
INTRODUÇÃO

O debate sobre a terceirização do trabalho no Brasil tem se desenvolvido em meio a 
ampla e intensa polêmica. Isso decorre de uma série de fatores, como a diversidade 
de pressupostos teóricos, bem como de consequências práticas que são observadas 
por diferentes atores envolvidos nesse debate.

Os próprios conceitos estão sujeitos a discussão: trata-se de terceirização de 
trabalho, de trabalhadores, de atividades, de processos ou ainda de outros aspectos 
mais? Esses conceitos variam bastante, segundo o âmbito de discussão considerado 
– jurídico, econômico, social, político e assim por diante.

Os modos como esses conceitos de terceirização se desdobram no plano empírico 
também oscilam, de acordo com os métodos utilizados para seu estudo. Os métodos 
quantitativos visualizam desdobramentos gerais e amplos, ao passo que os qualitativos 
– calcados em estudos de caso – enxergam outros desdobramentos específicos.

Para além dessa pluralidade de pressupostos teóricos e de consequências 
práticas, vale acrescentar que esse debate envolve uma multiplicidade de motiva-
ções. Para alguns dos atores envolvidos, as razões da terceirização estão na maior 
especialização e produtividade do trabalho; enquanto que, para outros, estão na 
maior precarização e redução de custos.

A depender dos atores considerados, a terceirização apresenta resultados po-
sitivos ou negativos para o trabalho, em termos de contratação, aproveitamento, 
remuneração, mobilidade e preservação da saúde e da segurança dos trabalhadores, 
entre outros aspectos.

Por conseguinte, de acordo com cada um dos atores envolvidos no debate, 
as propostas de regulação da terceirização do trabalho variam significativamente. 
Alguns advogam uma regulação restrita e apenas contratual, ao passo que outros 
defendem uma regulação extensa e estatutária (legal).

Ademais, essas propostas de regulação incidem sobre distintos tópicos refe-
rentes à terceirização: atividades passíveis de serem terceirizadas (instrumentais 
ou finalísticas), responsabilidades atribuídas às partes (empresas e trabalhadores), 
direitos e garantias dos trabalhadores (diretos e terceirizados), mecanismos de 
representação coletiva dos trabalhadores, e assim por diante.

Enfim, pode-se dizer que a polêmica é uma das marcas do debate acerca da 
terceirização no Brasil – ainda que isto não seja algo exclusivo deste país. E, com 
o intuito de dar conta disso, este livro apresenta análises elaboradas por dezenove 
pesquisadores, oriundos de sete diferentes instituições.
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Algumas dessas instituições são ligadas a organizações profissionais e econômi-
cas, como o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese) e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Outras são 
entidades sociais, como o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT). Ou-
tras são universidades públicas, como a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e 
a Universidade Federal do Ceará (UFC). Por fim, há entidades estatais, como o 
Ipea e o Ministério Público do Trabalho (MPT).

O que une essa variedade de instituições é o acúmulo prévio de estudos sobre 
a terceirização do trabalho. Estudos realizados com métodos algo distintos, assim 
como com resultados bastante diversos. Portanto, a ideia de reuni-los neste livro 
é justamente contrastar a pluralidade de perspectivas – e, por vezes, também de 
propostas – sobre o fenômeno da terceirização no Brasil.

O primeiro capítulo, elaborado por Patrícia Pelatieri, Regina Coeli Camar-
gos, Antônio Ibarra e Adriana Marcolino, pesquisadores do Dieese, dedica-se a 
uma análise de aspectos-chave dos vínculos terceirizados de trabalho. Aspectos 
como a remuneração, a jornada, a rotatividade e o afastamento por problemas de 
saúde e segurança laborais, considerando-se o conjunto do mercado de trabalho 
assalariado formal.

Assinado por Patrícia Pelatieri, Regina Coeli Camargos, Adriana Marcolino, 
Leandro Horie e Luís Augusto Ribeiro da Costa, do Dieese, o segundo capítulo 
disponibiliza um estudo dos efeitos da terceirização sobre a organização e atuação 
coletiva dos trabalhadores assalariados. Vale lembrar que essa organização/atuação, 
que se dá por meio de sindicatos, é um ponto fundamental para a regulação das 
condições de trabalho no país.

Também efetuando uma análise do mercado de trabalho assalariado formal como 
um todo, mas adotando metodologias distintas, André Marques Rebelo, Guilherme 
Renato Caldo Moreira, Guilherme Byrro Lopes e Eduardo Batista Coura, da Fiesp, 
chegam, no terceiro capítulo deste livro, a resultados diferentes daqueles encontrados 
no primeiro, em termos de remuneração, jornada e rotatividade do trabalho.

O quarto capítulo, da autoria de Fernando Pires de Sousa (UFC), Fabio 
Maia Sobral (UFC) e Júnior Macambira (IDT), discute os papéis desempenhados 
pela terceirização no processo de acumulação capitalista. Para tanto, apresenta 
uma série de evidências empíricas que permitem verificar como esses papéis são 
desempenhados de formas muito distintas, conforme se considerem as empresas 
ou os trabalhadores.

O quinto capítulo explicita o contraste existente entre as regulações históricas 
do trabalho terceirizado no Brasil e as novas regulações que surgem no período 
recente, como as Leis no 13.429/2017 e no 13.467/2017, por exemplo. Vanessa 
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Patriota da Fonseca (MPT) mostra claramente que o contraste é acentuado, com 
consequências para todos os atores envolvidos na terceirização e, em especial, para 
os trabalhadores.

Produzido por Graça Druck, Jeovana Sena, Marina Morena Pinto e Sâmia 
Araújo, da UFBA, o sexto capítulo traz variados detalhes sobre como a terceiriza-
ção do trabalho ocorre em um caso concreto: o da Universidade Federal da Bahia. 
São estudados detalhes sobre a forma como se dá a contratação, a mobilidade, 
a remuneração e a proteção do trabalho terceirizado na universidade, com uma 
extensa série de problemas sendo ponderados.

Por fim, o sétimo, o oitavo e o nono capítulos são redigidos por André Gam-
bier Campos (Ipea), e têm como foco, respectivamente, as sucessivas regulações 
da terceirização no Brasil, as maneiras pelas quais essas regulações têm impactos 
sobre a remuneração e sua influência sobre as condições de saúde e segurança no 
trabalho. Por meio de uma análise do conjunto do mercado assalariado formal  
– controlada por atributos das empresas e, também, dos trabalhadores –, verificam-se 
os efeitos da terceirização sobre os salários e, paralelamente, sobre os afastamentos 
por problemas de saúde e segurança no trabalho.

Para encerrar esta breve introdução, vale dizer que, além de estar se desen-
volvendo em meio a ampla e intensa polêmica, o debate sobre a terceirização do 
trabalho encontra-se indefinido e em constante mutação.

Em alguma medida, isso decorre das novas regulações que vêm surgindo sobre 
o fenômeno no Brasil, com destaque para aquelas de natureza legislativa – como, 
por exemplo, as leis suprarreferidas.

Por conta dessa indefinição/mutação, esse debate encontra-se evidentemente 
aberto a novos estudos que tragam mais evidências empíricas, bem como mais 
argumentos sobre todos os aspectos relacionados à terceirização no Brasil.

Dadas as possíveis consequências da terceirização, descritas nos capítulos 
deste livro, esses novos estudos mostram-se – mais do que nunca – necessários, 
especialmente para balizar a discussão de novas regulações que vêm surgindo em 
quantidade e com velocidade a partir da atuação do Poder Legislativo.


