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comercial paralelo turismo

No Brasil:
Em 2011 - 32.580 empresas
de prestação de serviços
terceirizáveis ativas.
Em 2010 - 31.029 empresas
Estados com mais empresas
prestadoras de serviços
terceirizáveis:
São Paulo - 9.119
Paraná - 3.865
Rio de Janeiro - 3.416
Minas Gerais - 2.221
Espírito Santo - 2.115
Rio Grande do Sul - 1.975
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À espera

Invasão

TSTtem
5.000
processos

Sindieletrodizque
Cemigtem 16mil

62.105
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TRABALHA, MAS NÃO É EMPREGADO

FONTES: PESQUISA SETORIAL 2010/2011 DA ASSERTTEM, SINSERHT/MG, MINISTÉRIO DO TRABALHO, JUIZ TITULAR DA 5ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE, 
ANTÔNIO GOMES DE VASCONCELOS, ESTUDO “OS PROJETOS DE LEI DA TERCEIRIZAÇÃO”, DO DEPUTADO FEDERAL ROBERTO SANTIAGO, CÂMARA DOS DEPUTADOS.

dos 44 milhões de 
trabalhadores com 

carteira assinada

Não há marco legal. Os 
trabalhadores contam com a 
súmula 331 do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) 
como apoio na hora de reclamar 
direitos trabalhistas iguais aos 
dos não-terceirizados

Trabalhadores na 
terceira idade

O QUE DIZ – OU 

NÃO – A LEI

As empresas tomadoras e as 
prestadoras não têm segurança 
jurídica na hora de fechar os 
contratos de prestação de serviço

SEGURANÇA 

JURÍDICA

Os trabalhadores terceirizados não recebem 
da contratante o mesmo tratamento dado 
aos funcionários efetivos quando o contrato 
é dentro da própria empresa. Existem casos 
em que o trabalhador terceirizado não pode 
usar, por exemplo, o refeitório da empresa.

DISCRIMINAÇÃO

Mesmo quando as evidências mostram que 
há relação de emprego, não existe como 
configurar o vínculo empregatício

VÍNCULO

Não há regras definidas para a 
contratação de mão de obra ou para a 
prestação de serviços terceirizados

CONTRATAÇÃO

Do ponto de vista trabalhista, só podem 
ser terceirizados os serviços da 
atividade-meio de uma empresa limpeza, 
vigilância e conservação, por exemplo). 
Não pode ser na atividade-fim da 
empresa (a que é o objeto do negócio)

INTERPRETAÇÃO 

DA JUSTIÇA

8,2 
milhões de

trabalhadores 
terceirizados

2010

10,5 
milhões de 

trabalhadores 
terceirizados

2011

22,2% 23,9%

NO UNIVERSO DOS TERCEIRIZADOS

do universo de 37 milhões de 
empregados com carteira assinada

26 
projetos 

tratam do 
tema na 

Câmara dos 
Deputados11,5%

Jovens em 
primeiro 
emprego

14,5%

¬ HELENICE LAGUARDIA

¬ Paralelo ao debate acir-
rado na Justiça sobre a le-
galidade do trabalho tercei-
rizado, que não tem uma le-
gislação específica, o mer-
cado brasileiro viu crescer
essa modalidade de empre-
go em 28% em apenas um
ano. Saiu de 8,2 milhões
em 2010 para 10,5 mi-
lhões no ano passado.

A remuneração mensal
média também deu um sal-
to, de 27,79%, nos últimos
três anos – de R$ 878 para
R$ 1.122 no ano passado.
E o faturamento do setor
no Brasil foi de R$ 47,3 bi-
lhões em 2011. Os dados
são da Associação Brasilei-
ra das Empresas de Servi-
ços Terceirizáveis e de Tra-
balho Temporário (Assert-
tem). O Ministério do Tra-
balho disse que não tem da-
dos, alegando a falta de le-
gislação específica sobre a
atividade.

Em Minas Gerais, a mé-
dia salarial vai de R$ 800 a
R$ 1.200, com jornada de
trabalho de 44 horas sema-
nais e escolaridade do ensi-
no fundamental ao médio.
O presidente do Sindicato
d a s E m p r e s a s d e
Terceirização (Sinserht),
José Carlos Teixeira, disse
que a terceirização é gene-
ralizada, com incidência
maior nas atividades-meio
da empresa (de manuten-
ção, limpeza, portaria e vi-
gilância). “A prática é irre-
versível e cresce”, disse.

A presidente da Assert-
tem, Jismália de Oliveira
A l v e s , d i s s e q u e a
terceirização de serviços já
está incorporada à dinâmi-
ca dos sistemas produtivos
no Brasil. “Constitui um re-
curso estratégico indispen-
sável à modernização e ao
desenvolvimento empresa-
rial”, disse.

A presidente da Associa-
ção Brasileira de Recursos
Humanos (ABRH-MG),
Cristiane de Ávila, disse
que, na prática, as empre-
sas que terceirizam não fa-
zem a integração dos traba-
lhadores com a cultura da
contratante.

Com mais empresa
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O diretor da parceria
Saratt/TGestiona,

que oferece soluções na
área de gestão de tercei-
ros, Adriano Dutra da Sil-
veira, está confiante na re-
tomada do julgamento dos
5.000 processos envolven-
do a terceirização e que es-
tavam suspensos no Tribu-
nal Superior do Trabalho
(TST). Silveira foi um dos
50 especialistas que partici-
param de audiência públi-
ca do TST, no fim do ano
passado, que discutiu a
terceirização.

O advogado também es-
pera para este ano a vota-
ção do Projeto de Lei
4.330/2004, do deputado
federal Sandro Mabel
(PMDB-GO). “O projeto é
um avanço porque fiscali-
za o tomador de serviço
em relação ao prestador
de serviço”. Ele assegura
igualdade de tratamento
aos trabalhadores no trans-
porte, na alimentação e
saúde. (HL)

7
O coordenador geral
do Sindicato dos Traba-

lhadores na Indústria Ener-
gética de Minas Gerais (Sin-
dieletro-MG), Jairo Noguei-
ra Filho, disse que a Cemig
perdeu o controle da
terceirização. De acordo
com o sindicalista, em
1997, a Cemig tinha 22 mil
trabalhadores próprios. “Ho-
je, somos 8.500 trabalhado-
res e temos 16 mil terceiriza-
dos na atividade-fim da em-
presa”, disse.

Jairo Nogueira informou
que, neste ano, já morreram
dois trabalhadores terceiri-
zados a serviço da Cemig.
“De 1999 para cá, já são
mais de cem trabalhadores
mortos. Isso dá uma média

de uma morte a cada 45
dias”, disse Nogueira.

A Cemig, por meio de
nota, disse que realizou, re-
centemente, um concurso
para contratação de empre-
gados pela Cemig Serviços
com o objetivo de iniciar a
primarização do serviço de
leitura de medidores de
energia. “A utilização de
contratos de terceirização
possibilita à empresa dis-
por de soluções que não
onerem mais a tarifa da
energia fornecida à popula-
ção”. A Cemig disse que pos-
sui cerca de 8.000 emprega-
dos efetivos, e, quanto às
empresas contratadas, o nú-
mero varia de acordo com a
necessidade. (HL)

Pontos

Ouro

Incidência maior é
em atividades como
manutenção,
limpeza e portaria

A origem

Contrataçãodemãodeobra
terceirizadacresce28%

No Brasil. Na década de
50, a terceirização
começou nas áreas de
limpeza e vigilância. Nos
anos 90, com a
implantação de novas
tecnologias de gestão, a
terceirização se alastrou
para todos os segmentos.

SAMUEL AGUIAR

Grandeza. No Brasil, existem 10,5 milhões de trabalhadores indiretos nas empresas e não há lei específica

Para Jairo Nogueira, do Sindieletro, Cemig tem 16 mil terceirizados

M
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Em Belo Horizonte, a
regional da contact

center Contax atende Tele-
mar, Oi, Correios e Cemig
com cerca de 7.100 colabo-
radores e 3.100 posições
de atendimento. Mas foi
em Recife (PE) que a em-
presa inaugurou, no ano
passado, a maior central
de relacionamento da
América do Sul, com
6.000 posições de atendi-
mento e capacidade para
até 14 mil funcionários.

Com sede em Belo Hori-
zonte desde 2006, a Alma-
vivA do Brasil possui 2.500
posições de atendimento
na sede e 2.500 em três fi-
liais de São Paulo. São cer-
ca de 8.200 funcionários. A
AeC, fundada em Belo Hori-
zonte em 1992, possui uni-
dades na capital, Governa-
dor Valadares, Montes Cla-
ros, Nova Lima, Rio de Ja-
neiro e São Paulo com 15
mil funcionários e 8.000 po-
sições de atendimento. Ne-
nhuma delas respondeu à
reportagem. (HL)

7

Setores. As prestadores
de serviços terceirizados
atuam em consultoria em
recursos humanos,
controle de acesso,
estágios, leitura e entrega
de documentos, logística,
promoção, serviços a
bancos e auxiliares

América Latina manterá estáveis suas taxas de
juros até o fim do ano, com exceção do Brasil,
que cortaria a Selic uma vez mais na próxima
reunião do Copom, e do Chile, que a elevaria
em duas ocasiões no período, afirmou o banco
de investimento JP Morgan.

Área de atuação

Expansão
acontece
emoutros
Estados
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MELHORANDO
Salários pagos aumentam mais, proporcionalmente, que o faturamento do setor

2010/2011 2009/2010 2008/2009 2010/2011 2009/2010 2008/2009

EM MINAS 
GERAIS

(*) média dos trabalhadores terceirizados

MÉDIA 
SALARIAL 

de R$ 800 a 
R$ 1.200

JORNADA DE 
TRABALHO

44 horas 
semanais

ESCOLARI-
DADE MÉDIA

Ensino 
fundamental 

a médio

ATIVIDADES 
COM MAIOR 

VOLUME

Vigilantes, 
porteiros, 

faxineiros e 
serviços de 

carga e 
descarga

FATURAMENTO DO SETOR NO BRASIL REMUNERAÇÃO MENSAL*
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Em R$  bilhões/ano Em R$

47,3
43,3 40,6

16,5% 27,79%

1.122
918 878

Brasil deve cortar juros

Súmula 331 autoriza
os serviços de
vigilância, limpeza
e conservação

Depoimento
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¬ HELENICE LAGUARDIA

¬No Ministério Público
do Trabalho de Minas Ge-
rais (MPT-MG), há 190 in-
vestigações em andamen-
to sobre prática abusivas
de trabalho terceirizado.
Dentre eles, inquéritos ci-
vis, que alcançam cerca de
2.000 trabalhadores. Além
da própria fiscalização, a
procuradora do trabalho
Luciana Marques Couti-
nho disse que o MPT-MG
recebe denúncias de traba-
lhadores e sindicatos.

“Centramos o nosso fo-
co na empresa tomadora
(contratante do serviço). É
dela que se irradia a irregu-
laridade”, disse a procura-
dora. O MPT tem ainda,
em andamento, 350 ações
civis públicas e 447 Ter-
mos de Ajustamento de
Conduta (TACs).

Luciana Marques disse
que há casos de trabalho
degradante e desumano
que podem ser compara-

dos ao trabalho escravo. A
terceirização irregular é
uma das principais deman-
das no órgão.

“Nós não combatemos a
terceirização, mas ela tem
que ficar restrita a ativida-
des meio do empregador, e
não essenciais do processo
produtivo, ou que seja, obje-
tivo social da empresa”, dis-
se. Os problemas aconte-
cem em todos os segmentos
econômicos e na indústria,
com destaque para constru-
ção civil e confecções.

Nas questões trabalhis-
tas, o juiz titular da Quinta
Vara do Trabalho de Belo
Horizonte, Antônio Gomes
de Vasconcelos, disse que a
terceirização ainda é bastan-
te problemática por conta

da indefinição do que é ativi-
dade meio e fim (principal)
nas empresas e o uso desse
instrumento como forma de
reduzir direitos dos traba-
lhadores. “O debate da
terceirização é nacional e
não é uma particularidade
de Minas Gerais”, disse.

Vasconcelos contou que,
quando a empresa terceiri-
za uma atividade, passa a
pagar salários inferiores. “E
muitas vezes, esses trabalha-
dores ficam no mesmo am-
biente, mas em condições
desiguais. Isso fere o princí-
pio de igualdade”, disse.

O TRT-MG não possui
um levantamento das ações
trabalhistas de terceiriza-
dos, mas a demanda é gran-
de na Justiça. “Há situações
em que as queixas do proces-
so trabalhista é de que essas
empresas prestadoras de
serviços não passam de
agenciadoras de mão de
obra”, disse.

“Uma grande discussão é
se os serviços de telemarke-
ting são atividades meio ou
fim das empresas. A maioria
das decisões é que são uma
atividade fim, ou seja, ativi-
dade principal”, disse Go-
mes.

Telemarketing

Demanda doméstica por bens e serviços em ex-
ploração e produção de petróleo é de cerca de
R$ 720 bilhões até 2020, segundo número cal-
culado pela consultoria Booz. Valor mostra a
margem que governo e Petrobras têm para fa-
zer a política industrial com o pré-sal.

Exemplo.
Empresas de

telemarketing

e contact cen-

ter são símbo-

los da

terceirização

de mão de

obra no país.

G

Pré-sal precisa de R$ 720 bi

CHARLES SILVA DUARTE/23.6.2009

FJS, 32
AUXILIAR DE SERVIÇOS

GERAIS.

¬Um empresário do setor de

telemarketing disse que está

muito complicada a convivên-

cia das companhias com a Jus-

tiça.“Agente começaaperder

cliente e capacidade de com-

petir. Eu não vou mais investir

em Belo Horizonte”, disse ele.

Háum ano emeio nomercado,

com1.500funcionários, o em-

presáriotem filiaisnoRioeRe-

cife. “Outro dia, tinha advoga-

do na porta da minha empresa

entregando o cartão dele”, re-

clamou o executivo, que res-

ponde a mais de 150 ações.

Minas Gerais tem fama de

ser o Estado onde um proces-

s o t r a b a l h i s t a d e

terceirizaçãocorremais rápi-

do do que em todo o Brasil e

no exterior. “Na Argentina, a

reclamação demora um ano

para chegar ao juiz. Em Belo

Horizonte,numasemanache-

ga e em um mês o juiz julga”,

disseoutroempresário. (HL)

Até denúncias de
trabalho escravo
são investigadas

Falsas promessas e
um sentimento de

discriminação

Demanda. Terceirização gera 190 investigações,350 ações civis públicas e 447 TACs no Ministério Público

TRTMG / DIVULGAÇÃO

Juiz Antônio Gomes disse que debate é nacional

“Eu me sinto discriminada. Sempre prometem
uma coisa e depois fazem diferente. Promete-
ram cesta básica, convênio médico e até segu-
ro de vida. No serviço terceirizado, a gente tra-
balha e, no fim do mês, não vê a renda. Ganho
um salário mínimo, mas com os descontos, re-
cebo R$ 400. Quando fui contratada, falaram
que era para trabalhar de segunda-feira a sá-
bado e, depois de começar, exigiram que eu
trabalhasse no domingo também. Quando eu
não trabalho no sábado, descontam a comida
e a passagem de ônibus. Na greve de ônibus,
descontaram dois dias e isso não pode, eu já
olhei.
Só para almoçar, descontam R$ 35 por mês do
meu salário, enquanto os funcionários da em-
presa pagam cerca de R$ 16. Também não pos-
so levar marmita para o trabalho, não deixam,
porque dizem que já tenho o almoço. Se eu
estiver de atestado médico, fazem o desconto
da passagem de ônibus do dia, além do que já
fizeram na folha do mês.
Quero sair dessa vida que estou há quase dois
anos, não recomendo isso a ninguém”.

Empresasreclamamdasdecisõesjudiciais
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