativa do Brasil. Código Civil. Lei n° 10.406, de 10/01/2002, Cap. VIII 
– Da Empreitada. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm; acesso 
07/05/2010.  
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evidentemente, não descarta a existência de outras formas de terceirização193, que 

venham a agregar a nossa lista ou a divergir de pontos acima apresentados.  

Cabe, entretanto, não perder o foco, o objetivo e os impactos da terceirização - 

enquanto estratégia do capital - sobre as condições de trabalho e a organização dos 

trabalhadores. Assim sendo, abordaremos a seguir a terceirização e os aspectos jurídicos 

que permitem tal prática.  

 

3.4 – O desdobramento das leis referentes a este novo (e, ao mesmo tempo, velho) 

fenômeno 

 

Se, de fato, podemos afirmar que “[...] a precariedade é o produto de uma 

vontade política, e não de uma fatalidade econômica [...]” (Bourdieu, 1998, p. 123; 

grifos do autor); é correlato afirmar que as escolhas feitas pela patronal, evidentemente, 

são orientadas para preservar cada vez mais a sua dominação - e/ou tentativa - em 

relação ao trabalho e aos trabalhadores.  

Essa dominação - e/ou tentativa - se evidencia, segundo Vasapollo (2006, p. 45-

6), por exemplo, na liberdade da patronal para demitir centenas de milhares de 

trabalhadores (escala que chega aos milhões de desempregados), sem penalidades, 

quando a produção e as vendas diminuírem; liberdade da patronal para reduzir ou 

aumentar a jornada de trabalho, repetidamente e sem aviso prévio, quando a produção 

necessite; liberdade da patronal para pagar os salários reais mais baixos do que a 

paridade de trabalho, seja para solucionar negociações salariais, seja para poder 

participar de uma concorrência internacional; liberdade da patronal para subdividir a 

jornada de trabalho em dia e semana de sua conveniência, mudando os horários e as 

                                                
193 Martins (2005, cap. 7, 8, 9 e 10), em sua pesquisa, por exemplo, nos apresenta um leque diversificado 
de formas de terceirização, entre os quais se destacam: empreitada, prestação de serviços, parceria, 
engineering, contrato de fornecimento, concessão mercantil, consórcio, assistência técnica, representação 
comercial autônoma, franchising e cooperativas. 
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características (trabalho por turno, por escala, em tempo parcial, horário flexível etc.); 

liberdade para destinar parte de sua atividade a empresas externas; liberdade de 

contratar trabalhadores em regime de trabalho temporário, de fazer contratos por tempo 

parcial, subcontratado/terceirizado, entre outras figuras emergentes do trabalho atípico 

(ou seja, não possuem um contrato por período indeterminado, com jornada de trabalho 

regular e por tempo integral – características, estas, típicas do padrão fordista. No mais, 

hoje, o atípico tornou-se o típico), diminuindo o pessoal efetivo da empresa.  

Cabe destacar que estas formas atípicas de contratação da força de trabalho, por 

sua vez, encontram sustentação “[...] no respaldo do Estado, através dos governos que 

vêm aplicando as políticas de cunho neoliberal, ao tempo que reformam a legislação 

trabalhista para desregulamentar e liberalizar ainda mais o uso da força de trabalho” 

(Thébaud-Mony e Druck, 2007, p. 30).  

Assim, no Brasil, especialmente a partir da década de 1990, observou-se 

a contribuição do Estado para a ‘destruição criadora’ do frágil e incompleto Estatuto do 

Trabalhador [que] aparece em várias frentes: na ação do legislativo – retirando direitos 

e legalizando o ilegal e o ilegítimo, [nas] [...] interpretações do Judiciário – em sintonia 

com a inexorabilidade das imposições ‘do mercado’ – e, sobretudo, na fúria legisferante 

do Executivo, por meio de Medidas Provisórias, projetos de lei e de emendas à 

Constituição, que retiraram [e ainda retiram] direitos e flexibilizaram [e ainda 

flexibilizam] os contratos, buscando impor a ‘livre’ (e desprotegida) negociação entre o 

patronato e uma classe trabalhadora fragilizada e fragmentada pelo desemprego e por 

essa flexibilização. Além de tudo isso, a ativa contribuição do Estado brasileiro à 

destruição do Estatuto do Trabalhador nos anos 1990 foi visível na omissão da 

fiscalização do setor privado pelos órgãos responsáveis e também - exemplarmente - no 

tratamento dispensado pelo Estado à parcela dos trabalhadores que labutam na esfera 

pública/estatal [...] (Borges, 2004, p. 258).  

 

Nesse âmbito, e com destaque, os principais instrumentos que legalmente 

permitem a contratação por meio da terceirização (seja na administração pública ou na 

iniciativa privada), no Brasil, são:  
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1- A Lei n° 6.019, de 03/01/1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas 

empresas urbanas194. O trabalho temporário é aquele prestado por pessoa 

física a uma empresa, para atender à necessidade transitória de substituição 

de seu pessoal regular e permanente ou a acréscimo extraordinário de 

serviços (Art. 2°). Assim sendo, segundo Portaria n° 550195, de 12/03/2010, 

Art. 2°, o contrato entre a empresa de trabalho temporário e a empresa 

tomadora ou cliente, em relação a um mesmo empregado, deve ser 

necessariamente por escrito e conter expressamente o prazo de duração, que 

não pode exceder três meses; salvo, em caso de autorização prévia do órgão 

regional do Ministério do Trabalho e Emprego, o prazo de vigência do 

contrato poderá ser ampliado para até seis meses, quando: I- houver 

prorrogação do contrato de trabalho temporário, limitada a uma única vez; e 

II- ocorrerem circunstâncias que justifiquem a celebração do contrato de 

trabalho temporário por período superior a três meses. Cabe ressaltar ainda 

que: a) considera-se empresa tomadora de serviço ou cliente, para os efeitos 

do decreto n° 73.841196, de 13/03/1974, que regulamenta a Lei n° 6.019, de 

03/01/1974; a pessoa física ou jurídica que, em virtude da necessidade ou 

acréscimo acima apresentados, contrate locação de mão-de-obra com a 

empresa de trabalho temporário (Cap. III, Art. 14); b) considera-se 

trabalhador temporário aquele contratado por empresa de trabalho 

                                                
194 Cabe indicar os números do trabalho temporário no país, assim como a sua significativa expansão no 
mundo. O Brasil, segundo a Confederação Internacional das Agências Privadas de Emprego (CIETT), é o 
quarto maior mercado para o trabalho temporário no mundo, com 875 mil contratações diárias. As três 
primeiras colocações são ocupadas, respectivamente, pelos Estados Unidos com 2,66 milhões; seguido 
pelo Japão com 1,4 milhão, e Reino Unido com 1,22 milhão de contratações diárias. De 1998 a 2008, 
ainda segundo esta instituição, o número de trabalhadores temporários no mundo praticamente dobrou. 
Em 2008, aproximadamente, 9,5 milhões de pessoas (base diária) foram empregadas pelo setor, enquanto 
em 1998, eram 4,8 milhões. Disponível em: http://ciettbrazil2010.blogspot.com; acesso: 18/08/2010.  
195 Ministério do Emprego e Trabalho. Portaria nº 550, de 12/03/2010. Disponível em: 
http://www2.mte.gov.br/trab_temp/leg_portarias_2010.asp; acesso 07/10/2010. 
196 Ministério do Emprego e Trabalho. Decreto n° 73.841, de 13/03/1974. Disponível em: 
http://www2.mte.gov.br/trab_temp/leg_decretos_1974.asp; acesso 07/10/2010. 
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temporário, para prestação de serviço destinado a atender a necessidade ou 

acréscimo acima apresentados (Cap. IV, Art. 16); 

2- A Lei n° 8.949197, de 09/12/1994, acrescenta parágrafo ao Art. 442 da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para declarar a inexistência de 

vínculo empregatício entre as cooperativas e seus associados. Este diz: 

“qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não 

existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os 

tomadores de serviços daquela” (Parágrafo Único; grifos nossos). Logo, a 

não existência de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços 

e, também, com a cooperativa, implica, para esses trabalhadores, na perda do 

status formal de empregados, ao se tornarem “cooperados”, “sócios”, 

“associados”. Como “sócios/cooperados/associados”, segundo Gimenez, 

Krein e Biavaschi (2003), esses trabalhadores não possuem registro em suas 

carteiras de trabalho, portanto, não lhes são assegurados direitos básicos 

como: férias, 13° salário, descanso semanal remunerado, FGTS (Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço), previdência social, entre outros. 

Simultaneamente, estes deixam de pertencer à categoria profissional 

original, ou seja, com a supressão desse vínculo social básico, as vantagens 

decorrentes de negociações coletivas ou sentenças normativas não mais lhes 

são alcançadas. Isto, por sua vez, implica em um deslocamento que vai para 

além da condição de sujeito empregado e dos direitos decorrentes deste, de 

fato, é a própria organização dos trabalhadores que se fragiliza. Em 

contrapartida, para as empresas tomadoras dos serviços dos “cooperados”, a 

alteração representa uma possibilidade de contratar trabalhadores, cuja força 

                                                
197 Presidência da República Federativa do Brasil. Lei n° 8.949, de 09/12/1994. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8949.htm; acesso 08/10/2010.  
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de trabalho necessita, via interposta pessoa jurídica (a cooperativa), sem o 

custo dos encargos sociais decorrentes desta. Já para os trabalhadores é a 

continuidade, ou tentativa, da prestação dos serviços, mesmo que ocorra a 

supressão de direitos assegurados198; 

3- O Decreto-Lei n° 200199, de 25/02/1967, que dispõe sobre a organização da 

Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa 

e dá outras providências. No Cap. III – Da Descentralização, inciso 7°, este 

diz: “para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, 

supervisão e controle e com o objetivo de impedir o crescimento 

desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará 

desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, 

sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que 

exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada 

a desempenhar os encargos de execução” (grifos nossos)200; e 

4- O Enunciado n° 331 do Tribunal Superior do Trabalho201, em especial o 

inciso III, que diz: “não forma vínculo de emprego com o tomador a 

contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983)202 e de 

conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados a 

atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a 

                                                
198 Há casos, segundo Gimenez, Krein e Biavaschi (2003), em que as próprias empresas beneficiárias dos 
serviços despedem seus empregados, mantendo-os, porém, como “cooperados”. Dessa forma, passam a 
contar com uma força de trabalho mais barata.  
199 Presidência da República Federativa do Brasil. Decreto-Lei n° 200, de 25/02/1967. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0200.htm; acesso 08/10/2010.  
200 Ver: Souto Maior, 2010. Terceirização na Administração Pública é prática inconstitucional 
201 Tribunal Superior do Trabalho. Enunciado n° 331, aprovado pela Resolução Administrativa n° 23, de 
17/12/1993, sendo alterado o inciso IV por meio da Resolução Administrativa n° 96, de 11/09/2000. 
Disponível em: http://www.tst.gov.br/jurisprudencia/Index_Enunciados.html; acesso 08/10/2010.  
202 Presidência da República Federativa do Brasil. Lei n° 7.102, de 20/06/1983, que dispõe sobre 
segurança para estabelecimentos financeiros, estabelece normas para constituição e funcionamento das 
empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7102.htm; acesso 08/10/2010.  
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subordinação direta”. Em outras palavras, este permite a subcontratação de 

serviços nas áreas de vigilância, conservação e limpeza, e em todas as 

(consideradas) atividades-meio das empresas contratantes.203  

 

Cabe frisar, ainda de acordo com o Enunciado n° 331, inciso IV, que “o 

inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, 

inclusive quanto aos órgãos da administração direta, das autarquias, das fundações 

públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista, desde que hajam 

participado da relação processual e constem também do título executivo judicial”.  

Em outras palavras, a empresa prestadora de serviços (terceirizada) é a principal 

responsável pelas obrigações trabalhistas. Entretanto, se esta não cumprir com tais 

obrigações, a empresa tomadora de serviços (seja na administração pública ou na 

iniciativa privada) será responsabilizada (portanto, subsidiariamente) pelo pagamento 

dos devidos direitos do trabalhador (terceirizado).204  

É importante ressaltar que o TST (Tribunal Superior do Trabalho) “[...] manteve 

o entendimento de que não é possível declarar vínculo empregatício do terceirizado com 

o órgão da Administração Pública em razão da exigência constitucional de aprovação 

em concurso público. No entanto, impôs que a regra é a responsabilização subsidiária da 

Administração Pública” (Artur, 2007, p. 113).  

Tal responsabilidade, segundo Carelli (2007, p. 65), foi declarada pelos tribunais 

com base na presunção de culpa das tomadoras de serviço (seja na administração 

pública ou na iniciativa privada), portanto eis que cabe a elas eleger uma empresa 

                                                
203 Ver: Souto Maior, 2006. Pelo cancelamento da Súmula n. 331 do TST. 
204 “Essa responsabilidade [subsidiária] é diferente da responsabilidade solidária, uma vez que esta 
determina que qualquer um dos devedores de uma determinada obrigação pode ser acionado, sem a 
necessidade de existir um principal e um subsidiário” (Artur, 2007, p. 110).  
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idônea para a realização dos serviços, bem como fiscalizar que a prestação de serviços 

está sendo realizada da forma legal.  

Ademais, o critério jurídico que permite ao corpo de magistrados especializados 

“[...] caracterizar a relação de emprego estabelecida entre empregador e empregado, 

cuja definição está nos artigos 2° e 3° da Consolidação das Leis Trabalhistas [CLT], é: 

trabalho não eventual, prestado por uma pessoa física determinada (pessoalidade) em 

situação de subordinação, mediante uma contraprestação salarial” (Artur, 2007, p. 51). 

Portanto, e ainda segundo esta autora, a subordinação, entre outros, é 

apresentada como um elemento objetivo de caracterização do contrato de trabalho e 

decorre da submissão do empregado ao poder de direção do empregador.205 Assim 

sendo, “[...] a existência de subordinação dos trabalhadores da terceirizada com a 

contratante, ou mesmo a falta de especialização das atividades terceirizadas, 

[acarretaria] a nulidade da contratação e [por conseguinte, se estabeleceria] a formação 

do vínculo empregatício diretamente entre o trabalhador e a tomadora de serviços” 

(Carelli, 2007, p. 65). Esta, por sua vez, seria, a partir de então, a responsável direta 

pelas obrigações trabalhistas do trabalhador.  

Diante esse contexto, pode-se afirmar que não existe uma lei específica que 

regulamente a terceirização no Brasil, e tal ausência já indica o grau de liberdade que o 

empresariado tem para recorrer ao seu uso. É importante ter em mente que o 

Enunciado n° 331, inciso III, que trata da terceirização propriamente dita, traz consigo, 

apenas, uma orientação para nortear futuras decisões entre os magistrados 

                                                
205 Presidência da República Federativa do Brasil. Decreto-Lei n° 5.452, de 01/05/1943, aprova a 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); Art. 2° - Considera-se empregador a empresa, individual ou 
coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal 
de serviço; Art. 3° - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não 
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm; acesso 08/10/2010.  
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especializados e responsáveis por julgar cada caso, isto é, definir a licitude e ilicitude da 

terceirização.  

Assim,  

a normatização da terceirização ocorreu por meio da jurisprudência do TST, a qual 

procurou atender duas demandas: uma que pleiteia a responsabilidade dos tomadores e 

dos prestadores de serviços que contratam trabalhadores terceirizados e que, depois, 

deixam de cumprir [com as] suas obrigações trabalhistas; e outra que pressiona por 

meio de interpretações [...], utilizando-se de argumentos econômicos como ‘terceirizar 

gera empregos’, ‘modernização’, ‘competitividade’ para defender a ampliação das 

possibilidades de terceirização lícita [etc.]. [...] Atualmente, as pressões pela ampliação 

continuam. Existe uma tendência doutrinária e jurisprudencial que pleiteia a licitude da 

terceirização para atividades fim (Artur, 2007, p. 18; grifos nossos).206  

 

Frente às decisões dos órgãos da Justiça do Trabalho, bem como das 

interpretações reunidas e consolidadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, é evidente, 

ou assim compreendemos, que o julgamento dos casos de licitude e ilicitude da 

terceirização do trabalho (como, também, definir o que deve ou não ser considerado 

atividade-meio ou atividade-fim de uma empresa) traz consigo as polêmicas decisões 

dos magistrados especializados e responsáveis.207  

                                                
206 Cabe indicar a existência de alguns Projetos de Lei que se encontra em tramitação e que têm como 
objetivo ampliar a precariedade já existente ou limitar-se a sua regulação; temos, portanto: o Projeto de 
Lei n° 4.302/1998, que dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de trabalho temporário e na 
empresa de prestação de serviços a terceiros, e dá outras providências; o Projeto de Lei n° 4.330/2004, 
que dispõe sobre o contrato de prestação de serviço a terceiros e as relações dele decorrentes; e o Projeto 
de Lei n° 1.621/2007, que dispõe sobre as relações de trabalho em atos de terceirização e na prestação de 
serviços a terceiros no setor privado e nas sociedades de economia mista. Sendo que os dois primeiros 
projetos, em maior ou menor medida, propõem flexibilizar as - já frágeis - limitações existentes à 
terceirização, e o último, sob nossa análise, propõe regulamentar a terceirização sem “abusos”. Disponível 
em: http://www.camara.gov.br/sileg/; acesso 22/11/2010. 
207 Dois casos são ilustrativos e retratam, entre outros, a interpretação que paira sobre as decisões do TST: 
a) 12/11/2010 – Terceirizado consegue vínculo de emprego com a Telemar (Oi – Telecomunicações). É 
ilícito utilizar mão de obra de trabalhador terceirizado para prestar serviços em atividade-fim da empresa 
tomadora do serviço. Com esse entendimento, a Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho deu 
provimento a recurso de um empregado terceirizado que pediu o reconhecimento de vinculo empregatício 
com a Telemar Norte Leste S. A., em Minas Gerais.  Ele atuava na área de reparo, manutenção e 
instalação de linhas telefônicas e internet – área fim da empresa – e entendia que deveria ter o vínculo de 
emprego reconhecido judicialmente. Como o Tribunal Regional da 3ª Região (MG) decidiu pelo 
indeferimento do seu pedido, recorreu à instância superior e conseguiu a reforma da decisão; b) 
23/06/2010 – Terceirização em atividade-fim de telecomunicação: trabalhador não consegue vínculo de 
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Debate, este (como dito, polêmico), que também se encontra na literatura que 

retrata tal fenômeno. Carelli (2003 e 2007), por exemplo, entre outros autores, faz uma 

diferenciação entre a terceirização lítica e a terceirização ilícita. Para este autor, a 

terceirização é, na maioria das vezes, confundida com intermediação de mão-de-obra 

(terceirização ilícita), com a conseqüente utilização desta como mera forma de redução 

de custos por meio da eliminação ou diminuição de direitos dos trabalhadores e fuga das 

normas coletivas estabelecidas pelos sindicatos.  

Conceitualmente, entretanto, este diz: “[...] a terceirização seria a entrega de 

determinada atividade periférica para ser realizada de forma autônoma por empresa 

especializada, não podendo ser confundida com fornecimento de mão-de-obra, 

abominada por todo o mundo do trabalho [...]” (Carelli, 2007, p. 59).  

Contudo, a dificuldade em diferenciar a terceirização de intermediação de mão-

de-obra, no Brasil, sob nossa análise, remete os casos, como observado acima, 

novamente à interpretação, cabendo, assim, aos órgãos (e autoridades) responsáveis ora 

avaliar a terceirização como lítica ora como ilícita, bem como da dificuldade em avaliar 

o nível de especialização da prestação de serviços realizados, por exemplo, dentro da 

planta da empresa contratante, assim como a fiscalização diária e sistemática das tarefas 

realizadas por esses trabalhadores terceirizados ao que corresponde a sua real função, a 

                                                                                                                                          
emprego. A terceirização de atividades inerentes aos serviços de telecomunicações é autorizada por lei, 
informou a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ao rejeitar recurso de um empregado da 
Telemont – Engenharia de Telecomunicações, que pretendia vínculo empregatício com a Telemar Norte 
Leste, em Minas Gerais, para a qual prestava serviços. A compreensão do empregado era de que, por ter 
trabalhado na atividade-fim da Telemar, especificamente na reparação e instalação de linhas telefônicas 
de clientes da empresa, teria direito ao vínculo empregatício. Mas não foi assim que entendeu o Tribunal 
Regional da 3ª Região, ao fundamento de que a Lei 9.472/97 ampliou as hipóteses de terceirização e 
tornou possível a contratação de empresa interposta para prestação de serviços inerentes às suas 
atividades. Contrariado com a decisão regional, o empregado interpôs recurso de revista no TST. A 
relatora na Oitava Turma do TST ministra Maria Cristina Peduzzi, explicou que a decisão regional estava 
correta, pois o artigo 94, II, da Lei 9.472 “autoriza a terceirização das atividades-fim elencadas no § 1º do 
artigo 60”, que dispõe sobre a organização dos serviços do setor. Ela citou vários precedentes e concluiu 
que “mesmo que as tarefas desempenhadas pelo trabalhador sejam atividade-fim, é lícita sua 
terceirização, ante a previsão contida na Lei Geral de Telecomunicações (Lei 9.472/97)”. (RR-39500-
20.2008.5.03.0023). Disponível em: http://www.tst.gov.br/; acesso 22/11//2010.   
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existência ou não de subordinação (destes trabalhadores) com a tomadora de serviços, 

entre outros.  

Diante essa contextualidade, não são raros os casos de abusos cometidos pelos 

empresários por meio da contratação de trabalhadores via terceirização. Assim, 

abordaremos, a seguir, a correlação entre precarização, flexibilização e terceirização. 

Para, por fim, abordar a terceirização do trabalho enquanto estratégia política do capital.  

 

 

3.5 - Terceirizar significa flexibilizar, flexibilizar significa precarizar; logo: 

terceirização significa precarização 

 
 

Já se tornou lugar-comum dizer que a classe trabalhadora vem sofrendo 

inúmeras e profundas transformações, tanto nos países centrais quanto nos países 

periféricos. Estas transformações, por sua vez, sobretudo nas últimas décadas, podem 

ser sintetizadas nos processos de flexibilização e precarização que marcam tal época em 

todo o mundo. E no interior destes processos de flexibilização e precarização da 

organização, contratação e gestão do trabalho, da produção e dos trabalhadores, 

podemos afirmar que a “técnica” da terceirização do trabalho representa a sua forma 

principal.  

Por um lado, nas palavras de Franco e Druck (2007), frente à facilidade de se 

adaptar às novas exigências produtivas e do mercado, consideradas como inexoráveis e 

definitivas pelas estratégias empresariais, ao imprimir um caráter flexível à gestão, que 

se desobriga de tudo que é “fixo”, “rígido” ou “estável” através dos diferentes “usos” da 

força de trabalho. Daí a transferência das responsabilidades de gestão para um 

“terceiro”.  
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E, por outro lado, “[...] essa transferência desresponsabiliza a empresa 

contratante quanto aos direitos dos trabalhadores em todos os níveis, ao mesmo tempo 

em que fragmenta os coletivos de trabalho e joga-se em condições precárias de trabalho, 

de saúde e de emprego, instituindo estatutos diferentes e, em geral, criando um manto 

de invisibilidade sobre esses trabalhadores” (Franco e Druck, 2007, p. 7).  

Nesse sentido, frente a um cenário marcado pela exacerbada concorrência - 

irracional e destrutiva – intercapitalista, e onde as estratégias empresariais encontraram 

respaldo na estrutura legal do Estado (burguês) que viabiliza a flexibilização das 

legislações trabalhistas, quanto maior é o destaque, no plano das empresas, da 

necessidade intrínseca de racionalizar seu modus operandi, de implementar o receituário 

e a pragmática da empresa enxuta, da “qualificação”, das “competências”, entre tantos 

outros termos que visam “aperfeiçoá-las” diante o competitivo mercado 

globalizado/mundializado, mais intenso parece tornar-se os níveis de degradação e 

destruição do trabalho (Antunes, 2005a e 2007).  

Cabe ressaltar que, segundo dados da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho), cerca de um terço da força humana disponível para o trabalho, em escala 

global, ou se encontra exercendo trabalhos parciais, precários, temporários, ou já 

vivenciando a barbárie do desemprego208; em outras palavras, mais de 1 bilhão 

(aproximadamente) de homens e mulheres vivem, hoje, com a sua capacidade de 

trabalho subutilizada209.  

Pode-se dizer, portanto, que há um movimento pendular estruturado “[...] na 

divisão entre aqueles que, cada vez mais numerosos, não trabalham e aqueles que, cada 

                                                
208 Sobre uma análise em relação ao desemprego e as suas manifestações no Brasil e no mundo, ver: 
Pochmann 2001a, especialmente os cap. 3 e 4; Pochmann, 2006.  
209 Segundo a OIT, em um universo de 3 bilhões de pessoas que compõem a população economicamente 
ativa (PEA), cerca de 1 bilhão encontra-se desempregada ou subempregada, isto é, exercendo atividades 
de sobrevivência, com jornadas de trabalho insuficiente e baixa remuneração. Disponível em: 
http://www.oitbrasil.org.br/emprego.php; acesso 8/12/2010. 
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vez menos numerosos, trabalham, mas trabalham cada vez mais” (Bourdieu, 1998, p. 

125). Em outras palavras, “[...] cada vez menos homens e mulheres trabalham muito, 

em ritmo e intensidade que se assemelham à fase pretérita do capitalismo, quase 

similarmente à época da Revolução Industrial. E, na marca da superfluidade, cada vez 

mais homens e mulheres encontram menos trabalho, espalhando-se à cata de trabalhos 

parciais, temporários, sem direitos, ‘flexíveis’, quando não vivenciando o flagelo dos 

desempregados” (Antunes, 2005a, p. 17; grifos nossos).  

Se, de fato, “atingimos uma fase do desenvolvimento histórico do sistema 

capitalista em que o desemprego [combinado ao subemprego] é a sua característica 

dominante” (Mészáros, 2006, p. 31), é correlato afirmar que a flexibilização, combinado 

as condições precárias de trabalho, corrobora e apresenta-se como uma imposição à 

força de trabalho, submetendo a classe trabalhadora a salários reduzidos, a extensas 

jornadas e ao alto grau de periculosidade/insalubridade nos ambientes de trabalho.  

Esta flexibilização pode ser entendida, entre outros, como:  

1- Liberdade da empresa para despedir parte de seus empregados, sem 

penalidades, quando a produção e as vendas diminuem; 

2- Liberdade da empresa para reduzir ou aumentar a jornada de trabalho, 

repetidamente e sem aviso prévio, quando a produção necessite; 

3- Faculdade da empresa de pagar os salários reais mais baixos do que a 

paridade de trabalho, seja para solucionar negociações salariais, seja para 

poder participar de uma concorrência internacional; 

4- Possibilidade de a empresa subdividir a jornada de trabalho em dia e semana 

de sua conveniência, mudando os horários e as características (trabalho por 

turno, por escala, em tempo parcial, horário flexível etc.); 

5- Liberdade para destinar parte de sua atividade a empresas externas; 
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6- Possibilidade de contratar trabalhadores em regime de trabalho temporário, 

de fazer contratos por tempo parcial, de um técnico assumir um trabalho por 

tempo determinado, subcontratado, entre outras figuras emergentes do 

trabalho atípico, diminuindo o pessoal efetivo da empresa (Vasapollo, 2006, 

p. 45-6).  

 

Diante esse contexto, com destaque para a subcontratação, é evidente que “as 

empresas que terceirizam tendem a ter mais fôlego para sobreviver às crises 

econômicas, pois é mais fácil cortar encomendas que se desfazer de ativos. [...] O 

capital fixo (investimentos) passa a ser variável (compras) do ponto de vista da empresa 

que terceiriza” (DIEESE, 1993, p. 7). Assim, transferem-se os riscos e as incertezas do 

mercado às empresas contratadas, isto é, as empresas prestadoras de serviços e 

atividades.  

O que “naturalmente” implica, também, em transferir tais riscos e incertezas aos 

trabalhadores terceirizados. Sendo assim, as empresas podem manter um quadro 

reduzido (fixo) de trabalhadores, utilizado intensa e continuamente, pois estas recorrem, 

quando necessário, sistematicamente as atividades e serviços de “terceiros” (pessoas 

físicas ou jurídicas). Além disso, essas empresas (contratantes) economizam com os 

custos da contratação e treinamento de novos empregados, combinado com os encargos 

sociais decorrente deste processo (Robortella, 1994, p. 237).210  

Simultaneamente, são inúmeras as pesquisas que evidenciam os efeitos (a 

precarização) da terceirização sobre as condições de trabalho, entre as quais se 

destacam: diminuição dos benefícios sociais; salários mais baixos; ausência de 

                                                
210 A terceirização, segundo pesquisa realizada pelo Cesit, em 2005, resultou em uma economia de R$ 26 
bilhões por ano para as empresas - R$ 20 bilhões deixam de ir para os bolsos dos trabalhadores, e R$ 6 
bilhões para os cofres do governo (Empregos terceirizados crescem 127% em dez anos. Folha de São 
Paulo (28/08/2006). Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u110555.shtml; 
acesso: 12/09/2009).  
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equipamento de proteção/falta de segurança/insalubridade; trabalho menos qualificado; 

trabalho sem registro; perda de representação sindical; jornada mais extensa, entre 

outros (DIEESE, 1993, 1994 e 2007).  

Cabe destacar que para “além da perda de direitos – por poucos que sejam os 

direitos de um contrato formalizado no Brasil – e da perda material-financeira, há uma 

perda moral, à medida que eles reconhecem, na condição de terceirizado, a ‘perda de 

respeito’, ‘perda de auto-estima’, e ‘é muito sofrimento’” (Druck e Borges, 2002, p. 

122).  

Ademais, são inúmeros os casos que retratam o desvio e o acúmulo de funções 

sem treinamento adequado, diferenciação entre os trabalhadores (desde a cor dos 

uniformes, ao uso de alas diferentes nos restaurantes, vestiários etc.; mecanismo, este, 

que dificulta a convivência social e mesmo de identidade de classe entre os 

trabalhadores211. Cria-se uma divisão entre eles, os de primeira e os de segunda 

categoria), além do assédio moral (isto é, exposição dos/as trabalhadores/as a situações 

humilhantes e constrangedoras, repetidas e prolongadas, durante a jornada de trabalho 

e/ou no exercício de suas funções), desmandos e perseguições de chefias e supervisores 

etc.212  

Nesse âmbito, e com destaque para a redução de custos com ênfase nos salários 

dos trabalhadores, nos encargos sociais (previdenciários e trabalhistas) e nos benefícios 

trabalhistas (além dos impactos políticos causados por este fenômeno, e que 

abordaremos a seguir), torna-se evidente que a terceirização do trabalho sempre se 

apresentou como sinônimo de precarização dos vínculos e das condições de trabalho 

                                                
211 Ver: Druck 1997, 1999, 1999a; Druck e Borges, 2002; Druck e Franco, 2008; Franco e Druck, 2007.  
212 Podemos apresentar, entre outros, alguns relatos que retratam esta situação: “[...] Vigilantes 
terceirizados [...] foram transferidos de seus antigos postos [de trabalho] no Instituto de Matemática e 
Estatística (IME/USP), após apoiarem denúncias de falta de pagamento e assédio moral” (Publicado em 
17.09.2009). “Constantes transferências, assédio moral e falta de material são as principais denúncias 
[feitas pelas trabalhadoras terceirizadas do setor de limpeza da USP]” (Publicado em 04.06.2009). 
Disponível em: http://www.jornaldocampus.usp.br; acesso 15/12/2010. 
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(além das inúmeras exposições discriminatórias, humilhações, perseguições etc.) e risco 

de desemprego.  

Ou seja, a empresa enxuta, flexível, segundo Bourdieu (1998), explora, 

deliberadamente, essa situação de insegurança que ela contribui para reforçar: ela 

procura baixar os custos, mas também torna possível essa baixa, pondo o trabalhador 

em risco permanente de perder o seu trabalho.  

Por certo, quando o desemprego atinge taxas muito elevadas e a precariedade 

atinge uma parte significativa da população, “[...] o trabalho se torna uma coisa rara, 

desejável a qualquer preço, submetendo os trabalhadores aos empregadores e estes, 

como se pode ver todos os dias, usam e abusam do poder que assim lhes é dado. A 

concorrência pelo trabalho é acompanhada de uma concorrência no trabalho, que ainda 

é uma forma de concorrência pelo trabalho, que é preciso conservar, custe o que custar, 

contra a chantagem da demissão. Essa concorrência, às vezes, tão selvagem quanto a 

praticada pelas empresas, está na raiz de uma verdadeira luta de todos contra todos, 

destruidora de todos os valores de solidariedade e de humanidade [...]” (Bourdieu, 1998, 

p. 122-3). 

Em suma, “[...] a precariedade atua diretamente sobre aqueles que ela afeta (e 

que ela impede, efetivamente, de serem mobilizados) e indiretamente sobre todos os 

outros, pelo temor que ela suscita e que é metodicamente explorado pelas estratégias de 

precarização [...]” (Bourdieu, 1998, p. 123; grifo do autor).  

Este movimento clarifica, por sua vez, que as motivações pelas quais se adotam 

determinadas estratégias no meio empresarial não estão somente vinculadas a fatores 

econômicos, mas também são motivadas por fatores políticos. E são sobre essas 

motivações políticas que iremos abordar a seguir.  

 



 129

3.6 – A terceirização enquanto estratégia política do capital 

 

Vimos, acima, entre outros, que “[...] a precariedade é o produto de uma vontade 

política, e não de uma fatalidade econômica [...]” (Bourdieu, 1998, p. 123; grifos do 

autor). Portanto, é evidente que as escolhas feitas pela patronal são orientadas para 

preservar cada vez mais a sua dominação – e/ou tentativa – em relação ao trabalho e aos 

trabalhadores.  

Assim sendo, e frente a um cenário marcado pelas transformações que 

impactaram o mundo do trabalho, e que, em linhas gerais, retratamos ao longo desta 

pesquisa, com destaque para a terceirização do trabalho, podemos indicar algumas das 

principais conseqüências desta no plano político-sindical, entre elas: 

1- Fragmentação da representatividade sindical, pois, mediante a redefinição 

legal do enquadramento, os trabalhadores terceirizados passam a constituir 

categorias diversas dos demais companheiros de fábrica; 

2- Precarização dos direitos, pois a lei especifica quais são os direitos do 

trabalhador temporário (na prática, terceirizado), restringindo-os em relação às 

garantias contidas na CLT (...); 

3- Passa a existir um maior controle da empresa tomadora (para a qual, de fato, 

o empregado trabalha) sobre o empregado terceirizado, o que facilita a 

repressão de sua ação sindical. Ademais, é preciso reconhecer que o 

empregado está evidentemente fragilizado pelas condicionantes 

mencionadas nos itens acima; e 

4- Desconcentração do número de empregados num mesmo local de trabalho, 

face à descentralização da atividade produtiva das empresas. Possibilidade 

de aumento da rotatividade de mão-de-obra e negação, na prática, dos 
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direitos sindicais (...) (Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Rumo à 

Unificação apud Marcelino, 2004, p. 207-8).  

 

Cabe indicar, também, que “[...] a magnitude do desemprego [em escala global 

e, sobretudo, nas últimas décadas] permitiu às empresas utilizar o medo da perda do 

emprego para fazer aceitar a intensificação do trabalho e a degradação das condições 

para o seu exercício” (Hirata e Préteceille, 2002, p. 62).  

Bem como, por outro lado, e combinadamente, como estamos observando, o 

crescimento das formas atípicas de trabalho, flexíveis, parciais, subcontratados, 

terceirizados, temporários, entre outros, imprimiu - e, assim, vem ocorrendo - novo 

desafio a organização e a mobilização do movimento operário (afetando seus 

organismos de representação, dos quais os sindicatos e os partidos são expressão). 

Por certo, a diferenciação (e as particularidades) existente nos estatutos de 

contrato de trabalho acaba por tornar mais difícil (inviabilizando em muitos casos, seja 

no aspecto jurídico e/ou no aspecto político) a mobilização e a ação coletiva dos 

trabalhadores, bem como a integração, em distintos níveis, entre efetivos e terceirizados 

(e/ou qualquer outra forma atípica de trabalho).  

Cabe destacar, em um primeiro momento, que as possíveis conquistas 

reivindicativas de uma determinada categoria profissional (efetivos)213, e de seu 

respectivo sindicato, de forma alguma contemplam os trabalhadores terceirizados214 que 

realizam suas atividades, muitas vezes, no mesmo local de trabalho (DIEESE, 1993 e 

2007).215  

                                                
213 Refiro-me a categoria preponderante; por exemplo, na indústria automotiva, são os metalúrgicos; na 
UNICAMP, são os servidores públicos não docentes. 
214 As últimas greves realizadas nas três universidades estaduais paulistas (USP, UNESP e UNICAMP) 
ratificam estas afirmações.  
215 “No plano do espaço fabril, a terceirização, ao dividir, desintegrar, diferenciar e fragmentar o trabalho 
e a própria fábrica vai criando um ‘fosso’ entre uma cultura dos trabalhadores que permanecem 
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Assim sendo, pode-se afirmar que a ação sindical encontra-se limitada diante do 

trabalhador terceirizado que exerce, neste exemplo, atividade dentro da planta da 

empresa contratante (seja na administração pública ou na iniciativa privada), tendo em 

vista que o sindicato da respectiva categoria profissional não tem representação jurídica 

sobre os trabalhadores “externos” (terceirizados).216  

Estes, por sua vez, encontram (ou, assim, deveriam) respaldo em seus 

respectivos sindicatos. O que, no mínimo, proporciona situações conflituosas entre os 

dois sindicatos (quando não há mais), dificultando (e, muitas vezes, inviabilizando), 

evidentemente, a unidade em torno de mobilizações e reivindicações conjuntas (efetivos 

e terceirizados).217 Em outras palavras, observa-se um movimento de enfraquecimento 

dos sindicatos, com fissura na representatividade e dificuldade para unir as demandas 

dos trabalhadores.218  

As centrais sindicais, como, por exemplo, a CUT (Central Única dos 

Trabalhadores) e a Força Sindical, por sua vez, partem da inexorabilidade das 

transformações no mundo do trabalho, entre as quais a “técnica” da terceirização do 

trabalho se encontra, e, portanto, apresentam este fenômeno como algo inevitável219; 

cabendo, assim, aos sindicatos as restritas ações para interferir na maneira pela qual este 

                                                                                                                                          
contratados como efetivos na empresa – cada vez em menor número – e uma cultura dos subcontratados, 
fortemente caracterizados pela informalidade dada às condições precárias a que são submetidos. 
Trabalhadores que são apartados dos demais, com os quais trabalham lado a lado e, muitas vezes, 
realizando a mesma função, mas que são considerados de segunda categoria (os desclassificados), 
desprovidos de um estatuto e de direitos elementares que o trabalho assalariado deveria garantir” (Druck, 
1997, p. 153).  
216 Sobre as regulamentações jurídicas em relação aos sindicatos, ver: Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, Título II, Capítulo II, Art. 8° (Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm; acesso 8/10/2010); Decreto-Lei n° 
5.452, de 01/05/1943, aprova a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Título V (Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm; acesso 8/10/2010).  
217 Ver: Druck, 1999a; Druck e Franco, 2008; Marcelino, 2004, 2008 e 2008a. 
218 A representação dos trabalhadores “[...] é ameaçada pela crescente divisão entre as diversas categorias 
profissionais, cada uma com o seu sindicato, com atuações competitivas entre si” (Druck e Franco, 2008, 
p. 95). Entre outros, como, por exemplo, a disputa entre os sindicatos pela manutenção e/ou ampliação de 
suas respectivas bases.  
219 Cabe mencionar que ao abordar a postura política das entidades sindicais fazemos, também, alusão aos 
partidos políticos cuja força majoritária influência o programa e a estratégia destas centrais. 
Naturalmente, este debate é permeado pela disputa de correntes político-partidárias.  
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está se processando220. Em outras palavras, “[...] para ambas [CUT e Força Sindical] a 

luta possível e desejável é pela regulação desse mecanismo de gestão da força de 

trabalho, não pela sua extinção” (Marcelino, 2008a, p.1).221 

Pode-se dizer, portanto, que, nas últimas décadas, expressões como confronto e 

resistência, traços estes marcantes de um sindicalismo combativo, cederam espaço para 

expressões como negociação e participação, traços estes que marcam o “sindicalismo 

de resultados” (permeado pelas negociações pactuadas com o empresariado e o Estado). 

Antunes (1995, p. 53; grifos do autor) ao retratar a mudança de postura da CUT, ao 

longo das últimas décadas, sintetiza bem este cenário, quando diz: “é uma postura cada 

vez menos respaldada numa política de classe. E cada vez mais apoiada numa política 

‘para o conjunto do país, o país integrado do capital e do trabalho’”.222  

Assim, “[...] esta ação negociada, por estar atada a um acordo e a um projeto 

com o capital, o impede de oferecer uma alternativa duradoura e inspirada em 

elementos estratégicos, que efetivamente represente o conjunto dos trabalhadores” 

(Antunes, 1995, p. 51; grifos do autor). Em outras palavras, defini-se como uma “[...] 

postura de abandono de concepções socialistas e anticapitalistas, em nome de uma 

acomodação dentro da ordem, daquilo que, dizem, é o possível” (Antunes, 1995, p. 53). 

Entretanto, se, por um lado, é correto afirmar que “[...] um largo espectro do 

sindicalismo brasileiro abandonou a representação do sindicato como ‘escola da luta de 

classe’ [...]” (Alves, 2006, p. 469; grifos do autor), postura, esta, que “[...] caminha no 

sentido de suprimir a idealização de classe e as bases subjetivas de uma identificação 

                                                
220 Para maiores detalhes sobre a origem e o ideário (a postura atrelada às políticas neoliberais, a defesa 
da modernização da economia, a parceria entre capital e trabalho etc.) da Força Sindical, ver: Trópia, 
2004. Para maiores detalhes sobre a origem e o ideário da CUT, bem como a mudança de postura 
(programática e estratégica) desta central, nas últimas décadas, ver: Antunes, 1995; Boito Jr., 1991 e 
1999. 
221 Para maiores informações sobre a atuação das centrais sindicais (CUT e Força Sindical) frente ao 
fenômeno da terceirização do trabalho, ver: Marcelino, 2008 e 2008a.  
222 Analisar o sindicalismo no Brasil, dada sua enorme complexidade, foge aos objetivos desta pesquisa. 
Deste modo, a sua apresentação neste capítulo ganha contornos mais gerais. Para uma análise mais 
detalhada ver: Alves, 2006; Antunes, 1995 e 2006; Boito Jr., 1991 e 1999. 



 133

com um projeto antagônico para além da lógica (e dos ideais) do capital (Alves, 2006, 

p. 469).  

Por outro lado, existem exemplos significativos que representam o contraponto 

desta postura, tal como as recentes greves, paralisações, piquetes e mobilizações, em 

maior ou menor medida, na Argentina com os trabalhadores terceirizados do setor 

ferroviário (Roca)223 e no Brasil com os trabalhadores terceirizados da Replan 

(Refinaria de Paulínia)/Petrobrás224; bem como o exemplo do SINTUSP225; expressões, 

estas, de resistência e organização desses trabalhadores mesmo diante de todas as 

dificuldades apresentadas nesta pesquisa.  

É diante essa contextualidade, que ao abordar a “sua extinção”, isto é, o fim da 

terceirização como mecanismo de gestão da força de trabalho, deve-se lutar, ao mesmo 

tempo, e sob nossa análise, pela incorporação, frente à categoria preponderante, de 

todos/as os/as trabalhadores/as terceirizados/as. Cabe pontuar que esta postura, mesmo 

entre as organizações e os partidos de esquerda (PSTU - Partido Socialista dos 

Trabalhadores Unificado; PSOL - Partido Socialismo e Liberdade; LER-QI – Liga 

                                                
223 Disponível em: http://www.pts.org.ar; acesso 29/12/2010.  
224 Ver: Marcelino, 2008.  
225 Em seu 5° Congresso, realizado em novembro de 2009, o SINTUSP aprovou, entre outros: 1- 
Incorporação ao quadro de trabalhadores da USP os funcionários terceirizados, precários e temporários 
que já desempenham funções na universidade, sem a realização de concurso público; 2 – [Enquanto 
houver prestação de serviços terceirizados] Lutar para que os funcionários terceirizados, precários e 
estagiários tenham salários, benefícios sociais e direitos trabalhistas iguais aos dos funcionários efetivos 
(Disponível em: http://www.sintusp.org.br; acesso 15/10/2010). Por certo, não se pode descartar que entre 
o discurso e a prática possa haver uma distância considerável. Segundo Marcelino (2008), os documentos 
da CUT, por exemplo, elaborados em congressos e plenárias onde há disputa de tese, são bem mais à 
esquerda do que de fato é o comportamento da central (ver, por exemplo, o Seminário - “Terceirização e 
os Trabalhadores” – do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, filiado à CUT, de 1992. In: DIEESE, 1993, 
p. 31-2; CUT: Campanha de Combate a Terceirização, 2009. Disponível em: 
http://www.cut.org.br/campanhas/13/combate-a-terceirizacao-en; acesso 08/12/2010). Nesse sentido, 
apresentar algumas das resoluções congressuais dos trabalhadores da USP, frente ao fenômeno da 
terceirização do trabalho, e juntamente com o retrospecto de luta e atuação do SINTUSP, ratificados nas 
últimas greves vivenciadas pelas três Universidades Estaduais Paulistas, indica que, neste caso, o discurso 
e a prática caminham juntos. 
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Estratégia Revolucionária), não é consensual, pelo contrário, ela ainda causa 

polêmicas.226  

Em outras palavras, e concernente com a postura apresentada acima pelos 

trabalhadores da USP, deve-se lutar, combinadamente, pelo fim da terceirização do 

trabalho, pela imediata efetivação dos trabalhadores terceirizados (seja na 

administração pública ou na iniciativa privada)227 e, por conseguinte, pela unificação 

das fileiras da classe trabalhadora. Especialmente, tendo clareza de que o trabalho é 

central no processo de produção de mercadorias, e que a classe trabalhadora é a única 

classe capaz de tomar em suas mãos o rumo da história, tornando-se o sujeito capaz de 

“varrer o velho e criar o novo”. 

Portanto, é evidente que a luta pela isonomia salarial e igualdade de direitos 

entre os trabalhadores efetivos e terceirizados, incluindo, aqui, o direito de organização 

sindical, segurança no ambiente de trabalho, qualificação e capacitação profissional, 

denúncias sobre as ilegalidades, humilhações e perseguições, entre outros, não deve ser 

esquecida (e/ou deixada em ‘segundo plano’), pois “se em seus conflitos diários com o 

capital cedessem covardemente, ficariam os operários, por certo, desclassificados para 

empreender outros movimentos de maior envergadura” (Marx, 1982, p. 184).  

Ao mesmo tempo, os sindicatos, bem como os partidos de esquerda (e/ou 

qualquer outra forma assemelhada de representação dos trabalhadores), não devem se 

limitar a uma luta de guerrilha contra os efeitos do sistema existente228; devem, sim, e 

combinadamente, se esforçar para mudá-lo, portanto, devem, como primeiro passo, 

empregar suas forças para lutar pelo fim da terceirização do trabalho, pela extinção de 

qualquer forma assemelhada de trabalho flexível, parcial, subcontratado, temporário, 

                                                
226 Para maiores detalhes, ver o Caderno de Teses do 1° Congresso da CONLUTAS (Coordenação 
Nacional de Lutas), realizado em julho de 2008, disponível em: 
http://www.pstu.org.br/cont/2008jun19_CadernoTeses_CongressoCONLUTAS.pdf; acesso 12/01/2011. 
227 Ver: nota 6 desta dissertação.  
228 Ver: Marx, 1982, p. 181-5. 
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terceirizado. Mas, e como dito acima, esta luta deve estar combinada com a luta pela 

imediata efetivação dos trabalhadores terceirizados (pois, hoje, são milhões de 

trabalhadores e trabalhadoras terceirizados/as que se encontram no exercício diário de 

suas respectivas atividades).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


