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Os males da terceirização
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Introdução

A terceirização instaurou uma nova dinâmica nas relações
de trabalho, que afetou os direitos, aumentou a ocorrência
de acidentes e doenças, degradou o trabalho, mas também
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interferiu de forma importante na organização sindical,
nas relações de cooperação e de solidariedade entre os
trabalhadores e na própria identidade de classe.
A inexistência de uma legislação que regulamente
a terceirização contribuiu para sua difusão de forma
incontrolável nos setores público e privado, assim
como nos mais diferentes campos de atividade. Hoje a
terceirização é usada indiscriminadamente e atinge a todos
os setores – do publico ao privado, do campo à cidade, da
indústria, a serviços.

Conseqüências da terceirização

Do ponto de vista econômico, as empresas procuram
otimizar seus lucros, em menor grau pelo crescimento
da produtividade, pelo desenvolvimento de produtos com
maior valor agregado, com maior tecnologia ou ainda
devido à especialização dos serviços ou produção. Buscam
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como estratégia central, otimizar seus lucros e reduzir
preços, em especial, através de baixíssimos salários, altas
jornadas e pouco ou nenhum investimento em melhoria das
condições de trabalho. Não deveria ser essa nossa opção
de desenvolvimento econômico.
Do ponto de vista social, podemos afirmar que
a grande maioria dos direitos dos trabalhadores é
desrespeitada, criando a figura de um “cidadão de segunda
classe” com destaque para as questões relacionadas
à vida do trabalhadores(as), aos golpes das empresas
que fecham do dia para a noite e não pagam as verbas
rescisórias aos seus trabalhadores empregados e às altas
e extenuantes jornadas de trabalho.
As empresas terceirizadas abrigam as populações
mais vulneráveis do mercado de trabalho: mulheres,
negros, jovens, migrantes e imigrantes. Esse “abrigo”
não tem caráter social, mas é justamente porque
esses trabalhadores se encontram em situação mais
desfavorável, e por falta de opção, submetem-se a esse
emprego.
Não é verdade que a terceirização gere emprego. Esses
empregos teriam que existir, para a produção e realização
dos serviços necessários à grande empresa. A empresa
terceira gera trabalho precário, e pior, com jornadas
maiores e ritmo de trabalho exaustivo, acaba na verdade
por reduzir o número de postos de trabalho.

Terceirização e precarização do trabalho
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A terceirização está diretamente relacionada com a
precarização do trabalho. Destacar os setores mais
precarizados no país, é destacar os setores que
comumente exercem atividades terceirizadas no Brasil.
Um estudo apresentado pelo Dieese em 2011 contém
muitos dados sobre os males da terceirização, como por
exemplo, a redução de empregos. Mais de 800 mil postos
de trabalho não foram criados, graças à terceirização. O
sistema também aumenta a rotatividade da mão-de-obra,
reduz significativamente salários (terceirizados ganham,
em média, 27% a menos), calotes como o não pagamento
de indenização a trabalhadores no caso de interrupção de
atividades, além de prejuízos à saúde e segurança. Em
cada dez casos de acidente do trabalho ocorridos no país,
oito são registrados em empresas terceirizadas.
Esse estudo foi feito com base em dados da RAIS (Relação
Anual de Informações Sociais), da PED (Pesquisa de
Emprego e Desemprego) e em informações colhidas por
diversos sindicatos em todo o país.
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Geração de empregos
Ao contrário do que convencionou dizer, a terceirização
não gera mais empregos que as contratações diretas. Os
terceirizados têm jornada semanal superior aos demais
– são três horas a mais, em média, sem considerar as
horas extras. Por causa disso, realizam tarefas que, sem a
jornada estafante, exigiriam novas contratações.
Segundo o Dieese, com base em dados da RAIS, deixaram
de ser criadas mais de 800 mil novas vagas de trabalho em
2010 por causa das terceirizações.

Salários
Em dezembro de 2010 (dados mais recentes) o salário
dos terceirizados era 27,1% menor que os salários de
contratados diretos que realizam a mesma função.

A terceirização aumenta a rotatividade da mão de
obra no mercado de trabalho
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Enquanto a permanência no trabalho direto é, em média,
de 5,8 anos numa mesma empresa empregadora, no
trabalho terceirizado é de 2,6 anos. Esses dados ajudam
a explicar porque 44,9% de todos os terceirizados saíram
do emprego entre janeiro e agosto de 2010, enquanto
22% dos diretamente contratados passaram pela mesma
situação. Essa diferença puxa todo o mercado para baixo,
trazendo a média geral da rotatividade para 27,8%.
Os salários dos terceirizados é menor porque eles
trabalham em empresas pequenas?
Esse argumento é falso. 53,4% dos terceirizados trabalham
em empresas com mais de 100 funcionários. Já 56,1% dos
contratados diretos trabalham em empresas de mesmo
porte. Os percentuais, bastante próximos, não autorizam
essa conclusão.

Os salários dos terceirizados é menor porque eles têm
escolaridade mais baixa?
61% dos trabalhadores em setores tipicamente
terceirizados têm ensino médio e superior. Entre
os trabalhadores de setores tipicamente diretos, a
percentagem é de 75%. O hiato não é grande o suficiente
para validar o argumento.
É comum empresas terceirizadas interromperem suas
atividades e não pagar indenização aos funcionários.

Mortes e acidentes no trabalho
Em cada dez casos de acidente do trabalho ocorridos no
Brasil, oito são registrados em empresas terceirizadas. Em
casos de morte por acidente, quatro em cada cinco vitimam
trabalhadores terceirizados.
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