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RESUMO 

Esta Dissertação analisa a terceirização em agências do Banco do Brasil S.A., no Estado da 

Paraíba. A questão central da pesquisa é saber em que medida esta flexibilização das relações 

de trabalho incorpora itens reivindicados pela ‘recente’ Agenda do Trabalho Decente da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) ou se, ao contrário, a “epidemia” de 

terceirização torna ainda mais desafiante o mundo do trabalho no terceiro milênio. A hipótese 

da pesquisa é que o Banco do Brasil apresenta uma crescente subcontratação/terceirização de 

mão-de-obra (de empresas e de indivíduos) e isto não apenas contribui para a precarização das 

condições de trabalho, mas também se contrapõe à Agenda do Trabalho Decente. Visando 

comprovar ou não a hipótese, o estudo contempla uma pesquisa secundária e de campo. A 

revisão bibliográfica centra-se na tendência à precarização do trabalho no capitalismo, e 

ainda, num esforço de sistematização de dados e análises sobre o tema ‘terceirização’ a partir 

da visão de diferentes autores. Esta fundamentação teórica está ancorada em importantes 

fontes clássicas e em atuais que tratam o tema no mundo e no Brasil. A pesquisa de campo foi 

realizada junto a atores relacionados ao tema ‘terceirização’ no Banco do Brasil - Paraíba, 

precisamente os gerentes das agências, funcionários efetivos do banco, representantes 

sindicais (dos trabalhadores bancários), sindicato dos bancários e os terceirizados. Os 

resultados confirmam, parcialmente, a hipótese do estudo, ao demonstrar que são diversos os 

sentidos e as formas de precarização a que os terceirizados pesquisados estão submetidos, 

com destaque para a questão salarial, o ambiente de trabalho, a representação sindical e a 

saúde do trabalhador. Todos estes temas, cada um por si, são contemplados pela Agenda do 

Trabalho Decente da OIT e se mostram, segundo a pesquisa de campo, bastante fragilizados. 

Palavras-Chave: Trabalho. Terceirização. Precarização. Banco do Brasil S.A. Paraíba. 
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ABSTRACT 

This Dissertation examines outsourcing in Bank of Brazil SA, the state of Paraiba. The central 

research question is to what extent this flexibility of labor relations incorporates items claimed by 

'recent' Decent Work Agenda of the International Labour Organization (OIT) or, on the contrary, the 

"epidemic" of outsourcing makes it even more challenging the world of work in the third 

millennium. The research hypothesis is that the Bank of Brazil has a growing subcontracting / 

outsourcing of labor (companies and individuals) and that not only contributes to the deterioration of 

working conditions, but also opposes the Work Agenda decent. Aiming to prove or disprove the 

hypothesis, the study includes a survey and secondary field. The literature review focuses on the 

trend towards casualization of labor in capitalism, and yet, in an effort to systematize data and 

analysis on 'outsourcing' from the viewpoint of different actors. This theoretical framework is 

anchored in important classical sources and present that address the topic in the world and in Brazil. 

The field research was conducted with the actors related to the theme of 'outsourcing' the Bank of 

Brazil - Paraiba, precisely branch managers, permanent employees of the bank, union 

representatives (bank workers), union bank and outsourced. The results confirm, in part, the study 

hypothesis, by demonstrating that there are several meanings and forms of precariousness that the 

contractors surveyed are submitted, highlighting the issue of salaries, the work environment, union 

representation and health worker. All these themes, each for himself, are contemplated by the 

Decent Work Agenda of the ILO and show, according to field research, rather fragile. 

Keywords: Job. Outsourcing. Precariousness. Bank of Brazil. Paraíba. 
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1 INTRODUÇÃO 

Inúmeros estudos e pesquisas, entre elas Harvey (1992), Antunes (2007), Sanches 

(2008), Druck (2011), Marcelino (2013), apontam para o crescimento das 

subcontratações/terceirizações (de empresas e indivíduos) em escala global, seja em 

organizações públicas ou privadas. Grande parte desse crescimento decorre das 

transformações impostas pela nova ‘ordem global’ de produção em que a flexibilização das 

condições de trabalho se apresenta como um aspecto recorrente. Neste sentido, uma das 

principais formas com que a flexibilização das condições de trabalho se apresenta é 

precisamente a terceirização/subcontratação
1
. 

De acordo com Harvey (1992, p. 144), a flexibilidade pode ser, às vezes, mutuamente 

benéfica, seja para o capital ou para o trabalho. Porém, o mesmo não ocorre quanto aos 

‘efeitos agregados’, pois “a cobertura de seguro, os direitos de pensão, os níveis salariais e a 

segurança no emprego, de modo algum parecem positivos do ponto de vista da população 

trabalhadora como um todo”. Segundo o autor, as tendências do mercado de trabalho apontam 

para uma crescente subcontratação, sendo este o aspecto mais radical das transformações mais 

recentes. 

Nesta perspectiva e se referindo ao Brasil, Pochmann (2011, p. 13) adverte para a 

tendência à precarização em meio à terceirização. 

Na maior parte das vezes, as estratégias empresariais na difusão da terceirização dos 

contratos de trabalho no âmbito nacional têm passado muitas vezes pela 

intensificação do uso predatório da mão-de-obra como forma de obtenção forçada de 

ganhos adicionais de produtividade. Por conta disso, os efeitos da terceirização são 

expressivos e de rápida generalização nos contratos de trabalho, permitindo associar 

à força de uma verdadeira reforma trabalhista e sindical. Em resumo, nota-se que o 

sentido geral da difusão da terceirização em âmbito nacional termina por consolidar 

o padrão de emprego asiático, pois passa pela elevada rotatividade, contida 

remuneração e longa jornada de trabalho. Mesmo com os avanços de escolaridade 

dos trabalhadores ocupados e desempregados, os níveis de remuneração 

permanecem ainda extremamente contidos. 

No Brasil, a terceirização tem início na década de 1990 e, desde então, se mostrou 

como sendo uma das formas mais claras de flexibilização do trabalho. Alguns aspectos da 

época favoreceram para que uma ‘nova ordem’ nas condições de trabalho fossem 

estabelecidas, entre elas a estabilidade da moeda, a abertura econômica à concorrência 

                                                           

1
  Neste estudo terceirização e subcontratação serão tratados como sinônimos. 
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internacional e a imposição das normas flexibilizadoras da economia para financiamento 

externo.  

Pochmann (2007) apoia o raciocínio anterior e detalha o contexto econômico em que a 

terceirização começa a tomar corpo no Brasil. A partir da implementação do Plano Real 

houve uma grande expansão, tanto do contingente de mão de obra terceirizada, como das 

empresas prestadoras de serviço de terceirização. Nesse contexto, a economia começou a 

conviver com um ambiente de inflação controlada, porém, somada às condições 

macroeconômicas desfavoráveis, com altas taxas de juros, valorização cambial e elevada 

carga tributária. Portanto, com as empresas pressionadas pela valorização da concorrência, 

estas começam a investir na terceirização como forma tanto de fugir dos altos tributos, quanto 

contornar alguns dos mecanismos compensatórios dos quais as mesmas necessitavam (política 

industrial e comercial, e investimento em infraestrutura).  

Desde então, com a necessidade da diminuição dos custos, as empresas nacionais 

iniciaram vários processos de cortes de gastos, fator esse que veio a influenciar diretamente ao 

crescimento da terceirização dentro do país. No entanto, apesar de ter sido ‘legalizada’ pelas 

Súmulas 256 e 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a terceirização tornou-se uma 

forma velada de minimização de custos, uma vez que em sua ideia inicial, teoricamente 

seriam terceirizados apenas setores da produção que não pudessem ser satisfeitos pelas 

próprias empresas. 

Druck (2008) argumenta que a terceirização cresceu em todas as direções, 

primeiramente no setor público, explicada pelas políticas de flexibilização e pelas medidas 

recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Com base nesses princípios 

suspenderam-se concursos públicos e buscaram resolver o problema através de terceirizações 

em várias modalidades: contratação de estagiários (principalmente nos bancos públicos); 

cooperativas (particularmente na área de saúde) e a terceirização de serviços públicos para o 

setor privado. No setor privado, a terceirização se expandiu para lugares onde antes eram de 

responsabilidade da empresa, como medicina do trabalho e segurança, áreas-chaves para o 

acompanhamento dos riscos inerentes à saúde dos trabalhadores. 

Dessa forma, como contraponto teórico à precarização do trabalho destaca-se o 

argumento do ‘Trabalho Decente’. Este último sintetiza uma espécie de ‘ideal moderno’, 

muito se assemelhando ao que afirma Pires (2011, p. 2), se referindo aos direitos sociais, isso 

porque: 

[...] eles realizam na história três tipos de ideais do pensamento moderno: o ideal 

jurídico de justiça social; o ideal sociológico de cidadania; e, o ideal filosófico de 
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dignidade humana. [...] Por isso, não é forçoso dizer que os direitos sociais são o que 

de mais próximo as sociedades modernas conseguiram chegar da realização dos 

ideais modernos de justiça social, cidadania e dignidade humana (PIRES, 2011, p. 

8). 

No tema ‘Trabalho Decente’ a Organização Internacional do Trabalho (OIT) figura 

como a principal referência
2
. A OIT é uma organização ligada à Organização das Nações 

Unidas (ONU), especializada em questões relacionadas ao mundo do trabalho. Uma de suas 

atribuições se refere à elaboração das chamadas Agendas do Trabalho Decente, que são 

desenvolvidas tanto para os continentes, como para cada um dos países filiados à ONU.  

O Trabalho Decente é o ponto de convergência dos quatro objetivos estratégicos da 

OIT: o respeito aos direitos no trabalho (em especial aqueles definidos como 

fundamentais pela Declaração Relativa aos Direitos e Princípios Fundamentais no 

Trabalho e seu seguimento adotada em 1998: (i) liberdade sindical  e 

reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; (ii) eliminação de todas as 

formas de trabalho forçado; (iii) abolição efetiva do trabalho infantil; (iv) eliminação 

de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação), a 

promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e o 

fortalecimento do diálogo social. [...] Além da promoção permanente das Normas 

Internacionais do Trabalho, do emprego, da melhoria das condições de trabalho e da 

ampliação da proteção social, a atuação da OIT no Brasil tem se caracterizado, no 

período recente, pelo apoio ao esforço nacional de promoção do trabalho decente em 

áreas tão importantes como o combate ao trabalho forçado, ao trabalho infantil e ao 

tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e comercial, à promoção da 

igualdade de oportunidades e tratamento de gênero e raça no trabalho e à promoção 

de trabalho decente para os jovens, entre outras (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011, p.1). 

No Brasil, a promoção do trabalho decente passou a ser um compromisso quando o 

governo brasileiro em 2003, através do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva
3
, e a OIT 

assinaram o ‘Memorando de Entendimento’ que prevê o estabelecimento de um programa 

Especial de Cooperação Técnica para a promoção de uma Agenda Nacional de Trabalho 

Decente. 

Em contrapartida, alguns exemplos apontados por esta pesquisa, precisamente na 

Petrobras e BASF, deixam claro que em diversas ocasiões, trabalhadores terceirizados são 

                                                           

2
 “A OIT foi criada em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial.     

Fundou-se sobre a convicção primordial de que a paz universal e permanente somente pode estar baseada na 

justiça social. É a única das agências do Sistema das Nações Unidas com uma estrutura tripartite, composta de 

representantes de governos e de organizações de empregadores e de trabalhadores. A OIT é responsável pela 

formulação e aplicação das normas internacionais do trabalho (convenções e recomendações) As convenções,  

uma vez ratificadas por decisão soberana de um país, passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico. O 

Brasil está entre os membros fundadores da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde 

sua primeira reunião.” (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011, p.1). 

 
3
   Presidente da República no período de 1º de Janeiro de 2003 a 1º de janeiro de 2011. 
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forçados a exercer todos os tipos de funções que lhes são atribuídas e se submetem a qualquer 

tipo de serviço, independente de ser decente ou precário.  

Logo, decorre deste conjunto de argumentos a necessidade de analisar mais de perto, 

através de um estudo de caso, empresas importantes para a economia e para a sociedade 

brasileira, a exemplo do Banco do Brasil S.A. (BB), cuja origem se confunde com a própria 

história do país.  

Na verdade, a ideia da pesquisa surgiu ao se observar, dentro dos bancos (públicos e 

privados), a quantidade de terceirizados que atuam dentro das agências. Dessa forma, foi 

levantada uma primeira questão referente aos terceirizados: terceirizados podem exercer as 

mesmas atribuições que os efetivos? 

A preocupação amadureceu e tornou-se tema desta Dissertação, cuja pesquisa de 

campo toma como referência exclusivamente agências do Banco do Brasil S.A. localizadas no 

Estado da Paraíba.  

A escolha da pesquisa de campo circunscrita ao Estado da Paraíba parte do princípio 

presente na Constituição Federal, de que como o Banco do Brasil é uma sociedade de 

economia mista, com a maior parte das participações acionárias ordinárias em poder do 

Governo Federal, todas as regras e diretrizes aplicadas a qualquer uma das agências do Banco 

do Brasil no Brasil tendem a ser as mesmas em todas as agências do banco, dentro e fora de 

solo brasileiro. 

A questão central de pesquisa é saber em que medida tal flexibilização das relações de 

trabalho incorpora, no todo ou em parte, itens reivindicados pela ‘recente’ Agenda do 

Trabalho Decente da OIT ou se, ao contrário, parafraseando Druck (2011, p. 49), esta 

“epidemia” de terceirização torna ainda mais desafiante o mundo do trabalho no terceiro 

milênio. Em suma, a terceirização no Banco do Brasil S.A. caminha na perspectiva da Agenda 

do Trabalho Decente? 

Assim, o presente estudo tem por objetivo analisar a terceirização no Banco do Brasil 

S.A. na Paraíba, confrontando direitos e condições de trabalho dos terceirizados, a partir do 

preconizado pela ‘Agenda do Trabalho Decente’. 

A hipótese de pesquisa a ser trabalhada é que o Banco do Brasil S.A. apresenta uma 

crescente subcontratação/terceirização de mão-de-obra (de empresas e indivíduos) e isto 

contribui, entre outros aspectos, para a precarização das condições de trabalho. Nesse sentido, 

tal recurso se contrapõe à Agenda do Trabalho Decente. 
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O estudo contém uma pesquisa secundária revisando a literatura sobre o tema no 

mundo e Brasil e, ainda, uma pesquisa de campo realizada junto aos principais atores 

envolvidos com a terceirização do Banco do Brasil, na Paraíba (os gerentes das agências, 

funcionários efetivos do banco, representantes sindicais (dos trabalhadores bancários), 

sindicato dos bancários e os terceirizados). 

Considerando que não houve qualquer indício de existência de Trabalho Infantil ou 

Trabalho Forçado nas unidades pesquisadas, fato confirmado durante a pesquisa de campo e o 

esperado para uma empresa do porte do Banco do Brasil, as análises decorrentes destes dois 

temas não serão ressaltadas no capítulo de resultados.   

A presente Dissertação contém quatro capítulos, além dessa Introdução.  

O capítulo 2 é composto por uma revisão teórica centrada na tendência à precarização 

do trabalho no capitalismo. Também contém um esforço de sistematização sobre o tema 

terceirização a partir da visão de diferentes autores, bem como sobre a Agenda do Trabalho 

Decente. 

O capítulo 3 contém uma análise da reestruturação capitalista em fins do século XX e 

início do século XXI, com destaque para os impactos sobre o setor bancário e os 

trabalhadores inseridos neste setor dentro do território brasileiro. 

O capítulo 4 apresenta e analisa os principais resultados da pesquisa sobre a 

“Terceirização versus Agenda do Trabalho Decente” no Banco do Brasil S/A, na Paraíba. 

Por fim, são apresentadas as considerações finais, seguidas dos apêndices 

(metodologia e instrumentos aplicados). 
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2 TENDÊNCIA À PRECARIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO NO                                  

CAPITALISMO 

2.1 TENDÊNCIA À PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO AO LONGO DO 

CAPITALISMO: SENTIDOS CLÁSSICO E ATUAL 

Nesta seção, é feita uma revisão bibliográfica ancorada na literatura clássica e na atual 

quanto à precarização do trabalho. A intenção é revisar o entendimento histórico e teórico do 

tema, a fim de identificar as principais razões da precarização ao longo das décadas e nos dias 

atuais.  

As condições precárias em que vive a sociedade e os seus trabalhadores é tema 

recorrente em diversas obras econômicas, sociológicas e literárias a partir, pelo menos, da 

Revolução Industrial do século XVIII.  

Em 1845
4
, Friedrich Engels publica ‘A situação da classe trabalhadora na Inglaterra’. 

Em um dos muitos relatos e análises sobre a condição de trabalho é possível encontrar: 

A divisão do trabalho, que aqui é levada até a minúcia (por exemplo no fabrico de 

agulhas), bem como a energia da máquina a vapor, permitem o emprego de grande 

número de mulheres e crianças e encontramos aqui (Children’s Employment 

Comission Report) exatamente as mesmas características que nos tinha fornecido o 

relatório sobre as fábricas: as mulheres trabalhando até a hora do parto, incapacidade 

de se ocuparem do trabalho caseiro, estado de abandono do lar e das crianças, 

indiferença ou mesmo aversão pela vida familiar e imoralidade – por outro lado, 

aumento do desemprego entre os homens, desenvolvimento constante de 

maquinaria, emancipação precoce das crianças, marido sustentado pela mulher e 

pelos filhos, etc. Descrevem-se as crianças como meio mortas de fome e 

esfarrapadas – metade delas, diz-se, não sabem o que é comer até ficar sem fome, 

muitos vivem todo o dia com o pão que se pode comprar com um penny (10 

pfennings prussianos), ou então não comem nada antes do almoço; citam-se mesmo 

casos em que as crianças não comiam nada das 8 horas da manhã até às 7 horas da 

noite. Freqüentemente as roupas mal bastam para esconder a nudez; muitas andam 

de pés descalços, mesmo no inverno. É por isso que todas elas são pequenas e fracas 

para a idade e raramente se tornam vigorosas; e quando pensamos que a um longo e 

duro trabalho num espaço fechado se junta a precariedade dos meios que lhe são 

dados para reconstituírem as forças físicas, não ficaremos admirados de saber que 

poucas pessoas em Birmingham ficam aptas para o serviço militar (ENGELS, 1985, 

p. 226-227, grifo do autor). 

 

Pires (2011) traça uma visão geral das condições de trabalho dos séculos XVIII e XIX, 

mostrando que os baixos salários aplicados à época mal conseguiam satisfazer as 

necessidades básicas. As jornadas de trabalho, por sua vez, alcançavam dezoito horas por dia 

e levavam em consideração condições de trabalho exaustivas que normalmente ameaçavam a 

                                                           

4
 Também nesta época Charles Dickens, um dos romancistas ingleses mais populares publica “Oliver Twist” 

explorando o tema da precarização na Inglaterra. 
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vida de seus trabalhadores ou os deterioravam aos poucos, se transformando em um processo 

de esgotamento físico. Entre outros problemas, predominavam a violência, a criminalidade, a 

insalubridade, a pobreza e a miséria, completa instabilidade empregatícia e, ainda, grande 

rotatividade de mão de obra e desemprego.  

Nesse sentido, uma analogia deste período com os dias atuais revela certa 

similaridade, pois realmente a precarização contemporânea se utiliza de um processo de 

destituição que caracterizou a condição proletária do trabalhador no início do capitalismo e, 

por isso, implica também no lançamento de várias pessoas em uma condição de “quase 

exclusão do corpo social.” (PIRES, 2011, p. 3). 

Ainda quanto a esse período, segundo Castel (2005 apud PIRES, 2011, p. 4) os males 

que causaram a completa destituição dos meios sociais do trabalhador levaram a um processo 

generalizado de dessocialização, que por sua vez, causaram grandes convulsões que quase 

resultaram na desintegração das sociedades novecentistas.  

A precarização das condições de trabalho é um processo que normalmente é entendido 

como o declínio ou a destituição dos direitos trabalhistas, quando esses existem. No entanto, 

outros importantes aspectos podem ser levados em consideração, entre eles os relacionados 

aos estruturais, portanto, imanentes às condições de trabalho sob a hegemonia do capitalismo.   

Marx (1996) demonstra em sua obra, particularmente quando trata do processo que 

engendrou o trabalhador livre das condições autônomas de reprodução, que o 

desenvolvimento do capitalismo cria uma sobrepopulação relativa, que por sua vez fortalece o 

processo de quebra de qualquer tipo de resistência humana e confirma a dominação do capital 

sobre a força de trabalho, seja porque esta população ‘sobrante’ eleva a concorrência entre os 

trabalhadores pelos postos de trabalho existentes, ou ainda, por tornar os salários mais 

resistentes à alta. 

Pires (2011) corrobora a construção de Marx defendendo que a formação de uma força 

de trabalho livre possibilitou a transformação da mão de obra em mercadoria, o que levou a 

formação de um contingente populacional destituído de meios de produção. Nesse sentido, 

constata-se que o desenvolvimento das forças econômicas faz com que essa destituição seja 

transformada em uma condição necessária para que haja a precarização das condições de 

trabalho. 

Alves (2007), com base em Marx, chama o processo descrito de “processo de 

proletarização do trabalho” que, por sua vez, implicará em uma situação de precarização 
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social da condição humana. O regime de trabalho assalariado transforma todos os 

trabalhadores despossuídos de meios de produção em mercadoria. 

Em suma, todos esses elementos formam o que Marx (2006) definiu como 

mercantilização do trabalhador, que se caracteriza pela exaustão das forças vitais do indivíduo 

no mercado durante sua luta diária pela sobrevivência, e ainda, pela insuficiência da 

remuneração que recebe com objetivo de seu sustento e da sua família. A falta de ganhos 

necessários à sobrevivência o impede de desfrutar de outras atividades básicas para a sua 

formação como ser humano. Por isso, a mercantilização do homem precariza sua condição 

como trabalhador e faz com que o capital utilize a mão de obra segundo o seu valor 

econômico: o lucro.  

Tavares (2002, p. 50) reforça a ideia quando argumenta que: 

[...]o motivo que impulsiona e o objetivo que determina o processo de produção 

capitalista é a maior autovalorização possível do capital, isto é, a maior produção de 

mais valia, portanto, maior exploração possível da força de trabalho pelo capitalista. 

Logo, os mecanismos estruturais de organização e funcionamento da economia já 

impõem, ‘estruturalmente’, a degradação das condições de trabalho, através do 

assalariamento.  

Neste sentido, Alves (2007, p. 112, grifo do autor) afirma:  

A principal forma histórica de precariedade social é o sistema do trabalho 

assalariado que predomina nas sociedades burguesas há séculos. Desde o século 

XVI o capitalismo moderno tem ampliado as condições de precariedade social de 

homens e mulheres despossuidos da propriedade dos meios de produção da vida 

material. A expansão do modo de reprodução sócio-metabólica do capital significou 

a constituição ampliada de uma superpopulação relativa, totalmente à mercê da 

lógica do mercado (ou do que Polanyi caracterizou como sendo um “moinho 

satânico”).  

Para Polanyi (1980, p. 85-86, grifo nosso), que se refere ao sistema capitalista como 

sendo um ‘moinho satânico’:  

[...] A descrição do trabalho, da terra e do dinheiro como mercadorias é inteiramente 

fictícia. Não obstante, é com a ajuda dessa ficção que são organizados os mercados 

reais do trabalho, da terra e do dinheiro. Esses elementos são, na verdade, 

comprados e vendidos no mercado; sua oferta e procura são magnitudes reais, e 

quaisquer medidas ou políticas que possam inibir a formação de tais mercados 

poriam em risco, ipso facto, a autorregulação do sistema. A ficção da mercadoria, 

portanto, oferece um princípio de organização vital em relação à sociedade como um 

todo, afetando praticamente todas as suas instituições, nas formas mais variadas. Isto 

significa o princípio de acordo com o qual não se pode permitir qualquer 

entendimento ou comportamento que venha a impedir o funcionamento real do 

mecanismo de mercado nas linhas de ficção da mercadoria.  

Ora, em relação ao trabalho, à terra e ao dinheiro não se pode manter um tal 

postulado. Permitir que o mecanismo de mercado seja o único dirigente do destino 

dos seres humanos e do seu ambiente natural, e até mesmo o árbitro da quantidade e 

do uso do poder de compra, resultaria no desmoronamento da sociedade. Esta 
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suposta mercadoria, a “força de trabalho”, não pode ser impelida, usada 

indiscriminadamente, ou até mesmo não utilizada, sem afetar também o indivíduo 

humano que acontece de ser o portador dessa mercadoria peculiar. Ao dispor da 

força de trabalho de um homem, o sistema disporia também, incidentalmente, da 

entidade física, psicológica e moral do homem ligado a essa etiqueta. Despojados da 

cobertura protetora das instituições culturais, os seres humanos sucumbiriam sob os 

efeitos do abandono social; morreriam vítimas de um agudo transtorno social, 

através do vício, da perversão, do crime e da fome. A natureza seria reduzida a seus 

elementos mínimos, conspurcadas as paisagens e os arredores, poluídos os rios, a 

segurança militar ameaçada e destruído o poder de produzir alimentos e matérias-

primas. Finalmente, a administração do poder de compra por parte do mercado 

liquidaria empresas periodicamente, pois as faltas e os excessos de dinheiro seriam 

tão desastrosos para os negócios como as enchentes e as secas nas sociedades 

primitivas. Os mercados de trabalho, terra e dinheiro são, sem dúvida, essenciais 

para uma economia de mercado. Entretanto, nenhuma sociedade suportaria os 

efeitos de um tal sistema de grosseiras ficções, mesmo por um período de tempo 

muito curto, a menos que a sua substância natural, assim como a organização de 

negócios, fosse protegida contra os assaltos desse moinho satânico.  

Segundo Alves (2007), há uma distinção entre precariedade e precarização. No 

primeiro caso, a condição de precariedade nasce da natureza do trabalho como mercadoria. 

No segundo, tais condições estão submetidas às correlações de forças existentes entre as 

classes. Admitindo esse raciocínio, resta implícito que a precariedade é imanente e intrínseca 

ao capitalismo, ao passo que a precarização pode variar conforme a luta de classes em cada 

tempo histórico. Nas palavras do autor: 

[...] a precariedade do mundo do trabalho é uma condição histórico-ontológica da 

força de trabalho como mercadoria. Desde que a força de trabalho se constitui como 

mercadoria, o trabalho vivo carrega o estigma de precariedade social [...] Por outro 

lado, o conceito de precarização diz respeito a um modo de reposição sócio-

histórica da precariedade. Se a precariedade é uma condição, a precarização é um 

processo que possui uma irremediável dimensão histórica determinada pela luta de 

classes e pela correlação de forças políticas entre capital e trabalho (ALVES, 2007, 

p. 113-114, grifo do autor). 

Ainda de acordo com Alves (2007), um exemplo claro, ainda durante o século XX, de 

um momento histórico em que tal correlação se deu em prol do trabalhador foi durante o 

chamado ‘Estado Social do Bem Estar’. Isso porque foi possível garantir: 

[...] a partir da luta de classe do proletariado organizado, uma ampla margem de 

concessão às reivindicações do mundo do trabalho. Por exemplo, as leis trabalhistas 

e a previdência e seguridade social universal, ou o WelfareState, são produtos 

históricos das lutas sociais e políticas do mundo do trabalho no século passado [...] 

(ALVES, 2007, p. 114) 

Numa passagem em que critica esse período histórico de maiores ganhos ou do ideário 

fordista-keynesiano, Alves (2007, p. 118, grifo do autor) assinala: 

O surgimento do arcabouço de direitos sociais e políticos, no campo do Estado-

Nação (a forma de ser do Estado política na modernidade do capital), criou uma 

“crosta” de ocultação da condição proletária, da precariedade e da precarização 

contida da força de trabalho como mercadoria. De certo modo, até contribuiu para o 
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fetichismo do Estado como Estado-Providência. Mas a contenção da precariedade e 

da precarização era relativa, tendo em vista que o arcabouço de direitos nunca 

conseguiu abranger a totalidade do mundo do trabalho. 

Entre meados dos anos 1960 e início dos anos 1970 a produção em série fordista se 

encontrava em crise. Nesse sentido, Harvey (1992, p. 135-136) ressalta a incapacidade do 

fordismo, naquele momento, em conter as contradições capitalistas, sendo um dos principais 

motivos a “rigidez” nos investimentos, no mercado de trabalho e nos compromissos do 

Estado.  

Havia problemas com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de 

longo prazo em seus sistemas de produção em massa que impediam muita 

flexibilidade de planejamento e presumiam crescimento estável em mercados de 

consumo invariantes. Havia problemas de rigidez nos mercados, na alocação e nos 

contratos de trabalho (especialmente no chamado setor "monopolista"). [...] A 

rigidez dos compromissos do Estado foi se intensificando à medida que programas 

de assistência (seguridade social, direitos de pensão etc.) aumentavam  sob pressão 

para manter a legitimidade num momento em que a rigidez na produção restringia 

expansões da base fiscal para gastos públicos. O único instrumento de resposta 

flexível estava na política monetária, na capacidade de imprimir moeda em qualquer 

montante que parecesse necessário para manter a economia estável. E, assim, 

começou a onda inflacionária que acabaria por afundar a expansão do pós-guerra. 

Por trás de toda a rigidez específica de cada área estava uma configuração 

indomável e aparentemente fixa de poder político e relações recíprocas que unia o 

grande trabalho, o grande capital e o grande governo no que parecia cada vez mais 

uma defesa disfuncional de interesses escusos definidos de maneira tão estreita que 

solapavam, em vez de garantir, a acumulação do capital. 

Durante as décadas subsequentes, estratégias diferentes de reestruturação econômica 

foram adotadas. Com a nova era da “flexibilização” ou acumulação flexível, assim chamada 

por Harvey (1992), começou-se a observar que, ao mesmo tempo, cresceram os índices de 

desemprego estrutural, destruição e reconstrução das habilidades dos trabalhadores, pequenos 

ganhos salariais e perda significativa de força sindical. Esse período se caracterizou como 

uma ofensiva do capital contra a classe trabalhadora, e não diferente, as consequências foram 

imediatas: aumento das taxas de desemprego e da intensificação da precarização das 

condições de trabalho, aumento dos contratos temporários de trabalho, perdas de benefícios 

sociais historicamente conquistados e aumento do número de trabalhadores exercendo 

atividades informais.  

Sabadini e Nakatani (2002) concluíram sobre o período que dado o contexto da época 

e a dependência das nações subdesenvolvidas ao capital, as expressões da acumulação 

tornaram-se não somente formas flexíveis e precárias de trabalho, mas também se verificou 

um enfraquecimento do movimento sindical e desestruturação dos benefícios sociais. Nesse 

sentido, as contratações do trabalho terceirizado ou subcontratado, parcial ou temporário, 
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cresceram radicalmente, indicando um mercado de trabalho mais adaptado às condições mais 

flexíveis.  

Referindo-se ao capitalismo Mészaros (2006, p. 32) define-o como sendo “de longe o 

mais dinâmico sistema produtivo da história” e, ao analisar aspectos relacionados ao 

desemprego e à precarização na fase atual do capitalismo – ‘globalmente integrado’, o citado 

autor afirma que “a questão não é se o desemprego ou o “trabalho temporário flexível” vai 

ameaçar os trabalhadores empregados, mas quando estes, forçosamente, vão vivenciar a 

precarização.” (p. 27, grifo do autor).  

Assim, Mészaros (2006) se refere a esse fenômeno como sendo um “problema de 

ordem estrutural insuperável para o capital”. Também aponta estas questões (desemprego e 

precarização) como centrais da atualidade e as relaciona aos fenômenos anunciados por Karl 

Marx, em ‘O Capital’, indicando uma crise estrutural do capital. Nesse sentido, na sua 

concepção, essas não seriam “dificuldades temporárias”, mas estruturais e atingiriam não 

apenas os trabalhadores não qualificados, mas também aqueles “altamente qualificados”. 

Segundo o autor:  

1) A “globalização” do desemprego e do “trabalho temporário” afeta até mesmo o 

mundo capitalista mais desenvolvido. 

2) O mito da “flexibilidade” é uma maneira de dourar a pílula. Na realidade, estamos 

nos referindo a uma grave tendência socioeconômica de equalização descendente da 

taxa de exploração diferencial (MÉSZAROS, 2006, p. 28, grifo do autor).  

Ainda de acordo com Mészaros (2006, p. 32), nesta fase ‘globalmente integrada’ do 

capitalismo, uma das particularidades é que as “contradições ocorridas em qualquer de suas 

partes específicas complicam e agravam os problemas de outras partes e, consequentemente, 

da sua totalidade”. Além do mais, essa etapa “[...] expele, brutalmente se necessário, uma 

maioria esmagadora de seres humanos do processo de trabalho. Esse é o sentido 

profundamente perturbador da ‘globalização’” (MÉSZAROS, 2006, p. 32). 

Outro ponto que merece destaque é a informalidade que se torna uma das formas mais 

visíveis do trabalho precarizado. Contudo, o trabalho informal, ao contrário do que se pensa, é 

relativamente antigo, sendo identificado nos primórdios da revolução industrial. Marx (1984) 

já indicava que a acumulação capitalista produz uma população trabalhadora supérflua, que 

por sua vez tende a assumir uma forma de expulsão dos trabalhadores ocupados, ou ainda, de 

‘absorção dificultada da população trabalhadora adicional’. Também mostra que a 
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superpopulação relativa está dividida em três partes: líquida
5
, latente

6
 e estagnada. A terceira 

forma torna-se a mais importante aos olhos da informalidade. Define-se por superpopulação 

estagnada: 

Parte do exército ativo de trabalhadores, mas com ocupação completamente 

irregular. Ela proporciona ao capital, um reservatório inesgotável de força de 

trabalho disponível. Sua condição de vida cai abaixo do nível normal médio da 

classe trabalhadora e exatamente isso faz dela uma base ampla para certos ramos de 

exploração do capital. [...] Ela absorve continuamente os redundantes das grandes 

indústrias e da agricultura e também de ramos industriais decadentes [...] constitui 

ao mesmo tempo um elemento auto-reprodutor e auto-perpetuador da classe operária 

(MARX, 1984, p. 208). 

Prandi (1978) afirma que o trabalho informal é uma categoria dialética, isto porque é e 

ao mesmo tempo não é essencialmente capitalista. Não seria considerado capitalista porque 

aparentemente está fora do circuito de reprodução formal do capitalismo. No entanto, não se 

pode explicar a economia informal senão como resultado da acumulação capitalista. 

Do exposto, não é nenhuma contrariedade dizer que a classe trabalhadora em geral 

vem sofrendo profundas transformações, tanto nos países centrais, quanto no Brasil. 

2.2 A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO BRASIL: BREVES DADOS E ANÁLISES 

ENTRE 1990 E 2010 

Nesta seção são apresentados alguns dados que reforçam tendência à precarização do 

trabalho no Brasil e, na sequência, são incorporadas importantes contribuições teóricas desse 

tema à realidade brasileira.  

Dados da Comissão Econômica Para a América Latina (CEPAL), para a década de 

1990, mostram que de 1990 até 1995 de cada 100 empregos gerados no Brasil, 84 (oitenta e 

quatro) correspondem ao setor informal. De cerca de 16 (dezesseis) milhões de empregos 

gerados na América Latina no período de 1990 a 1994, cerca de 14 (quatorze) milhões e 400 

(quatrocentos) mil atendem à informalidade (CACCIAMALI; PEREIRA 1999).  

Pochmann (2003) corrobora com os estudos de Cacciamali e Pereira (1999) e mostra 

que, ao passo que as reformas liberais e o avanço do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) 

tomavam corpo entre 1989 e 1999, os efeitos da regressão socioeconômica foram se 

manifestando, principalmente, frente aos sinais de desestruturação do mercado de trabalho. 

Em outras palavras, no decorrer dos anos a economia se deparou com o aparecimento de 

                                                           

5
 População trabalhadora pronta para adentrar o mercado de trabalho, que, por sua vez, é atraída e repelida pelo o 

mercado de trabalho. (MARX, 2006) 
6
 Indica a população trabalhadora do campo preparada para ser inserida no mercado de trabalho das grandes 

cidades. (MARX, 2006) 
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elevado nível de desemprego, desassalariamento e geração de postos de trabalho precários. 

Por isso, nos anos 90, de cada cinco ocupações criadas, quatro referem-se aos trabalhadores 

autônomos, sem remuneração ou assalariados informais. 

Sabadini e Nakatani (2002) associam o grau de informalidade às condições de trabalho 

no fim da década de 1990. De acordo com os autores, em 1986 o grau de informalidade na 

economia brasileira era de 36,6%; em 1990 passou para 37,6% e em 2000 chegou ao patamar 

de 50,8%. Vale lembrar que ao longo dos anos o país sofreu drásticas mudanças políticas, 

sociais e econômicas e com elas a abertura que facilitou a entrada de financiamento externo, a 

instabilidade dos preços e o aumento das taxas de desemprego. Todos esses são fatores que 

estiveram relacionados com a precarização das condições de vida e de trabalho. 

Sachs (2004, p. 24) demonstra que o aumento do trabalho precário foi a principal 

característica do mercado de trabalho no ano de 2003.  

O aumento do trabalho precário foi a principal característica do mercado em 2003. 

Entre dezembro de 2002 e dezembro de 2003, subiu em 812 (oitocentos e doze) mil 

o número de trabalhadores ocupados nas seis principais regiões metropolitanas. Em 

contrapartida, a quantidade de empregados com carteira de trabalho no setor privado 

encolheu em 907 (novecentos e sete) mil, enquanto cresceu em 446 (quatrocentos e 

quarenta e seis) mil o número de empregados sem carteira e em 334 (trezentos e 

trinta e quatro) mil o de trabalhadores por conta própria.  

Antunes (2007) demonstra que, dentro deste contexto, constata-se uma ampliação das 

modalidades de trabalho mais desregulamentadas e distantes da legislação trabalhista, gerando 

uma grande quantidade de trabalhadores que passam da condição de assalariados com carteira 

assinada para trabalhadores em condição de precarização e de subcontratação. Nesse estudo, o 

autor afirma que mais de 50% da massa trabalhadora presenciava níveis de informalidade, 

desemprego ampliado, precarização do trabalho e grave rebaixamento salarial. 

Conforme Druck (2011) 59% da População Economicamente Ativa (PEA), em 2009, 

encontra-se em condições precárias no tocante aos direitos básicos do trabalho assalariado no 

Brasil.  

[...] De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios – 

PNAD 2009, havia 101,1 milhões de pessoas economicamente ativas no Brasil, com 

8,4 milhões de desempregados e mais 8,2 milhões de pessoas com ocupações sem 

remuneração.Ou seja, são 16,6 milhões de pessoas(16,4%) economicamente ativas 

que estavam fora do mercado de trabalho. Quando se analisa a distribuição das 

pessoas ocupadas com remuneração monetária, elas eram em 2009, no Brasil, 84,5 

milhões, dos quais 43,5 milhões sem carteira assinada e, portanto, sem os direitos 

trabalhistas garantidos pelo emprego formal, representando 51% dos ocupados com 

remuneração. Desse conjunto de trabalhadores sem carteira assinada, 80% não 

contribuem para a previdência social. Isso significa que estão sem nenhuma proteção 

social e trabalhista. Ao se agruparem os 16,6 milhões de desempregados e sem 

remuneração com os 43,5 milhões sem carteira assinada, teremos 60,1 milhões de 

pessoas em condições precárias no que se refere aos direitos básicos do trabalho 
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assalariado, segundo a regulamentação das leis brasileiras, o que representa 59% das 

pessoas economicamente ativas (DRUCK, 2011, p. 47). 

Uma vez apresentados dados que reforçam a tendência à precarização do trabalho, 

cabe analisar algumas condições e motivações desse fenômeno no Brasil, segundo a literatura 

consultada.   

No Brasil, o quadro das condições de trabalho a partir de meados da década de 1990 

tornou-se grave. O Consenso de Washington não apenas admitiu como também provocou 

desregulamentações nas mais distintas esferas do mundo do trabalho e produção, e criou uma 

reestruturação produtiva em praticamente todos os setores, o que portanto, seria consequência 

da nova divisão internacional do trabalho (ANTUNES, 2007). 

Leibante (2008) elenca algumas das razões para a precarização. Dentre as mais 

discutidas aparecem a descentralização da produção, a reestruturação produtiva e cortes de 

gastos em geral, que por sua vez provocam crescente aumento do exército industrial de 

reserva e aumento da precarização das condições do trabalhador, subsidiado pela 

desregulamentação do direito do trabalho e políticas de cunho neoliberal.  

Druck (2011, p. 46-53) sugere uma ‘tipologia da precarização’ do trabalho, partindo 

de alguns indicadores selecionados para a realidade brasileira: 

i) “VULNERABILIDADE DAS FORMAS DE INSERÇÃO E DESIGUALDADES 

SOCIAIS”: a partir do momento em que a força de trabalho é mercantilizada, os contratos 

assinados pelas partes tendem a ser cada vez mais diferenciados e possuem em suas cláusulas 

cada vez menos proteção ao trabalhador, o que os insere em um ambiente de precarização 

social; 

ii) INTENSIFICAÇÃO DO TRABALHO E “EPIDEMIA DE TERCEIRIZAÇÃO”: um 

segundo aspecto acerca da precarização social é em relação aos padrões de gestão e 

organização do trabalho, o que tem levado a condições precárias através da intensificação do 

trabalho (imposição de metas inalcançáveis, extensão de jornadas de trabalho, polivalência, 

dentre outras) sustentadas no medo imposto pelos empregadores, na discriminação criada pela 

terceirização, abuso do poder e assédio moral; 

iii) “INSEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO”: também resultado das formas de gestão 

aplicadas pelo empregador, o trabalhador é exigido ao máximo, desrespeitando treinamento, 

informações sobre riscos e medidas preventivas individuais e coletivas. Um indicador desse 

tipo de precarização é a evolução do número de acidentes de trabalho. 
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iv)“PERDA DAS IDENTIDADES INDIVIDUAL E COLETIVA”: esse tipo de precarização 

possui raízes na ameaça contínua de perda de emprego e de brutal concorrência entre os 

trabalhadores, o que tem se mostrado ser uma estratégia de dominação eficiente. A decorrente 

perda das identidades individual e coletiva condena cada trabalhador a ser o único responsável 

por sua empregabilidade, limitando-o a uma “ditadura” que aponta para condições de trabalho 

cada vez mais adversas criadas pelo capitalismo flexível; 

v) “FRAGILIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHADORES”: a quinta forma de 

manifestação é consequência das anteriores, ou seja, conforme a precarização se aprofunda, as 

forças sindicais são pulverizadas organizacionalmente. O exemplo mais clássico é que os 

terceirizados dificilmente são representados por um sindicato. Segundo Druck (2011), um 

agravante deste tipo de precarização é que este também contém certa “perplexidade 

ideológica”, ou seja, rendição ideológica, já que muitos governos, lideranças políticas e 

dirigentes sindicais, perplexos frente à nova ofensiva do capital, não reagem porque julgam 

inviável, sem alternativa, sem volta! Uma espécie de ‘fim da história’ – o capitalismo venceu! 

Nesse contexto, a ‘modernidade empresarial’ e sua reestruturação passa a ser vista como 

natural e inexorável - sem volta (ex: toyotismo: enxugamentos, terceirizações, polivalência); 

vi) “A CONDENAÇÃO E O DESCARTE DO DIREITO DO TRABALHO”: Segundo Druck 

(2011), esse tipo de precarização ocorre porque “há uma ataque às formas de regulamentação 

do trabalho”. Isso é feito, por exemplo, ao se questionar a sua tradição, existência e 

necessidade. Nesse sentido, há duas opiniões claramente opostas: i) os que sustentam a 

importância da defesa dos Direitos do Trabalho, reconhecendo a inferioridade econômica, 

desigualdade e assimetria entre empregados e empregadores e sugerem direitos, proteção 

social e limite à ação do capital; e, ii) os que sustentam o respeito à individualidade do 

trabalhador, que ‘ao depender do Estado’, ficaria supostamente impedido de  desenvolver  

livremente suas qualidades e atributos. Estes últimos quase sempre sugerem alterações da 

CLT – também chamada de ‘Reforma Trabalhista Moderna’. 

A presença de todas essas formas de precarização dentro da economia brasileira 

aponta para um mercado de trabalho extremamente segmentado e alvo de uma realidade de 

trabalho muito distante dos indicadores de Trabalho Decente apontados pela OIT, tema 

central da próxima seção. 

Outro aspecto que também permite analisar o tema central deste estudo é a questão dos 

direitos da força de trabalho e sua relação com a precarização.  
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Nesse sentido, Pires (2011) defende que os processos de precarização ultrapassam a 

simples relação com a legalidade. Isto porque o direito é mais do que um conjunto de regras 

que regulam as relações. O direito, portanto, é a mediação e o administrador da maioria dos 

problemas de cunho social e é utilizado para atender as obrigações presentes na relação 

capital/trabalho. Quando tais interesses e necessidades não são satisfeitos, o que se vê é um 

processo gerador de tensões, crises decorrentes de insatisfações, crescimento de problemas e 

males sociais característicos da condição de precariedade. 

Ainda de acordo com Pires (2011, p. 7-8), a precarização atual pode ser compreendida 

como um processo de reproletarização e remercadorização do trabalhador, o que ocorre por 

vários motivos:  

[...] o processo de precarização recente pode ser compreendido, ainda, como um 

processo de reproletarização e remercadorização do trabalhador, possibilitado por 

um processo de esvaziamento das instituições construídas modernamente para 

enfrentar os problemas da condição proletária. A reproletarização e 

remercadorização contemporâneas sob o avanço da precarização se evidenciam, 

primeiramente, no fato de que ela é produto do mesmo agente histórico que a 

produziu outrora: são as transformações e as necessidades do mercado capitalista 

que, mais uma vez, estão na base desse processo. Em segundo lugar, porque é o 

olhar frio do capital sobre o trabalhador não como ser humano, mas como 

engrenagem da máquina capitalista que o legitima. Parte-se do princípio, então, de 

que são os interesses do capital que precisam ser satisfeitos, antes e acima de tudo, 

pela atividade do trabalhador, e não de que o trabalhador se realize humanamente 

através da sua atividade vital. Em terceiro lugar, porque o que está em voga é, 

novamente, um processo de plena destituição, de desapropriação de parcela dos 

trabalhadores, que não é mais dos meios de produção material, mas dos meios de 

emancipação social e humano. Em quarto lugar, porque esta destituição expõe o 

trabalhador à sorte, incerteza e insegurança social, o que significa uma vivência 

exposta e vulnerável aos riscos sociais, já que os mecanismos que protegem contra 

estes riscos foram solapados. Por fim, porque, como antes, está em voga um 

processo de total submissão do trabalhador à lógica do mercado, com o abandono 

dos outros valores que pretendem ser satisfeitos pelo trabalho: o valor e o 

reconhecimento social, a dignidade humana. 

Do exposto, avalia-se que a precarização do trabalho não significa apenas a 

diminuição dos direitos trabalhistas, mas também a desvalorização do ser humano como um 

todo, tanto do ponto de vista social como também da sua própria dignidade. O que também se 

infere é o fato de que quando se fala em precarização como aparência dos fatos, em sua 

essência misturam-se as precarizações de algumas instituições e dos direitos sociais. 

Um aspecto intrigante desse tema na atualidade é que, mesmo no século XXI, é 

possível (re)encontrar atividades ou formas de trabalho que lembram ou se assemelham e que 

até mesmo foram comuns em épocas pretéritas, indicando uma espécie de regressão histórica. 

Nesse sentido, a precarização aparece ao mesmo tempo como um ‘fenômeno antigo e 

moderno’, podendo ser exemplificada tanto a partir condições de trabalho vinculadas ao 
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atraso e comparáveis às do século XIX ou anterior a este, mas persistentes no século XXI 

(como o trabalho infantil, o trabalho escravo, as ocupações sem rendimento entre outras), bem 

como vistas em meio às ditas ‘condições mais modernas de trabalho’, já que parte dos 

trabalhadores, inclusive os mais qualificados (como os trabalhadores do conhecimento), se 

sentem trabalhando por mais tempo ao longo da vida e/ou mais horas por dia.  

Uma vez realizada uma revisão teórica acerca da tendência à precarização do trabalho 

no capitalismo, se torna necessária também, uma análise da literatura sobre terceirização. Tais 

temas encontram-se intrinsecamente relacionados para os fins desta pesquisa. Cabe, portanto, 

observar diferentes acepções e enfrentamentos do tema terceirização como condição 

necessária para consecução dos objetivos propostos no presente estudo. 

2.3 A TERCEIRIZAÇÃO AOS OLHOS DE DIFERENTES ATORES 

Nesta seção são analisados aspectos relacionados à terceirização. A partir da revisão 

bibliográfica são apresentadas algumas acepções quanto à terceirização, situando-a 

historicamente e apontando para tendências recentes, bem como contrapondo diferentes atores 

(o patronato, a legislação e a academia). Esta revisão não tem a expectativa de exaurir tal 

tema, tampouco considerar tais teses consensuais em seus núcleos, mas tão somente indicar 

que há um debate em processo, talvez longe de qualquer convergência. Em seguida confronta-

se a temática da precarização em relação às principais proposições contidas na chamada 

“Agenda do Trabalho Decente”. 

Diante das condições impostas pela nova ordem global de produção, a flexibilização 

das condições de trabalho se apresenta como um aspecto recorrente no modo de produção 

capitalista. Nesse sentido, uma das formas com que se apresenta a flexibilização das 

condições de trabalho é justamente a terceirização/subcontratação
7
. 

Segundo Harvey (1992), a flexibilidade pode, às vezes, ser mutuamente benéfica, seja 

para o capital ou para o trabalho. Porém, o mesmo não ocorre quanto aos “efeitos agregados”, 

pois “a cobertura de seguro, os direitos de pensão, os níveis salariais e a segurança no 

emprego, de modo algum parecem positivos do ponto de vista da população trabalhadora 

como um todo.” (HARVEY, 1992, p. 144). Segundo o autor, as tendências do mercado de 

trabalho apontam para uma crescente subcontratação, sendo este o aspecto mais radical das 

transformações mais recentes: 

                                                           

7
  Conforme já anunciado, neste estudo terceirização e subcontratação serão tratados como sinônimos. 
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A mudança mais radical tem seguido a direção do aumento da subcontratação (70 

por cento das firmas britânicas pesquisadas pelo National Economic Development 

Council [Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico] relataram um 

aumento da subcontratação entre 1982 e 1985) [...] Isto segue um padrão há muito 

estabelecido no Japão, onde, mesmo no fordismo, a subcontratação de pequenas 

empresas agia como protetor das grandes corporações do custo das flutuações de 

mercado. A atual tendência dos mercados de trabalho é reduzir o número de 

trabalhadores “centrais” e empregar cada vez mais uma força de trabalho que entra 

facilmente e é demitida sem custos quando as coisas ficam ruins (HARVEY, 1992, 

p. 144).  

Na verdade, a subcontratação não é algo inteiramente novo, pois na Europa do século 

XVI essa forma de organização do trabalho já se manifestava.  

A subcontratação em si não é algo novo. Enquanto forma de organização do trabalho 

ela possui raízes medievais, sendo sua expansão marcada em áreas específicas da 

Europa a partir do século XVI.[...]A subcontratação, ou “puttint-out system”, tal 

como existia na chamada Idade Moderna, referia-se a um arranjo onde o empregador 

(mercador-capitalista) pagava por um volume determinado de produção previamente 

acordado, deixando o processo de trabalho e os equipamentos necessários a cargo do 

trabalhador ou grupo de trabalhadores. Em resumo, o mercador havia se tornado 

dono da matéria-prima, a qual era distribuída aos trabalhadores em suas próprias 

moradias e recolhida na forma de produto acabado depois de pronta. Os 

trabalhadores dependiam, assim, dos salários, geralmente pagos por peça 

(moneypiece-rates), da matéria-prima e, algumas vezes, quando muito pobres, dos 

instrumentos de trabalho, pagando ao mercador um aluguel pelo seu uso 

(MACEDO, 2002, p. 2). [...]Cabe observar que, estando os principais instrumentos 

nas mãos dos trabalhadores e sendo sua casa ou moradia o “locus” da produção, o 

capitalista “putterout” livrava-se dos custos fixos, o que os beneficiava 

enormemente nos períodos de queda de demanda, cujas flutuações eram bastantes 

freqüentes, momentos em que deixava simplesmente de abastecer os produtores com 

matérias-primas, o que os deixava ociosos e, freqüentemente, endividados, dada a 

prática de adiantamento de salário ou crédito. Estas vantagens de custos, baixos 

salários e ausência de investimento em capital fixo, parecem claramente estar na 

base do deslocamento dos mercadores para o campo, deixando apenas algumas 

especialidades nas mãos dos artesãos das cidades, geralmente já transformados em 

trabalhadores “livres” e assalariados (MACEDO, 2002, p. 4). 

Todavia, segundo Macedo (2002, p. 2), embora na atualidade a subcontração se 

reapresente, não é possível dizer que esta é exatamente igual ao fenômeno medieval de antes.  

Não é possível assimilar ou igualar as condições dos trabalhadores assalariados sob 

o “putting-out” às dos assalariados de hoje, das fábricas e dos escritórios. As formas 

de organização da produção não podem ser deduzidas de premissas teóricas, pois 

dependem de circunstâncias particulares que o capitalismo enfrenta em períodos 

diversos, o que eqüivale a dizer que são historicamente determinadas. 

De forma aproximada Marcelino (2007) adverte que o neologismo outsourcing, 

geralmente traduzido por consultorias empresariais como terceirização, bem como suas 

variantes com sufixo em inglês “sourcing” (umbsourcing, multisourcing, co-sourcing, 

smartsourcing e global sourcing), são insuficientes para retratar a especificidade da 

terceirização no Brasil.  
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É comum encontrar-se nos textos brasileiros a palavra terceirização como sinônimo 

do termo em inglês outsourcing. Entretanto, segundo Oliveira (1994: 28), “a palavra 

significa a prestação de serviços por terceiros a alguma entidade cuja atividade 

principal não é aquela”. Terceirização de atividades centrais, tal como acontece em 

várias empresas brasileiras, não poderiam ser chamadas de outsourcing. Há 

variações das palavras, neologismos retirando-se o out, para qualificar outros 

processos: dumbsourcing: terceirização de serviços que não são finalidade da 

empresa: limpeza, vigilância, etc.; multisourcing: o departamento da empresa é 

terceirizado aos pedaços, para várias subcontratadas; co-sourcing: uma forma de 

parceria na qual a terceirização abrange não apenas a prestação de serviços 

específicos, mas vai desde a definição de projetos, consultoria e desenvolvimento de 

sistemas, até a definição de estratégias para o uso da tecnologia da informação; 

smartsourcing: terceirização praticada através da formação de alianças, visando a 

atuação no mercado com os melhores produtos, aplicada em atividades importantes 

de negócio; global sourcing: o mais importante deles, fornecimento global, 

diretamente relacionado com a internacionalização dos mercados MARCELINO 

(2007, p. 61-62) 

Dito isso, segue uma síntese do pensamento de importantes autores relacionados ao 

tema ou que tratam da terceirização no Brasil.  
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2.3.1 Terceirização: notas sobre a visão do patronato 

Este subitem sintetiza a visão do principal representante do patronato brasileiro a partir 

do olhar da Confederação Nacional da Indústria (CNI), no tema terceirização
8
. 

De acordo com Casali (2011, p. 2-3): 

A terceirização refere-se à transferência de atividades para outras empresas, 

detentoras de melhores técnicas e tecnologias. Desta forma, sua adoção implica em 

mudanças na organização de uma rede de produção. As redes são dinâmicas em sua 

organização e nos modelos de negócios das empresas, permitindo evoluir em 

qualidade e produtividade, reduzindo custos e ganhando competitividade. 

Pastore (2011a) 
9
utiliza argumentos contra e a favor da terceirização. Primeiramente, 

enfatiza que a precarização, de certa forma, se aprofunda entre as condições de terceirizados. 

No entanto, defende que atividade precária é sempre encontrada tanto em atividades 

terceirizadas quanto nas não terceirizadas. Mais tarde, o autor mostra que do ponto de vista 

das firmas a terceirização é necessária para a viabilização de negócios e produção; e usa como 

exemplo o fato de uma construtora terceirizar o serviço de terraplanagem.  

A terceirização pode ser justificada ainda a partir de várias formas de contrato 

atualmente existentes, ou seja, cada contrato de trabalho terceirizado possui sua 

particularidade, seja quanto ao local da prestação de serviço, seja com relação ao prazo de 

trabalho, remuneração, direitos, dentre outros. 

Logo, um argumento recorrente é que se torna inviável administrar os mais diferentes 

tipos de contratos com uma única Lei, pois, não há regra grande o suficiente para cobrir 

tamanha heterogeneidade. Além desse argumento, a competência técnica da terceirizada 

também é ressaltada. Nas palavras de Pastore (2011a): 

Não há lei capaz de garantir proteções únicas para situações tão diversas. A lei pode 

formular as proteções básicas. As proteções complementares devem ser definidas 

pelos atores do processo e ajustadas aos diferentes tipos de contratos e ramos de 

atividade. Entre as proteções básicas está o cumprimento rigoroso da legislação 

trabalhista e previdenciária, assim como a comprovação da reputação técnica da 

contratada e a obrigatoriedade da contratante de garantir ambientes adequados e 

livre acesso dos empregados da contratada às instalações existentes nos campos da 

higiene, alimentação e atendimento ambulatorial. 

                                                           

8
 “Fundada em 12 de agosto de 1938, a CNI sucedeu a Confederação Industrial do Brasil, o primeiro órgão de 

representação do setor produtivo nacional. Criada em 1933, a CIB foi uma iniciativa de quatro federações de 

indústrias: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro – capital do Brasil à época”. (CNI, 

2012).  
9
   Dentre as inúmeras atividades que realiza, o Prof. José Pastore também afirma ser “Consultor em Relações do 

Trabalho da Confederação Nacional da Indústria; Confederação Nacional do Comércio; Febraban; Várias 

Federações Estaduais de Indústria e Comércio; Centrais Sindicais de Trabalhadores; e Associações Industriais 

Setoriais”, conforme pode ser visto na URL disponível em: <http://www.josepastore.com.br/imprensa.htm>. 

Acesso em: 01 ago. 2013.  
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Como se demonstra a seguir, a terceirização não se resume a um único tipo de 

contrato.  

A terceirização é um processo complexo porque coloca nas mesmas atividades 

empresas e profissionais em diferentes condições contratuais. Há contratos que 

entregam produtos. Outros entregam serviços. Há os que entregam produtos e 

serviços. Existem atividades que são realizadas no local da empresa contratante. 

Outras são executadas no local da contratada ou a distância. Há casos em que uma 

contratada serve apenas uma contratante. Em outros, a mesma contratada serve 

várias contratantes. Há situações em que as tarefas são executadas exclusivamente 

por funcionários da contratada. Há outras em que elas são realizadas em íntima 

parceria com os funcionários da contratante. Há contratos em que a profissão dos 

funcionários da contratada é diferente da profissão dos empregados da contratante. 

Há outros em que a profissão é a mesma, mas com nível de qualificação diferente. 

Há tarefas que se realizam de uma só vez. Outras são recorrentes, mas de curta 

duração. Há as que se estendem por longo prazo. Há contratos realizados entre 

empresas do mesmo setor e com integrantes das mesmas categorias profissionais. 

Outros envolvem setores e categorias diferentes, cada uma com sua convenção 

coletiva. Há atividades em que a subordinação técnica da contratada em relação à 

contratante é mínima. Há outras em que a dependência técnica é tão grande que gera 

confusão com a subordinação jurídica (PASTORE 2011a). 

De acordo com essa acepção, não há como observar uma empresa que seja tão 

independente, a ponto de não abraçar nenhum tipo de terceirização de serviços. Isso porque 

para qualquer uma das atividades básicas e para o próprio funcionamento da empresa, é 

indispensável o ‘repasse’ de determinadas atividades, seja telecomunicação, logística, 

advocacia, posto que, até mesmo durante a compra de insumos a empresa estaria repassando 

uma etapa da produção para que o seu produto seja ofertado (CASALI, 2011). 

Em decorrência, Casali (2011, p. 6) mostra que o ideal seria que a “regulamentação da 

terceirização” apenas fosse considerada quando algumas situações se apresentem 

simultaneamente. 

Assim, parece-nos que a regulamentação da terceirização deva ocorrer para os casos 

nos quais exista um conjunto de situações simultâneas, quais sejam: 

• Uma empresa é contratada para realizar um determinado serviço para uma 

contratante; 

• O serviço seja definível de forma clara, não se configurando mera subcontratação 

de mão-de-obra; 

• É necessária a alocação de um conjunto de funcionários para a realização dos 

serviços; 

• Estes funcionários podem ser nominados e trabalham de forma permanente, em 

período não inferior a um mês, dentro deste contrato; 

• Os funcionários trabalham exclusivamente para este contrato.  

 

Casali (2011) adverte que para essas situações, seria indispensável que o contrato de 

terceirização fosse bem definido em suas cláusulas, para que não houvesse nenhum tipo de 

dificuldade de interpretação por nenhuma das partes, principalmente para os trabalhadores, 

uma vez que a possibilidade de ver seus direitos trabalhistas sendo precarizados é grande. 



 

 
 

31 

Boa parte da literatura sobre a terceirização aponta que o ideal seria que apenas as 

atividades-meio das empresas fossem passíveis de terceirização. No entanto, Casali (2011) 

defende que é difícil justificar a terceirização apenas a partir desse tipo de atividade. Assim, a 

Confederação afirma que em certas ocasiões, terceirizar atividades-fim é determinante para 

manter condições básicas da produção da empresa, corroborando o que defende Pastore 

(2011a).  

Portanto, a diferenciação é complexa e, com vistas a defender os próprios contratos de 

subcontratação e todas as partes integrantes, Casali (2011) enfatiza que o ideal seria que fosse 

desenvolvido um projeto de lei que limitasse o assunto a uma definição única em relação, para 

que não houvesse de maneira alguma algum tipo de falsa ideia acerca do tema.  

A Confederação mostra ainda que para a manutenção sadia das atividades de 

terceirização é indispensável que a contratante fiscalize intensamente o cumprimento das 

obrigações junto aos seus empregados pela contratada, para evitar eventuais perdas 

financeiras. Também julga indispensável que o ambiente e as normas de saúde e de segurança 

do trabalho sejam atendidas pela empresa contratante. (CNI, 2012). 

Pastore (2011b, grifo nosso) também apoia esse argumento e reforça essa 

preocupação: 

Inúmeras empresas estatais vêm sendo condenadas pela Justiça do Trabalho por 

terem terceirizado atividades-fim, não atividades-meio. Assim diz o enunciado 331 

do Tribunal Superior do Trabalho. Mas não está na hora de rever isso? A produção 

moderna é realizada por meio de constelações de empresas e de pessoas nas quais há 

a mais variada teia de relações de trabalho. Alguns dos protagonistas são 

empregados fixos da empresa principal; outros, de empresas contratadas (como 

pessoas jurídicas) para realizar determinados serviços (terceirizados). Há ainda os 

autônomos que trabalham na empresa principal ou nos seus redutos, inclusive em 

casa. O que mais importa nessa teia de relações? Seguramente, que todos tenham 

proteções trabalhistas e previdenciárias plenamente garantidas. Assegurada essa 

condição, pouco interessa se a atividade é definida como meio ou fim. No dia a dia, 

porém, sabe-se que há contratantes que desrespeitam os direitos dos trabalhadores. 

Isso é grave e intolerável. Para mudar esse quadro, o País precisa de uma lei que 

promova o respeito e puna o desrespeito. Isso nada tem que ver com atividade-meio 

ou fim, mesmo porque, na prática, é impossível diferenciá-las. E, mesmo que fosse 

possível, essa distinção não tem o menor interesse para a proteção dos trabalhadores.  

Por fim, Casali (2011) argumenta que os problemas vêm diminuindo, pelo menos no 

setor privado. No entanto, os problemas com o setor público da economia continuam e por 

sua vez contaminam o setor privado. Ainda segundo o autor, a terceirização é um elemento 

importante na sustentabilidade das indústrias e empresas e indica que, em média, representa 

14% dos funcionários. Logo, julga que criar restrições pode trazer graves consequências 

dificultando a geração de empregos e estimulando a precarização das condições de trabalho 

desse tipo de funcionário. 
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2.3.2 Terceirização: notas sobre a visão do judiciário/legislação 

Este subitem enfatiza importantes alterações na legislação brasileira no tema 

terceirização.  

Ressalta-se inicialmente que, no Brasil, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) é o 

órgão máximo regulador dos contratos de trabalho e executor das súmulas que legalizam as 

formas de como a flexibilização dos contratos vem acontecendo no país, inclusive a 

terceirização. 

Nesse sentido, Beordo (2008, p. 3) destaca um importante aspecto do tema 

terceirização dentro da legislação brasileira.  

[...] o Tribunal Superior do Trabalho (TST) edita a Súmula 331 dando provimento a 

licitude da contratação de mão-de-obra terceirizada desde que para exercício de 

atividade-meio da empresa tomadora, formando vínculo diretamente com a 

prestadora. Esse entendimento encontra-se vinculado ao disposto no artigo 2º da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o qual estabelece que empregador é 

aquele que assume os riscos da atividade econômica, admitindo e assalariando, bem 

como dirigindo a prestação pessoal dos serviços.  

A Súmula 331 de 1993 do Tribunal Superior do Trabalho foi criada em substituição à 

Súmula 256 de 1986 e, ao ser substituída, tinha como objetivo minimizar ainda mais o 

desemprego e abrir caminhos para a contratação. Contudo, algumas ‘falsas interpretações’ da 

mesma e a perspicácia dos empregadores, aliadas ao medo do trabalhador em ficar fora do 

mercado de trabalho, ‘levaram a tentativas de fraudes e contorno da súmula’. Em paralelo, 

incorporou-se também o ato de responsabilidade subsidiária. Portanto, a autora alerta que uma 

vez que ocorra a falta de pagamento das obrigações trabalhistas por parte das empresas 

contratadas, quem se responsabilizará pelo trabalhador será a empresa contratante (BEORDO, 

2008). 

Logo, é possível afirmar que a terceirização surgiu como forma de fortalecer a 

flexibilização trabalhista, uma vez que descentralizava a relação direta empregador-

empregado, e seu vínculo formal de trabalho era inteiramente repassado para terceiros. Porém, 

os efeitos foram inversos e o crescimento da terceirização no país criou um aumento de 

inúmeras ações trabalhistas relacionadas ao tema. 

Destaca-se ainda o lado social do direito trabalhista.  

Cabe destacar que os diversos direitos sociais trabalhistas, inclusive o mandamento 

de “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 

segurança” previstos no artigo. 7º, inciso XXII, da CF/88 e consagrados pela Norma 

Regulamentadora (NR) 31, item 31.20, vem sendo violados, uma vez que os níveis 

salariais e os benefícios sociais nas subcontratadas são inferiores aos da empresa 

contratante, a falta de equipamentos de segurança (EPI’s) associados ao maior 

desgaste e tensão fazem com que os empregados sintam-se menosprezados, 
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consequentemente há propensão ao maior índice de acidentes e doenças de trabalhos 

(BEORDO, 2008, p. 4). 

O processo de terceirização, portanto, tem aumentado a não comunicação dos 

acidentes e doenças do trabalho aos seus devidos responsáveis, deixando os trabalhadores 

desprotegidos e vitimados, revelando não ser apenas um processo de transferência de 

atividades entre empresas, mas também, uma transferência de riscos e responsabilidades 

(BEORDO, 2008). 

Nesse sentido, de acordo com Beordo (2008), o Direito tenta regulamentar algumas 

normas para que se evitem situações de precarização do trabalho. Também defende que 

somente deveria existir a possibilidade de se executar o processo de terceirização, quando o 

serviço prestado refira-se a um serviço meio e não um serviço fim. Isto porque aos olhos do 

direito, as atividades-fim das empresas deveriam necessariamente ser executadas por 

funcionários efetivos. A autora ressalta ainda que a S331 afronta o artigo 2º da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT) e adverte, empregador é a “empresa” que assume os riscos da 

produção mesmo levando-se em conta que boa parte dos serviços essenciais esteja em 

processo de terceirização. 

Art. 2ºConsidera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo 

os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 

serviço. § 1º Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de 

emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações 

recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores 

como empregados. § 2º Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma 

delas, personalidade jurídica, própria estiverem sob a direção, controle ou 

administração de outra constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra 

atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente 

responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas (BRASIL, 1943).  

Por fim, Beordo (2008) corrobora o que as demais literaturas da área argumentam no 

sentido de que um dos objetivos do empregador passa a ser subordinar o trabalhador de forma 

direta, forçando o mesmo ao nível máximo de produção sob o medo de perder o vínculo com 

a empresa. Também afirma que algumas vezes os subcontratados não são sequer apresentados 

às Comissões Internas de Prevenção a Acidentes (CIPAS), criadas pelo Artigo 82 do Decreto-

Lei 7.036, de 10 de novembro de 1944, somado ao fato de na maioria das vezes não 

possuírem representação sindical e, por consequência, acabam trabalhando em qualquer 

condição que lhes é imposta, sendo obviamente mais expostos a acidentes. 

Outras importantes reflexões dos que operam o judiciário brasileiro também merecem 

destaque e refletem a importância e os desafios do tema ‘terceirização’, na atualidade.  



 

 
 

34 

De acordo com Martins Filho (2012, p. 1, grifo do autor), 
10

que se refere à 

terceirização como sendo uma “moderna forma de organização empresarial”, “modernas 

técnicas de organização empresarial”, ou ainda, como uma “forma de organização do 

trabalho”, a terceirização é “uma realidade econômica de caráter universal e irreversível, 

cuja face perversa deve ser transformada, quer pela via legislativa, quer pela via judicial”.  

Ainda segundo Martins Filho (2012), a despeito dos efeitos perversos da terceirização 

discutidos durante a primeira audiência pública do Tribunal Superior do Trabalho sobre o 

tema (como “sensível redução dos salários”, “descuido das normas de segurança e medicina 

do trabalho”, “precarização da relação de trabalho”), não é possível esperar que o judiciário 

‘descontrua’ este fenômeno
11

.  

Um dos argumentos arrolados pelo jurista é que a própria economia de mercado 

reivindica a especialização como condição para que se alcance a qualidade de um bem ou de 

um serviço.  

[...] Com efeito, a competitividade empresarial própria da economia de mercado, 

somada ao desenvolvimento tecnológico, aponta para a especialização como o 

caminho a ser trilhado para se chegar ao aumento da qualidade do bem ou serviço 

oferecido. Quanto mais especializado é um médico, advogado ou fornecedor, mais 

passa a ser procurado, por atender melhor à necessidade específica das pessoas. 

Nesse sentido, a terceirização não é um mal em si mesmo, mas um fenômeno 

econômico generalizado que deve ser compreendido em sua essência e corrigido, 

pela intervenção estatal no domínio econômico, naquilo que atenta contra os 

direitos humanos fundamentais, entre os quais o do trabalho (MARTINS FILHO, 

2012, p. 4, grifo do autor). 

Martins Filho (2012, p. 4, grifo do autor), afirma que no tema terceirização o TST 

“tem buscado uma posição moderada, que garanta os direitos dos trabalhadores em face das 

modernas técnicas de organização empresarial” e, fazendo uma retrospectiva jurisprudencial 

em torno da terceirização, apresenta a seguinte evolução:  

 

                                                           

10
 Ives Gandra da Silva Martins Filho é Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Mestre em Direito pela 

Universidade de Brasília e Membro da Academia Nacional de Direito do Trabalho. 
11

 A audiência a que se refere o Ministro, iniciativa pioneira do TST, foi realizada nos dias 4 e 5 de outubro de 

2011, quando “o Tribunal Superior do Trabalho realizou, pela primeira vez em sua história, uma audiência 

pública para coleta dos elementos técnicos necessários a uma melhor compreensão sócio-econômica do 

fenômeno da terceirização”. Foram expoentes na audiência: José Pastore, Professor da USP; Ricardo Antunes, 

Professor da UNICAMP; Clemente Ganz Lúcio, Diretor Técnico do DIEESE; Maria da Graça Druck de Faria, 

Professora da UFBA; Márcio Pochmann, Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA; 

Sandro Mabel, Deputado Federal; dentre outros.  (MARTINS FILHO, 2012) 
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a) Súmula 256 (editada em 30/09/1986) – admitia a terceirização, sob a modalidade 

de locação de mão de obra, apenas nos casos de trabalho temporário (Lei 

6.019/74) e vigilância (Lei 7.102/83), sendo extremamente limitativa, uma vez que, 

no entender de então do TST, somente as atividades que expressamente fossem 

legalmente elencadas como passíveis de serem exercidas por empresas 

especializadas é que poderiam ser terceirizadas; 

 

b) Súmula 331 (editada em 21/12/1993) – ampliava as hipóteses em que se admitia 

a terceirização sob a modalidade de locação de mão de obra permanente, para 

abranger os serviços de conservação e limpeza, além de outros especializados 

ligados à atividade-meio do tomador dos serviços (categoria conceitual distintiva 

entre atividade-fim e atividade-meio introduzida pelo verbete sumular), tendo em 

vista a ampliação da competência da Justiça do Trabalho para abranger os entes 

públicos (CF, art. 114) e a autorização legal da terceirização no setor público 

(Decreto-Lei 200/67); 

 

c) inciso IV da Súmula 331 (alterado em 18/09/2000) – reconhecimento da 

responsabilidade subsidiária objetiva da Administração Pública no caso de 

inadimplência dos direitos trabalhistas por parte da empresa terceirizada, 

intermediadora de mão de obra, não obstante a vedação expressa do art. 71, § 1º, da 

Lei 8.666/93; 

 

d) inciso V da Súmula 331 (introduzido em 27/05/2011) – adequação da 

jurisprudência do TST ao entendimento do STF expresso na ADC 16-DF, no sentido 

de que, sendo constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, somente se pode admitir 

a responsabilidade subsidiária subjetiva da Administração Pública, nos casos de 

inadimplência da empresa terceirizada, quando evidenciada a culpa “in vigilando” 

ou “in eligendo” do ente estatal tomador dos serviços. (MARTINS FILHO, 2012 p. 

4-5, grifo do autor).  

Por fim, o autor conclui que “o critério da distinção por atividade-fim ou atividade-

meio continua sendo adequado”, desde que “conjugado com o do local da prestação dos 

serviços, de modo a não engessar a economia, nem prejudicar o trabalhador.” (MARTINS 

FILHO, 2012, p. 9, grifo do autor). 

2.3.3 Terceirização: notas sobre a visão da academia 

Este subitem destaca estudos que enfatizam as formas de manifestação e 

consequências da terceirização, com destaque para o caso brasileiro nas últimas décadas. 

No caso brasileiro, de acordo com Carneiro (1994), a terceirização é um fenômeno 

relativamente novo. Segundo o autor, esse tipo de flexibilização apresenta-se em cenário 

nacional a partir da abertura da economia brasileira e a introdução das políticas neoliberais do 

início da década de 1990. A busca por maior flexibilidade no mercado de trabalho, somada à 

necessidade de reduzir os gastos e de aumentar a produtividade como estratégia de 

permanência no mercado teriam sido as principais tendências à terceirização nos países 

industrializados. 
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Sanches (2008) defende que a terceirização surgiu há duas décadas, como um dos 

métodos mais difundidos pelos capitalistas para obter mais-valia relativa
12

. A esse respeito 

afirma Marcelino (2004, p. 30) que “como só é possível extrair mais-valia de trabalho vivo, 

rebaixar salários por meio da terceirização de atividades simples é uma forma de exploração 

renovada dentro do capitalismo”. 

De acordo com Antunes (2007), a quantidade de contratos de terceirização e empresas 

de terceirização no Brasil era consideravelmente pequena até os anos de 1980, situação que 

foi agravada nas décadas seguintes, 1990 e 2000. Portanto, em plena era da informatização do 

trabalho, observa-se a “informalização” do trabalho dos terceirizados, precarizados e 

subcontratados. 

Pochmann (2003) mostra que não apenas no Brasil a flexibilização tenta contornar os 

aspectos legais da legislação trabalhista. O período compreendido entre 1980 e 2000 significa, 

para a maioria dos países da América Latina, um espaço para integrações de parcelas 

significativas da População Economicamente Ativa (PEA), com o que se entendeu serem 

condições precarizadas de ocupação. A atividade assalariada e protegida pela legislação social 

e trabalhista foi, em geral, reprimida, como contrapartida o desemprego cresceu, perante a 

situação adversa do mercado de trabalho e das condições econômicas dos países participantes 

do MERCOSUL. 

Tavares (2002) defende que o trabalho formal possui regulamentações que aos poucos 

vão desaparecendo, como consequência das formas de flexibilização do trabalho. A 

diminuição dos recursos jurídicos de proteção ao trabalho mostra que as conquistas 

trabalhistas não passam de “direitos temporários”. 

Pochmann (2011, p. 13) adverte para a tendência à precarização em meio à 

terceirização: 

Na maior parte das vezes, as estratégias empresariais na difusão da terceirização dos 

contratos de trabalho no âmbito nacional têm passado muitas vezes pela 

intensificação do uso predatório da mão-de-obra como forma de obtenção forçada de 

ganhos adicionais de produtividade. Por conta disso, os efeitos da terceirização são 

expressivos e de rápida generalização nos contratos de trabalho, permitindo associar 

à força de uma verdadeira reforma trabalhista e sindical. Em resumo, nota-se que o 

sentido geral da difusão da terceirização em âmbito nacional termina por consolidar 

o padrão de emprego asiático, pois passa pela elevada rotatividade, contida 

remuneração e longa jornada de trabalho. Mesmo com os avanços de escolaridade 

                                                           

12
 De acordo com Marx (1984), a mais-valia produzida através do alongamento do dia de trabalho é definida por 

mais valia absoluta e a mais-valia que resulta da diminuição do tempo de trabalho necessário e da 

intensificação do trabalho se mostra como mais-valia relativa. 
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dos trabalhadores ocupados e desempregados, os níveis de remuneração 

permanecem ainda extremamente contidos. 

Antunes (2007) demonstra que a prática da terceirização leva a uma maior 

heterogeneidade à classe que vive do trabalho, acentuando cada vez mais as diferenças 

sociais. Porém, dado seu crescimento no mercado de trabalho, em termos de força e 

importância, são os terceirizados quem mais sofrerão com a piora das condições de trabalho. 

Segundo o autor, resta à classe agir no sentido de se organizar em meio à representação 

sindical, com fins de minimizar a precarização de suas condições de trabalho. 

Pochmann (2007) traça um histórico demonstrando que a terceirização toma maior 

presença dentro da economia brasileira e leva em consideração a emergência de uma 

reestruturação produtiva no fim do século XX. A partir da década de 1990 várias alterações na 

condução das políticas econômicas brasileiras frente às economias internacionais foram feitas, 

entre elas a abertura comercial. Assim, a necessidade da melhoria das condições produtivas 

das empresas nacionais, frente ao mercado internacional, reivindicou novas formas de pensar 

gestão dentro das firmas brasileiras. 

Em consequência, essas iniciativas provocaram um grande movimento vinculado à 

subcontratação e terceirização de mão de obra, à desverticalização das empresas, entre outros, 

que foram responsáveis pela ampliação da externalização de partes do processo produtivo. 

Vale ressaltar ainda que, na maior parte das vezes, a reestruturação produtiva concentrou-se 

em alguns segmentos dinâmicos tradicionalmente internacionalizados. Assim, grandes 

parcelas do setor produtivo, por estarem fora das condições adequadas de programas 

tecnológicos, utilizaram estratégias empresariais defensivas, criando um grande uso de mão 

de obra precarizada com vistas a um maior ganho na produção (POCHMANN, 2007). 

Pochmann (2007) demonstra ainda o contexto econômico em que a terceirização 

começa a tomar corpo dentro do país. A partir da implementação do Plano Real houve uma 

grande expansão, tanto do contingente de mão de obra terceirizada, como das empresas 

prestadoras de serviço de terceirização.  

Nesse contexto, a economia começou a conviver com um ambiente de inflação 

controlada, porém somada a condições macroeconômicas desfavoráveis, com altas taxas de 

jutos, valorização cambial e elevada carga tributária. Nesse sentido, com as empresas 

pressionadas pela valorização da concorrência, estas começam a investir na terceirização 

como forma tanto de fugir dos altos tributos, assim como contornar alguns dos mecanismos 

compensatórios que as mesmas necessitavam (política industrial e comercial; e, investimento 

em infraestrutura). (POCHMANN, 2007) 
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Assim, ao longo das décadas a terceirização mostrou-se como condição básica para a 

criação das estratégias das empresas de grande porte, voltadas especialmente à maximização 

da produção e eficiência no uso dos insumos e recursos produtivos. Por isso Pochmann (2011, 

p. 11) entende que “a terceirização deve ser usada com vistas à maximização dos lucros e não 

à minimização dos custos”. 

Druck (2008) argumenta que a terceirização cresceu em todas as direções, 

primeiramente no setor público e nas empresas estatais, explicada pelas políticas de 

flexibilização e pelas medidas recomendadas pelo FMI. Com base nesses princípios 

suspenderam-se concursos públicos e buscaram resolver o problema através de terceirizações 

em várias modalidades: contratação de estagiários (principalmente nos bancos públicos); 

cooperativas (particularmente na área de saúde) e a terceirização de serviços públicos para o 

setor privado. No setor privado, a terceirização se expandiu para lugares onde antes eram de 

responsabilidade da empresa, como medicina do trabalho e segurança, áreas chave para o 

acompanhamento dos riscos inerentes à saúde dos trabalhadores. 

Ainda segundo Druck (2008), algumas das reclamações mais frequentes dos 

empregados terceirizados para o ano de 2003 foram: i) hiato salarial entre as classes; ii) hiato 

do FGTS (multas, expurgos, planos); iii) horas extras; iv) danos morais e materiais; v) plano 

de benefício complementar dentre outros.  

Por todos os motivos mencionados, a terceirização apresentou-se como uma iniciativa 

fácil e direta para diminuir custos da contratação. Por um lado, a terceirização no setor 

privado praticamente exauriu os direitos trabalhistas, especialmente dos trabalhadores que não 

eram subcontratados, precarizando também os postos de trabalho definidos por condições de 

trabalho formais. Ademais, aos olhos do setor público, a fase da baixa inflação veio somada a 

ações voltadas a uma grande contenção de despesas. A consequência disso foi a aceitação de 

técnicas privadas de gestão de mão de obra nas empresas estatais, como privatização e a Lei 

Camata 
13

(que mais tarde viria a ser revogada e substituída pela Lei Complementar nº 96
14

) e  

 

                                                           

13
 Lei Complementar Nº 82, de 27 de Março de 1995. Tem por objetivo disciplinar os limites de despesas com o 

funcionalismo público, na forma do art. 169 da CF/88. Disponível em:  

   <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/103797.pdf>. Acesso em: 5 ago. 2012.  
14

 Criada em substituição a Lei Camata, possui as mesmas finalidades com maiores definições. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp96.htm>. Acesso em: 5 ago. 2012. 
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a Lei de Responsabilidade Fiscal
15

. Em decorrência, rapidamente a terceirização se alastrou 

por todo o setor público brasileiro, que por sua vez transferiu custos com pessoal para as mãos 

do setor privado, através da rubrica ‘fornecedores’, se livrando inclusive do pagamento do 

salário dos funcionários (POCHMANN, 2007). 

A despeito das consequências mencionadas, também são fortes os argumentos para a 

terceirização, particularmente de atividades especializadas. Neste sentido, Pochmann (2011, 

p. 11) argumenta que:  

A terceirização de atividades e ocupações da mão-de-obra tornou-se imperativo do 

novo padrão de produção que vem ganhando dimensão desde a crise do fordismo na 

década de 1970. A emergência do sistema japonês de manufatura (toyotismo) tem 

permitido maiores ganhos de produtividade, como aqueles que em 1980 permitiam a 

Toyota produzir 69 carros por trabalhador, enquanto a General Motors somente 

alcançava 9 carros por trabalhador. Esse diferencial de quase 8 vezes na 

produtividade do trabalho estava diretamente relacionado ao processo de 

terceirização (sistema de subcontratação de atividades especializadas), que permitia 

a Toyota produzir mais automóveis com menos empregados diretamente 

contratados, embora dispusesse de uma rede com mais de 150 empreendimentos 

associados a trabalhadores indiretamente contratados. 

Em relação à evolução do contingente das empresas de terceirização, entre 1985 e 

2005, Pochmann (2007) mostra que em 1985 havia aproximadamente 257 empresas 

especializadas em fornecimento de mão de obra, enquanto em 2005, esse número aumentou 

para mais de 6.300 empreendimentos. O autor ressalta ainda que boa parte dessas empresas 

foi criada a partir da abertura comercial. 

Pochmann (2007) trata o Estado de São Paulo como um exemplo para demonstrar a 

evolução das condições da terceirização entre o fim da década de 1990 e início do século 

XXI. A análise dentro da capital paulista mostra que o conjunto da terceirização cresceu de 

modo contínuo, embora mais rapidamente após a segunda metade da década de 1990. Entre 

1985 e 1990, os terceirizados representaram apenas 3,5% das vagas abertas no Estado. Porém, 

a partir de 1990 cada vez mais terceirizados foram contratados em São Paulo, precisamente 

16% dos empregos criados foram em empresas de terceirização de mão de obra entre 1990 e 

2005. Em suma, o número de trabalhadores em empresas de terceirização aumentou 

drasticamente, passando de 60,5 mil para aproximadamente 424 mil subcontratados 

(aumentou sete vezes). 

                                                           

15
 Lei Complementar Nº 101, de 4 de Maio de 2000. Busca estabelecer normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal e outras providências com amparo no Capítulo II do Título VI da 

Constituição Federal. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm>. Acesso 

em: 5 ago. 2012 
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Pochmann (2011) também cita dados de São Paulo para exemplificar o aumento do 

uso da força de trabalho de alta rotatividade, particularmente entre os terceirizados. De acordo 

com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em 2005, 83,5% dos trabalhadores 

terceirizados foram alvos de rotatividade, enquanto menos da metade dos trabalhadores não 

terceirizados foram alvos do mesmo problema (49,1%). Levando em consideração o salário 

mínimo como dado comparativo, observa-se que o não terceirizado recebe aproximadamente 

o dobro do salário de um terceirizado, ou seja, enquanto um não terceirizado possui renda 

aproximada a 4,6 salários mínimos, um terceirizado recebe apenas 2,3. 

Druck (2008), também em estudo recente, avaliou a terceirização em um conjunto de 

13 empresas. A autora destacou traços de continuidade do processo de flexibilização a partir 

do final da década de 1980.  

Desde a década de 1990 e início dos anos 2000, ocorre a acentuação das tendências 

anteriormente referidas (crescente externalizações de atividades a terceiros), com 

novas nuances e fenômenos sociais que merecem destaque: i) a persistência do 

processo de redução de empregados “permanentes” das empresas; ii) a difusão e 

generalização da terceirização nas diversas áreas de atividade das empresas contra-

tantes; iii) um acentuado grau de terceirização das empresas contratantes (crescente 

proporção de trabalhador terceirizado/trabalhador do quadro permanente; iv) a 

ampliação do segmento de terceirizados sob modalidades variadas de contratação; v) 

a diversificação dos tipos de contratação de trabalhadores que se distanciam do 

âmbito de regulação da legislação trabalhista; vi) indícios de precarização das 

relações de trabalho (marcante diferença do custo médio do trabalhador empregado 

do quadro permanente em relação ao custo médio do trabalhador terceirizado); vii) a 

persistência das reclamações trabalhistas, a despeito do declarado controle e 

cumprimento da legislação por parte das empresas (DRUCK, 2008, p. 6) 

Também tratando da realidade brasileira, Marcelino (2007) chama a atenção para as 

principais formas de terceirização no Brasil. O olhar sobre as inúmeras possibilidades de 

terceirização revela que ela ocorre para muito além do argumento recorrente de necessidade 

de buscar serviços mais especializados, competitivos e eficientes.  

a) Cooperativas de trabalhadores que prestam serviço para uma empresa contratante. 

Normalmente são ex-trabalhadores demitidos e incentivados a montar uma 

cooperativa. [...] b) Empresas externas que pertencem a uma rede de fornecedores 

para uma empresa principal (exemplo: fornecedores de autopeças para as 

montadoras). Possivelmente a forma de subcontratação mais organizada, menos 

precária e que sofre menos pressões contrárias à sua existência. [...] c) Empresas 

externas(s) à contratante(s), subcontratadas para tarefas específicas, tais como as 

centrais de atendimento. d) Empresas de prestação de serviços internos à 

contratante: limpeza, manutenção, montagem, jardinagem, segurança, logística, 

recursos humanos, etc. Essa é a forma, digamos, clássica de terceirização; sobre a 

qual não pairam dúvidas da natureza das relações estabelecidas. [...] e) As chamadas 

Personalidades Jurídicas (PJs): são empreendimentos sem empregados, que 

passaram a realizar atividades que eram desenvolvidas por trabalhadores 

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

importância no cenário brasileiro. [...] f) Quarteirização ou quartização ou  

terceirização delegada ou terceirização em cascata. Muitos autores dizem que há um 

processo de quarteirização somente quando existe uma empresa que gerencia os 



 

 
 

41 

contratos da principal com as subcontratadas. Na nossa opinião, o termo 

“terceirização em cascata” define melhor o processo e abarca várias possibilidades 

de subcontratação por empresa já subcontratadas. (MARCELINO, 2007, p. 62-64) 

Ainda conforme Marcelino (2007) um agravante é que a terceirização altera a natureza 

do contrato de trabalho.  

[...] uma das principais características da terceirização, que a torna um poderoso 

instrumento de redução dos custos com a força de trabalho, é o fato de que os 

contratos deixam de ter natureza trabalhista e passam a serem civis ou mercantis. As 

formas de terceirização apontadas acima enquadram-se em contratos de uma ou 

outra natureza. 

Por fim, o último aspecto a ser abordado quanto às formas de manifestação da 

terceirização, refere-se à tendência à sua ‘transnacionalização’. Neste sentido, Pochmann 

(2011) explora o fenômeno da terceirização transnacional.  

De acordo com o autor, as primeiras experiências de terceirização transnacional 

ocorreram através do outsorcing (insumos necessários à produção advindos de fora do país) 

observados durante a Segunda Guerra. Porém, o crescimento foi considerável a partir da 

reestruturação capitalista a partir da crise de 1970. Outra forma de terceirização apontada é a 

produção just-in-time, que por sua vez, operava com estoques quase zero, mas para isso 

tornou-se necessária a constituição da empresa em rede
16

, assim como o aumento da 

terceirização da força de trabalho.  

Diante do contexto de transnacionalização da terceirização, as empresas especializadas 

em colocação de mão de obra assumem cada vez mais peso na definição dos termos e 

cláusulas do contrato de trabalho. Pochmann (2011) mostra que de acordo com pesquisa 

realizada em 33 países, observou-se 76,5 mil empresas exercendo as funções de terceirização 

de força de trabalho. Tais empresas são responsáveis por mais de 9,3 milhões de trabalhadores 

terceirizados no ano de 2006. Com relação às corporações transnacionais, estas apresentam 

aproximadamente um total de trabalhadores ocupados de mais de 98 milhões de empregados. 

Desse total estima-se que 39,3 milhões de trabalhadores realizam atividades subcontratadas. 

Portanto, torna-se visível a presença da subcontratação dos trabalhadores no interior 

das empresas e em sua dinâmica das relações de trabalho. Assim sendo, o movimento de 

internacionalização das firmas de intermediação do trabalho converge com as exigências de 

terceirização das corporações transnacionais (POCHMANN, 2011). 

                                                           

16
 A empresa em rede permitiria a integração de praticamente todo o processo de trabalho adotado no interior das 

fábricas e empresas visando às cadeias de produção, mesmo que somados a um grande conjunto de pequenas 

empresas especializadas em cada uma das etapas da atividade empresarial. 
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A nova divisão internacional do trabalho também reforça a terceirização, segundo 

Pochmann (2007). De acordo com o autor, a transnacionalização da terceirização é exercida 

cada vez mais em empresas privadas de colocação de mão de obra temporária. A razão para o 

aumento é porque as estratégias das empresas transnacionais, que operam na forma de 

empresas em rede no mundo, implicam em contratação flutuante e adequada com uma nova 

divisão internacional do trabalho. 

A título de exemplo observa-se a Ford e a General Motors em 1976 e 2006 e a NIKE. 

De acordo com Pochmann (2011, p.15), 

[...] Em 2006, por exemplo, a empresa Ford possuía 283 mil empregados (General 

Motor tinha 288 mil empregados), enquanto em 1976 o seu departamento de pessoal 

registrava a presença de 444 mil funcionários (General Motors tinha 748 mil 

trabalhadores diretos). [...] atualmente domina 33% de toda a produção mundial de 

calçados desportistas. (p. 16). [...] No ano de 2004, a produção mundial da Nike foi 

realizada por mais de 600 mil trabalhadores dispersos em 51 países, embora somente 

24 mil empregos sejam diretamente contratados, em sua maioria radicada nos 

Estados Unidos para funções das mais diversas e sofisticadas que a produção 

exclusiva do calçado desportista (marketing, design, pesquisa, direção entre outras) 

(POCHMANN, 2011, p. 19). 

De acordo com Pochmann (2011, p. 20) para o ano de 2006, estima-se que 

aproximadamente 376 milhões de trabalhadores encontravam-se em situação de 

subcontratação no mundo. Vale lembrar que essa pesquisa foi desenvolvida a partir de 145 

países e levando em consideração que no período havia mais de 2,4 bilhões de trabalhadores 

com 16 anos ou mais. 

Do exposto avalia-se brevemente que a terceirização vem trazendo diversas 

complicações e consequências para o universo trabalhista, quase sempre em detrimento da 

mão de obra. Isso porque as empresas, agindo de forma defensiva e em busca de redução de 

custos, claramente utilizam-se da ausência concreta de definição, inclusive legal, acerca do 

tema, para auferir vantagens com a atual flexibilização do trabalho, buscando, através da 

terceirização, a redução com custos salariais e despesas com o sistema de seguridade social. 

2.4 A AGENDA DO TRABALHO DECENTE 

Importa destacar de partida que o argumento do ‘Trabalho Decente’ e, por oposição, 

‘precário’, sintetiza uma espécie de ‘ideal moderno’. 

O contraponto trabalho precário versus trabalho decente também se justifica em razão 

de em alguns países, particularmente na França, emblemática quantos aos direitos sociais e 

trabalhistas, o maior esforço neste debate quase sempre é tratar das condições gerais de 

trabalho minimamente dignas e menos em categorizar as relações de trabalho, as quais, 
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dialeticamente, se metamorfoseiam incessantemente. O argumento que segue reforça esse 

raciocínio: 

[...] na França há um esforço muito maior em mapear o que é o trabalho precário de 

maneira geral do que em lutar contra essa ou aquela forma de contratação específica 

(terceirização, trabalho temporário, contratos subsidiados). Definir qual é o valor do 

salário e as condições de trabalho minimamente dignas numa determina da formação 

social e brigar por elas é bem mais simples do que categorizar as relações de 

trabalho e tê-las como objeto de ataque. Nos parece importante salientar, ainda uma 

vez, o fato de que a terceirização é, no Brasil, um elemento fundamental na 

definição dos rumos do mercado de trabalho, mas não é o único leão contra qual há 

que se brigar. Aliás, se as relações de terceirização funcionassem com os objetivos e 

as consequências que a literatura da área de administração de empresas diz que 

funciona, não haveria, nessa relação de trabalho, problemas maiores que em 

qualquer outra forma de assalariamento – em si, sempre precária, pois fruto da 

exploração de uns sobre outros (MARCELINO, 2007, p. 67). 

No tema ‘Trabalho Decente’ a Organização Internacional do Trabalho (OIT) figura 

como a principal referência. A OIT é uma organização ligada à Organização das Nações 

Unidas (ONU), especializada em questões relacionadas ao mundo do trabalho. Uma de suas 

atribuições se refere à elaboração das chamadas Agendas do Trabalho Decente, que são 

desenvolvidas tanto para os continentes, como para cada um dos países filiados a ONU.  

O Trabalho Decente é o ponto de convergência dos quatro objetivos estratégicos da 

OIT: o respeito aos direitos no trabalho (em especial aqueles definidos como 

fundamentais pela Declaração Relativa aos Direitos e Princípios Fundamentais no 

Trabalho e seu seguimento adotada em 1998: (i) liberdade sindical  e 

reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; (ii)eliminação de todas as 

formas de trabalho forçado; (iii) abolição efetiva do trabalho infantil; (iv) eliminação 

de todas as formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação), a 

promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e o 

fortalecimento do diálogo social. [...] Além da promoção permanente das Normas 

Internacionais do Trabalho, do emprego, da melhoria das condições de trabalho e da 

ampliação da proteção social, a atuação da OIT no Brasil tem se caracterizado, no 

período recente, pelo apoio ao esforço nacional de promoção do trabalho decente em 

áreas tão importantes como o combate ao trabalho forçado, ao trabalho infantil e ao 

tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e comercial, à promoção da 

igualdade de oportunidades e tratamento de gênero e raça no trabalho e à promoção 

de trabalho decente para os jovens, entre outras. (ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2011, p.1). 

Druck (2011, p. 46, grifo do autor), destaca que:  

[...] a 98ª Conferência Internacional do Trabalho da OIT, realizada em junho de 

2009, adotou o Um Pacto Mundial para o Emprego da OIT, que se constitui num 

amplo programa de propostas de ações, o qual pede... “”a governos e organizações 

de trabalhadores e empregadores que trabalhem unidos para enfrentar a crise 

mundial de emprego com políticas que estejam alinhadas com o Programa de 

Trabalho Decente da OIT””.  

Para o MTE (2006 apud DRUCK, 2011, p. 46, grifo do autor):  

[...] O Trabalho Decente é um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, 

exercido em condições de liberdade, equidade, e segurança, sem quaisquer formas 
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de discriminação, e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem 

de seu trabalho […] Os quatro eixos centrais da Agenda do Trabalho Decente são a 

criação de emprego de qualidade para homens e mulheres, a extensão da proteção 

social, a promoção e fortalecimento do diálogo social e o respeito aos princípios e 

direitos fundamentais no trabalho, expressos na Declaração dos Direitos, adotada em 

1998.  

Aos olhos do ex-ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Carlos Lupi, a Agenda do 

Trabalho Decente foi desenvolvida a partir de um diálogo e cooperação entre órgãos do 

Governo Federal. Logo, tal agenda representa uma referência fundamental para a 

continuidade dos debates sobre os desafios de fazer avançar as políticas públicas de emprego 

e proteção social. Além do mais, possui como objetivo o fortalecimento da capacidade do 

Estado brasileiro em avançar frente aos problemas estruturais do mercado de trabalho, 

destacando problemas como: a pobreza e a desigualdade social; o desemprego e a 

informalidade; a extensão da cobertura da proteção social; a parcela de trabalhadores sujeitos 

a baixos níveis de rendimentos e produtividade; os elevados índices de rotatividade no 

emprego; as condições de segurança e de saúde nos locais de trabalho, entre outros (LUPI, 

2010). 

No Brasil, a promoção do trabalho decente passou a ser um compromisso quando o 

governo brasileiro em 2003, através do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a OIT, 

assinaram o ‘Memorando de Entendimento’ que prevê o estabelecimento de um programa 

Especial de Cooperação Técnica para a promoção de uma Agenda Nacional de Trabalho 

Decente. 

Frente a todas as divergências e desigualdades presentes no país, entre eles a saúde, o 

saneamento, a educação, entre outros, o trabalho decente se constitui como a principal arma 

para se atender a quase todas as necessidades do trabalhador, por duas razões: i) a partir do 

momento que o trabalhador está exercendo suas atribuições de forma legal não há razão para 

sua situação, a princípio, ser precarizada; ii) em segundo lugar, atribui-se o sentimento do 

trabalhador como ser humano, que, durante seu trabalho busca autorrealização, autoestima e 

desenvolvimento na escala social (SACHS, 2004). 

No entanto, alguns dados revelam ser bastante complexo alcançar o trabalho decente 

no Brasil, pois isto pressupõe uma significativa geração de empregos formais. De acordo com 

Sachs (2004), para o ano de 2002 os empregados sem carteira assinada constituíam 

aproximadamente 25% da PEA brasileira. Vale ressaltar ainda que conforme novos 

trabalhadores vão se destinando ao mercado, os mesmos vão se acumulando aos trabalhadores 

que estão fora do mercado. Esse saldo no país em 2002 chegou próximo ao patamar de 1,5 



 

 
 

45 

milhão de empregos ou subempregos ou mesmo desempregados. Nesse sentido, para que as 

reivindicações da OIT sejam atendidas, é indispensável que o país se torne um grande gerador 

de empregos formais, afirma Sachs (2004). Portanto, deveria ser gerado no Brasil 

aproximadamente dois milhões de empregos formais, ou seja, ocupações que possam ser 

exercidas em boas condições e convenientemente remuneradas, fazendo com que a força de 

trabalho cresça aproximadamente a um ritmo anual de 2,5%. 

A Agenda do Trabalho Decente, portanto, destaca os desafios enfrentados em cada 

país para a realização de um trabalho minimamente humano. Observa-se em seus documentos 

algumas estratégias para o trabalho, a agenda de atuação em si e os programas de trabalho 

decente, entre outras medidas. No Brasil, a Agenda Nacional de Trabalho Decente se 

comporta de modo similar, mas trata do trabalho decente paralelamente a questões mais 

urgentes no país como a pobreza e a desigualdade (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL 

DO TRABALHO, 2006). 

De acordo com OIT (2006a), no contexto sul-americano a agenda traz como pauta os 

seguintes temas: i) garantir que crescimento econômico assegure o trabalho descente; ii) 

assegurar a aplicação efetiva dos princípios e direitos fundamentais no trabalho; iii) gerar 

maior confiança na democracia e no diálogo social; iv) ampliar e fortalecer os esquemas de 

prevenção e de proteção social dos trabalhadores; e, v) ampliar a inclusão social e no mercado 

de trabalho para reduzir a desigualdade. 

Um dos principais problemas enfrentados pelos países do hemisfério sul é a pobreza. 

No entanto, esse problema somente será resolvido quando os grandes desequilíbrios do 

mercado de trabalho forem solucionados. Não é fácil mensurar a quantidade pessoas em 

situação de trabalho precarizado e informal. Vale ressaltar que na região sul-americana mais 

da metade dos empregos correspondem a trabalhadores independentes ou no serviço 

doméstico sem carteira assinada, trabalhadores familiares não remunerados, entre outros 

(OIT, 2006a). 

Assim, o crescimento econômico é fundamental para que haja o desenvolvimento dos 

postos de trabalho na região. No entanto, os países da América Latina têm obtido índices que 

não acompanham a demanda por emprego no continente. 

De acordo com a OIT (2006a, p. 8), o déficit de trabalho no ano de 2005 na região era 

de 126 milhões de postos de trabalho. Todavia, projeções apontadas pela OIT mostram que os 

países latinos deveriam crescer, em média, a taxas de aproximadamente 10% ao ano para que 

em menos de 20 anos a situação estivesse devidamente controlada. Porém, na média que 
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atualmente os países estão se desenvolvendo, seriam necessários aproximadamente 120 anos. 

Além do mais, para que ao menos se sustentasse o déficit de emprego, seria necessário que as 

nações latinas aumentassem seu PIB em média em pelo menos 5,5% ao ano. As causas para 

esse déficit são várias. Porém, de acordo com a OIT, a baixa produtividade do trabalho 

observada nas economias da região é um dos principais complicadores. 

Muitos países das Américas sofrem problemas sérios com relação à aplicação dos 

princípios e direitos fundamentais do trabalhador constantes na legislação trabalhista. Isso 

ocorre tanto para os direitos fundamentais, quanto para os direitos coletivos. A OIT lança mão 

de dados que corroboram suas acusações. De acordo com a Agenda do Trabalho Decente para 

a América Latina, 5,7 milhões de crianças entre 5 e 14 anos trabalham, e a projeção é de que 

1,3 milhão em regime de trabalho forçado. Outra situação que chama atenção da entidade é a 

problemática da desigualdade de rendimento entre homens e mulheres, ou seja, ainda há muita 

discriminação de gênero na região sul do mundo. Além do gênero, a raça, a cor, a origem 

étnica, a origem social e a idade influenciam na qualidade e na quantidade de oportunidades 

(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2006). 

São consideradas pela OIT (2006a) para o Brasil três diferentes prioridades para a 

geração de mais e de melhores empregos, com igualdade de oportunidades e de tratamento, a 

saber: i) erradicar o trabalho escravo e eliminar o trabalho infantil em todas as suas formas; ii) 

fortalecer os atores tripartites
17

; e, iii) diálogo social com um instrumento de governabilidade 

democrática. 

No entanto, de acordo com Sachs (2004), infelizmente o crescimento econômico 

promovido pelas formas de mercado geram resultados opostos aos desejados. A riqueza 

continua se concentrando nas mãos de poucos e a desigualdade tende a continuar se 

acentuando, gerando uma parcela importante de população marginalizada. Portanto, deve-se 

esforçar com vistas a uma estratégia de desenvolvimento que seja ambientalmente 

sustentável, economicamente viável e socialmente includente, capaz de caminhar na direção 

do pleno emprego e autoemprego decente no sentido da OIT, ou seja, é indispensável que 

sejam oferecidas condições de trabalho e remunerações dignas. 
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2.5 CONCLUSÃO PARCIAL 

Diante do grande poder do capital, de certa forma, a precarização das condições de 

trabalho não é nenhuma surpresa. A tipologia da precarização de Druck (2011) mostra as mais 

diversas formas que o capital pode assumir para depreciar as condições de trabalho. 

Observa-se ainda o contexto histórico em que a disseminação da flexibilização do 

trabalho acontece. Em primeiro lugar, algumas regras do FMI provocaram 

desregulamentações no âmbito trabalhista, principalmente no período pós década de 1990. A 

consequência não podia ser outra senão a disseminação de formas flexíveis e mais “baratas” 

do empregador adquirir força de trabalho. Em segundo lugar, outro fator que influenciou as 

subcontratações foi o fato de que as empresas, a partir de então, necessitaram de maiores 

níveis de produtividade, uma vez que com a economia aberta tiveram que concorrer com 

preços internacionais dentro do país, o que levou as firmas a terceirizarem alguns setores, com 

o objetivo de maximizar seus lucros e diminuir seus custos. 

A busca por maior lucratividade não poderia deixar de se valer da mão de obra 

“barata” ou subcontratada. Assim, é possível afirmar que o processo de precarização atinge os 

proletariados em diversos aspectos; i) o desejo do capital deve ser atendido de qualquer 

maneira, por isso, os trabalhadores são levados ao desgaste físico e mental extremo; ii) a falta 

de tempo que o ser humano impõe a si mesmo traz como consequência o afastamento da 

emancipação social do homem; iii) a falta de segurança jurídica torna-se um aliado do capital, 

que toma o trabalhador em suas mãos de tal forma que o medo do proletariado de ficar 

desempregado é tão grande que o mesmo se expõe a qualquer forma de serviço. Ou seja, a 

sociedade regida pelo lucro avança sobre o trabalhador em diversas formas, seja ela, física, 

jurídica ou até mesmo social. 

Portanto, a terceirização além de tornar-se condição essencial para o 

“desenvolvimento” da economia, passa a ser foco também da precarização. Os contratos de 

trabalho tornam-se alvo de empregadores que, de forma indiscriminada, aumentam os ganhos 

advindos da mão de obra, seja pela diminuição do valor dos salários, seja pelo aumento do 

tempo de trabalho exercido na firma ou também pela redução dos direitos trabalhistas. 

Ressalta-se ainda que um ambiente heterogêneo de trabalhadores favorece a acentuação das 

desigualdades, ou seja, trabalhadores subcontratados são vítimas do próprio preconceito 

dentro da empresa, seja ela pública ou privada, uma vez que não passaram por algum tipo de 

processo seletivo para atuar na firma. Vale reforçar a ideia de que também lhes falta 
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representação sindical, na maioria dos casos, dentre outros aspectos que reforçam a condição 

desigual em que se encontram. 

Frente a esses problemas, a OIT organizou a chamada Agenda do Trabalho Decente. A 

mesma tem por ideal agrupar todos os objetivos para que cada nação ou região alcance um 

nível sustentável e decente de trabalho. Além de apontar os problemas que devem ser 

corrigidos ao longo do tempo, a agenda apresenta também as soluções, mostra as 

consequências de não se alcançar tal meta, entre outros fatores, como dados sobre o 

desemprego no país/região. Também lista condições básicas para que o trabalhador em geral 

exerça suas funções, tais como, o respeito a normas de trabalho, a equidade e segurança, 

liberdade sindical, entre outros. 

Uma vez realizada a revisão desta literatura, o desafio nos capítulos que seguem é 

correlacionar tais análises às condições de trabalho no setor bancário, o que no Capítulo 3 é 

feito a partir da discussão a respeito da reestruturação bancária, culminando com a 

experiência no Banco do Brasil S/A.  
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3 REESTRUTURAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO 

3.1 GLOBALIZAÇÃO FINANCEIRA: BREVES NOTAS  

De acordo com Chesnais (1998) a ‘mundialização financeira’ teve seu início entre 

1979 e 1987 a partir das desregulamentações propostas por EUA e Reino Unido. O que, mais 

tarde, também seriam medidas adotadas pelos demais países industrializados, criando assim 

uma interação muito maior entre os países. No entanto, apesar do desenvolvimento de uma 

grande ferramenta de negociação, os países não abandonariam completamente seus próprios 

sistemas financeiros nacionais. 

A mundialização financeira nasceu de um processo de interação, ao longo de uns 

quinze anos, entre o movimento de fortalecimento do capital privado – tanto 

industrial como bancário – e o crescente impasse das políticas governamentais. O 

contexto geral é o fim dos “anos dourados”. Ou seja, embora ela tenha começado a 

se manifestar em fins da década de 60, a mundialização financeira não pode ser 

compreendida fora do que os regulacionistas chamam de “crise do modo de 

produção fordista” (CHESNAIS, 1998 apud BOYER, 1986). 

O que se viu, portanto, foi uma crescente acumulação de capitais buscando se 

valorizar como capitais de empréstimos, aumentando a pressão sobre as políticas monetárias 

dos países e buscando condições mais favoráveis para suas negociações, buscando maior 

liberalização financeira.  

No tocante aos fatores determinantes dessa evolução, de acordo com Baumann (2004) 

são seis os determinantes para que a mundialização financeira tenha ocorrido como descrito 

anteriormente:  

i) “De ordem ideológica”: a onda de desregulamentação nos sistemas financeiros 

contribuiu para maior interação entre os países em escala global, 

principalmente após o rompimento com Bretton Woods; 

ii)  De “ordem institucional”: a criação de um mercado de ‘euromoedas’, 

principalmente durante a década de 1950 e 1960 influenciou 

substancialmente o desenvolvimento dos mercados financeiros 

internacionais; 

iii)  “Progresso tecnológico”: permitiu que houvesse uma substantiva redução dos 

custos para a intermediação financeira, além de assegurar maior 

monitoramento dos mercados em torno do mundo; 

iv)  “Mudanças de estratégias”: a instabilidade cambial nos países desenvolvidos 

forçou a que os investidores procurassem novos mercados em países em 

desenvolvimento; 
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v) “Políticas econômicas”: apesar das mudanças de estratégias dos investidores, 

houve um considerável aumento das taxas de juros reais das economias 

desenvolvidas, que de certa forma influenciou positivamente os 

investimentos financeiros nesses países; e,  

vi) “De ordem sistêmica”: países desenvolvidos ricos em capital tendem a investir 

diretamente na esfera financeira, engrandecendo ainda mais o 

desenvolvimento do mercado financeiro. 

Chesnais (1998) discute ainda o papel da tecnologia (informática e telecomunicações) 

e apresenta alguns temas a serem acrescentados na discussão do aprofundamento do processo 

de mundialização financeira. O autor mostra que a posição dos norte-americanos frente ao 

dólar faz com que a nova praça financeira mundial se imponha perante as outras. Um segundo 

aspecto se refere a uma falta de “supervisão e controle”. Por fim, o destaque de que não 

apenas a segurança das transações financeiras é feita pelo setor de tecnologia, mas que é 

indispensável o papel dos operadores financeiros. 

Baumann (2004) sintetiza a ideia de mundialização financeira quando define que: 

A globalização financeira pode ser entendida como a interação de três processos 

distintos ao longo dos últimos vinte anos: a expansão extraordinária dos fluxos 

financeiros internacionais, o acirramento da concorrência dos mercados 

internacionais de capitais e a maior integração entre os sistemas financeiros 

nacionais. (Baumann, 2004 p. 221). 

A expansão dos fluxos financeiros proposto por Baumann (2004) se mostra como 

sendo a principal consequência em relação ao aumento das desregulamentações discutidas por 

Chesnais (1998). Assim sendo, o que se observou foi uma variação nos fluxos financeiros 

internacionais entre 1987 e 1996 saindo de US$ 395 bilhões de dólares para US$ 1.597 

bilhões de dólares.  

Baumann (2004) aponta um segundo fator como sendo característica do crescimento 

da globalização financeira. A concorrência internacional aumentou consideravelmente 

levando em consideração principalmente dois atores, os bancos e as instituições não 

bancárias. 

A relação entre os sistemas financeiros nacionais e o internacional também mostra que 

existe uma maior integração entre os mesmos. O exemplo que Baumann (2004) demonstra 

que existe uma maior “proporção de ativos financeiros emitidos por residentes nas mãos de 

não residentes e vice-versa”. 
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3.2 O SETOR BANCÁRIO NO MUNDO E BRASIL: CARACTERIZAÇÃO GERAL, 

DESEMPENHO RECENTE E COMPROMISSOS/DADOS DO SETOR QUANTO AO 

SER BANCÁRIO 

O objetivo desta seção é apresentar alguns argumentos necessários para se entender a 

presença do setor bancário dentro da economia brasileira. 

Os dados aqui apresentados são provenientes da Ciab FEBRABAN (Federação 

Brasileira de Bancos), de 1992 até 2013. Observa-se que os números são reveladores da 

importância e das transformações no setor bancário neste período. 

No início da década de 1990, os investimentos em tecnologia da informação (TI) no 

setor bancário chegavam a 2,7 bilhões de dólares.  Em 2012 esse investimento chega ao 

patamar dos 9 bilhões de dólares (18 bilhões de reais). Vale ressaltar que a maioria do capital  

investido é em hardwares. No entanto, vem crescendo constantemente os investimentos 

bancários no ramo de softwares. Em relação aos postos de autoatendimento (ATM) das 

agências, em 1992 havia aproximadamente 32 mil postos instalados, vinte anos depois, o setor 

apresenta mais de 182 mil ATM (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2012, p. 2-3). 

Em relação ao internet banking, em 2011, 24% das transações bancárias foram 

executadas pela internet. No tocante ao mobile banking (utilização do banco a partir dos 

smartphones), a pesquisa da FEBRABAN aponta que em um prazo de até sete anos, a 

relevância do mobile banking será similar a do internet banking (FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE BANCOS, 2012, p. 3). 

O número de agências bancárias dentro do país apresenta um constante crescimento 

entre 2002 e 2012. No início dos anos 2000 existiam aproximadamente dezessete mil 

agências. No fim de 2012 observou-se a abertura de mais de quatro mil agências bancárias 

(mais de 21.000 agências no total) (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2012, p. 

10). 

Todavia, para os fins do presente trabalho, o exemplo mais emblemático das 

transformações no setor é o agigantamento do número de correspondentes bancários em cerca 

de 400% durante a década
18

.  

                                                           

18
 Ao longo da dissertação o termo ‘correspondente bancário’ é utilizado com a finalidade de expressar o termo 

terceirizado. Neste caso é importante salientar que a FEBRABAN considera como correspondente bancário é 

todo aquele que facilitar a transação financeira entre banco e cliente. Nesse sentido, qualquer instituição não-

bancária poderia executar algumas transações bancárias simples, como aceitar depósitos, dentre outras. 
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Os dados da FEBRABAN apontam para um constante aumento de posto de 

correspondentes, no entanto, a partir de 2011 esse quadro se inverte e apresenta-se um 

pequeno decréscimo nos postos dos correspondentes. Em 2002 havia aproximadamente 33 

mil correspondentes bancários no país. Em 2010, esse número chegou a 165 mil pontos. E, 

em 2011, terminou com pouco mais de 161 mil correspondentes bancários no Brasil. 

(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2012 p.12). 

Além das elevadas taxas de inovação tecnológica incorporadas aos produtos e serviços 

bancários, bem como do visível crescimento do número de correspondentes bancários durante 

a década, a reestruturação também se revela na tentativa de atingir potenciais clientes – as 

classes C e D.  

Nesse sentido, algumas das mais novas discussões sobre o setor bancário estão sobre o 

investimento feito pelos bancos nas classes C e D. Objetivando atingir tais classes, os bancos 

brasileiros investem com maior força no âmbito da tecnologia como resposta ao desafio de 

atender as camadas mais populares da sociedade (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

BANCOS, 2012). 

A afirmação que segue é elucidativa do momento porque passam os bancos e as 

implicações das transformações em curso sobre o trabalho bancário: 

Reconhecidos como dos mais rentáveis do mundo, os bancos brasileiros estão longe 

de ser os mais eficientes. A queda na taxa básica de juros traz uma nova realidade, 

onde ganhos menores podem fazer aflorar os pontos fracos das instituições 

financeiras. Os bancos brasileiros sabem disso e enviam uma mensagem clara para 

acionistas e funcionários: é preciso gerar cada vez mais receita com o menor gasto 

possível. Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica 

Federal executam programas de melhoria da eficiência. Na comparação com seus 

pares pelo mundo, os bancos brasileiros nem de longe são um exemplo nesse 

quesito. Segundo relatório do Goldman Sachs, no Brasil as despesas operacionais 

equivalem a 6% dos ativos médios, quase o dobro da média das instituições nos 

EUA e do resto da América Latina. Custos trabalhistas e tributários maiores, para o 

Goldman, explicam parte da situação. A outra parte é simples: há gordura a 

queimar.O Bradesco anunciou neste mês que pretende alcançar um índice de 

eficiência de 39% em 2014 – em junho, ele foi de 42,4%. Quanto menor o número, 

mais eficiente é o banco, já que ele mede a razão entre despesas operacionais e 

receitas. O Itaú Unibanco quer atingir 41% em 2014, ante os atuais 45%. O Banco 

do Brasil quer, a partir de 2014, voltar ao patamar de 42% observado em 2011. 

Hoje, está em 43,4%. O Santander, com 41,9%, busca redução de dois a três pontos 

percentuais por ano. ACaixa é dona do pior índice entre os grandes bancos do país, 

69,1%. Para mudarisso, contratou uma consultoria estrangeira para traçar um plano 

de melhorias. As fórmulas para melhorar a eficiência variam. O Itaú tem deixado 

claro nos últimos trimestres que uma das vertentes de seu projeto passa pela redução 

de pessoal. No Banco do Brasil, o plano também prevê mudanças no quadro de 

funcionários, deixando cada vez menos gente na área administrativa. E há uma 

receita comum a todos: mais investimentos em tecnologia para reduzir custos 

(MANDL, 2012, p. 1, grifo nosso). 



 

 
 

53 

Uma vez realizada esta caracterização geral o setor bancário no Brasil, o passo 

seguinte é abordar mais detidamente aspectos que impactam fortemente o trabalho bancário. 

Tais dados têm por base estudos fundados na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS 

(1994-2010), o Anuário da FEBRABAN para o ano de 2008, dentre outras fontes. 

No tocante aos estabelecimentos bancários, Dantas (2012), a partir da RAIS/MTE, 

afirma que no período (1994-2010) houve um aumento de 51,43% no número de 

estabelecimentos no Brasil. Analisando subperíodos, destaca que ocorreu uma redução no 

número desses estabelecimentos entre 1998-2002, período “em que o processo de 

reestruturação opera significativamente” e, partir de então, o número de agências voltou a 

crescer gradualmente. 

A autora também afirma que em 2010 a região Sudeste concentra 53,8% (contra 52% 

em 1994) dos estabelecimentos, seguida da região Sul com 21,4% (19,9% em 1994), Nordeste 

com 13,1% (16% em 1994), Centro-Oeste com 8,0% (8,5% em 1994) e Norte com 3,7% tanto 

em 2010 quanto em 1994.  

No tocante ao número de empregados no setor bancário por porte do estabelecimento, 

destaca-se o fato de que em “praticamente todas as regiões, os pequenos estabelecimentos 

representam a maior parcela de pessoas empregadas no setor bancário brasileiro”. (DANTAS, 

2012, p. 41-42). 

 

Tabela 1 – Estrutura do setor bancário brasileiro segundo o tamanho dos 

estabelecimentos. 
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Fonte: Ministério do Trabalho e do emprego – MTE/ Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (1994 - 

2010) Apud Dantas (2012). 

 

Não só em relação a todos as regiões do país, mas também no país como um todo, o que 

se viu ao longo dos anos pesquisados foi uma crescente evolução da quantidade de agências e 

postos de atendimento bancário no Brasil. No entanto, entre os anos de 1998 e 2002, há uma 

ruptura com essa tendência mostrando uma diminuição drástica dos postos dos postos de 

atendimento, consequência direta do processo de desregulamentação das contratações e 

aumento desenfreado da terceirização bancária. 

Outro ponto peculiar a se observar é o contingente de trabalhadores dentro do setor 

bancário brasileiro. 

 

Tabela 2 – Pessoal empregado no setor bancário brasileiro segundo o tamanho dos seus 

estabelecimentos. 
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Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego MTE/Relação Anual de Informações Sociais RAIS, 1994 – 2010, apud 

Dantas (2012). 

 

 Mais uma vez, respeitando a desregulamentação proposta para o setor no início da 

década de 1990, o que se viu foi uma diminuição considerável de funcionários entre 1994 e 

1998, continuadas entre 1998 e 2002, retomando crescimento a partir de então.  

Considerando o Anuário da FEBRABAN (2008), em relação aos trabalhadores 

presentes dentro das agências do Brasil um dado significativo que aparece se refere a gênero, 

raça/etnia dentro das agências do Nordeste. Observa-se que 57,6% dos bancários são homens 

enquanto 42,4% são mulheres. Outro dado que salta aos olhos é a menor proporção de negros 

presentes dentro dos bancos, pois apenas aproximadamente 19% dos colaboradores são 

negros (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2008). 

Com relação ao grau de escolaridade, apesar dos concursos e pré-requisitos para 

cargos bancários em sua maioria terem como foco principal pessoas que possuem ensino 

médio, a pesquisa da FEBRABAN indica que estes possuem uma escolaridade diferenciada: 

O nível de escolaridade mostra uma qualificação diferenciada no setor: 66,5% têm 

superior completo, pós-graduação, MBA ou outros títulos, em comparação à média 

de 15,5% apontada pela RAIS no mercado formal de trabalho do País. Outros 25,1% 

apresentam curso superior incompleto ou cursando. Homens e mulheres equivalem-

se na escolaridade superior e em pós-graduação. Os bancários, portanto, têm 

qualificação e escolaridade superiores à média da população brasileira – condição 
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compatível com a posição de vanguarda que ocupam no setor (FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DOS BANCOS, 2008, p. 36). 

Um dos pontos a ser observado também é o rendimento diferenciado entre os gêneros. 

No entanto, de acordo com a pesquisa o setor bancário é a área em que menos há 

diferenciação entre homens e mulheres. Nesse sentido, observa-se que as mulheres recebem, 

em média, 77,7% do salário dos homens. Vale ressaltar ainda que essa proporção do salário 

masculino varia conforme o nível de escolaridade da mulher e a possibilidade de ascensão 

profissional, que também aponta os homens como mais favorecidos. Nesse caso, cerca de 

31,3% dos homens acusam ter recebido pelo menos mais de três movimentações na carreira, 

enquanto dentre as mulheres apenas 19,5% apontam a mesma situação (FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DOS BANCOS, 2008). 

No tocante às demandas da categoria presentes nas Convenções Coletivas de Trabalho, 

a visão da Federação dos Bancos é a que segue:  

Em todo o Brasil, os bancários são a única categoria de trabalhadores que tem 

assegurada em convenção coletiva a garantia de participação nos lucros, um 

montante que vem crescendo ano a ano. Em 2011, além da manutenção do valor 

correspondente a 90% do salário, a participação de lucros da categoria teve 

aumentada a sua parcela fixa, de R$ 1.100 para R$ 1.400, e o teto da sua parcela 

adicional, de R$ 2.400 para R$ 2.800. Além dessa elevação na participação de 

lucros os bancos também concederam aumento de 9% na forma de reajuste salarial, 

representando significativo ganho real sobre a inflação do período, de 7,4%, medida 

pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O piso salarial da categoria, 

que era de R$ 1.250, passou para R$ 1.400. (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

BANCOS, 2011, p. 71) 

 O tema ‘terceirização’ também está presente nas negociações coletivas, pois 

estas também visam à diminuição da demanda por terceirizados a partir da contratação de 

efetivos. 

Terceirização e mercado informal. Para reverter o quadro de processos que tramitam 

no Tribunal Superior do Trabalho (TST) – foram 25 mil ações individuais e 

coletivas em 2011, representando 15% dos processos em tramitação no órgão –, a 

Federação Brasileira de Bancos iniciou um trabalho com a entidade mostrando que o 

sistema bancário vem implantando controles que visam à redução dessas demandas. 

Em audiência pública realizada em janeiro de 2012, a instituição apresentou as 

diretrizes que vêm implantando, principalmente no cumprimento das leis trabalhistas 

que envolvem funcionários terceirizados e seus fornecedores, junto ao sistema 

bancário. A contratação de trabalhadores terceirizados ou de atividades terceirizadas 

sempre leva em consideração a formalização dessas empresas e o respeito às leis 

trabalhistas no que concerne aos seus colaboradores (FEDERAÇÃO BRASILEIRA 

DE BANCOS, 2011, p. 72, grifo nosso). 

Por fim, o anuário de 2011 da FEBRABAN mostra a relação do setor bancário com as 

diretrizes da OIT a partir da Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente. Nesse 

sentido, a FEBRABAN formou um grupo de 30 representantes que resultou na eleição de 17 
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delegados que participam das conferências nacionais e das discussões mais relevantes em 

relação ao trabalho decente (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE BANCOS, 2011). 

 

3.3 REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA NO SETOR BANCÁRIO NO BRASIL: 

IMPACTOS SOBRE O SER BANCÁRIO 

3.3.1 Reestruturação produtiva no setor bancário 

Nesta seção serão apresentadas análises acerca do tema reestruturação produtiva no 

setor bancário e algumas consequências dentro da empresa objeto do presente estudo, o Banco 

do Brasil S/A. 

O processo de reestruturação produtiva do setor bancário decorre, em grande medida, 

do fato do sistema financeiro brasileiro se inserir num novo padrão de acumulação global, 

sustentado por uma nova base tecnológica. 

Em consequência, foi alterada a velocidade com que os capitais circulam dentro da 

economia e intensificada a volatilidade da sua entrada, em resposta as condições 

macroeconômicas e tecno-produtivas 
19

Mattoso (1992 apud SEGNINIM, 1999, p. 185). 

Assim, a desregulamentação ou flexibilização do sistema financeiro nacional foi condição 

necessária para a sobrevivência e sua inserção no sistema global integrado.  

Dessa forma, a desregulamentação do sistema e as inovações (novos produtos e 

serviços) no setor vieram a ser consideradas condição de sobrevivência para 

qualquer centro financeiro mundial inserir-se no sistema global integrado por um 

sistema telemático instantâneo. Essa dinâmica insere-se num contexto de 

intensificação da mundialização dos mercados e dos fluxos financeiros, cuja 

velocidade possibilita a concretização da internacionalização dos bancos, ampliando 

a interpenetração dos diversos mercados nacionais (SEGNINIM, 1999, p. 185). 

Costa (2003) aponta as mudanças estruturais no início da década de 1990 e cita a 

abertura comercial promovida pelo então presidente Fernando Collor de Mello
20

. A autora 

mostra que existiu um tempo de “experiência de adaptação competitiva ao mercado global” 

que criou o ambiente de reestruturação produtiva dentro das empresas, tais como fechamento 

de empresas e fábricas, terceirização, modernização tecnológicas, alterações nos processos 

organizacionais produtivos, que mais tarde viriam a inserir o país em uma atmosfera de 

demissões em massa. 

Vários autores argumentam sobre a reestruturação no setor bancário. Silva (2002) 

argumenta que a abertura econômica e inserção das políticas neoliberais atingiram fortemente 

                                                           

19
 Vale ressaltar que o capital produtivo também era diretamente influenciado pelas condições macroeconômicas. 

20
 Presidente da República entre março de 1990 e dezembro de 1992.  
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os bancos, forçando que os mesmos executassem novas estratégias de ação produtiva, assim 

como faziam as indústrias. O autor cita a aceleração em investimentos em automação, 

reorganização do processo de trabalho, políticas de privatização e terceirização de serviços 

como algumas das decisões tomadas pelos bancos 

O Plano Real foi visto como razão principal para uma grande crise bancária que 

ocorreu, segundo Corazza (2000), de forma microeconômica, afetando de forma direta três 

grandes bancos da época, o Econômico, o Nacional e o Bamerindus. Assim sendo, o autor 

conclui que havia a necessidade de redimensionar os bancos com uma nova forma de 

refinanciamento das atividades.  

O principal impacto do Plano Real sobre o sistema financeiro se deu através da 

perda da receita inflacionária, conforme pode ser observado na Tabela 1. Estas 

receitas, que historicamente se situavam em torno de 2% do PIB e no período de 

1990-93 chegavam a 4%, foram reduzidas a 2,0%, em 1994, e a 0,1%, em 1995. Em 

termos do valor da produção bancária imputada, as receitas inflacionárias, que 

representavam 87,3%, reduziram-se para 49,5%, em 1994, e 1,6% em 1995. Essa 

perda era um indicador de que o sistema financeiro teria de passar por profundas 

modificações (CORAZZA, 2000, p. 4). 

Jacques e Amazarray (2006) comparam a necessidade da reestruturação bancária com 

a saúde dos trabalhadores. As autoras mostram que as mudanças no mundo do trabalho como 

reestruturação produtiva, introdução de novas formas de gestão, enxugamento do quadro de 

funcionários, em suma, que as “transformações no cenário mundial e suas expressões no 

mundo do trabalho” são fatores que incidem diretamente para o sofrimento mental dos 

trabalhadores em geral e dos bancários em particular, a exemplo dos distúrbios psicológicos 

e/ou o desenvolvimento de várias patologias.  Em decorrência, Lima (2000 apud JACQUES; 

AMAZARRAY, 2006), aponta para uma relação entre o número crescente de suicídios e o 

desenvolvimento dos processos de reestruturação produtiva no setor bancário.  

Segninin (1999) argumenta acerca da reestruturação bancária em três fases. A primeira 

refere-se aos ajustes não voluntários e voluntários dos bancos. Em relação aos “ajustes não 

voluntários”, a autora exemplifica através da intervenção do Banco Central em 1994, 

principalmente nos três grandes bancos em crise na época, o Nacional, o Bamerindus e o 

Econômico. No entanto, vários ajustes foram feitos também em bancos de médios e pequenos 

portes considerados vulneráveis a crise. Em 1995, foi implementado o Programa de estímulo à 

Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (PROER), que por sua 

vez foi um dos responsáveis pela estabilidade financeira principalmente dos bancos privados. 

Dessa forma, criou-se um canal pelo qual o governo se responsabilizaria por boa parte das 

dívidas dos bancos, sobretudo do Bamerindus, do Nacional e do Econômico. A segunda fase 
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refere-se aos bancos estatais e, segundo a autora a intervenção foi com intuito de absorver as 

dívidas para o Banco Central e privatizar a “parte boa” dos bancos. Os “ajustes voluntários”, 

por sua vez, foram mais efetivos entre os bancos de médio porte. Estes buscaram 

principalmente fusões e incorporações na expectativa de melhores condições de 

competitividade no mercado e criando um processo de aumento da concorrência bancária no 

país. Algumas das vantagens das incorporações foram os ganhos de escala; a ampliação das 

redes de agências e da carteira de clientes; e, aproveitamento de tecnologias. E em terceiro 

lugar, destacam-se os ajustes no aparelho regulatório para se abrir um novo banco. Um 

exemplo era condição necessária 32% dos ativos como garantia de créditos. 

Silva (2002) cita um exemplo, que no caso foi o BESC (Banco do Estado de Santa 

Catarina), um dos alvos da reestruturação financeira. Também mostra que o processo de 

privatização sempre foi defendido pelo próprio Banco Mundial e que privatizar o BESC 

sempre fez parte da reforma bancária, que passou a ser executada pelo Banco Central. 

Inicialmente foi definida uma forma de gestão tripartite (governo, empresários e funcionários 

do banco). Porém, quando o banco começou a adotar as políticas características da 

reestruturação (políticas de demissões e transferências de funcionários), houve grande 

repercussão principalmente entre os líderes sindicais, que mais tarde seria razão para o 

desenvolvimento de discussões entre várias partes da sociedade, entre eles empresários, 

políticos e sindicatos. 

A reestruturação que atinge o sistema bancário tem sido alvo de preocupação e luta 

de outros setores organizados da sociedade. Os presidentes de 16 bancos estaduais 

do país, por exemplo, se reuniram na cidade de Recife para discutir o futuro dos 

bancos públicos. O encontro deu origem ao documento denominado "Carta de 

Recife". O documento questiona a política do Banco Central e apresenta propostas 

para reformular e manter o seu papel de banco público (DIEESE, 1997, p. 31 apud 

SILVA, 2002, p.5). 

Mesmo assim, o BESC também foi acometido pelas regras impostas pelo Banco 

Central e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e, em 1997, foi criado o Programa de 

Incentivo à Redução do Setor Público Estadual na atividade bancária, o que mais tarde veio a 

ser concretizado pelas privatizações em vários bancos públicos no país e a aplicação do PDV 

(Programa de Demissão Voluntária) (DIEESE, 1995 apud SILVA, 2002). 

Assim sendo, houve uma grande contração do número de bancos privados e públicos 

dentro da economia brasileira, como se pode se observar: 

Dessa forma, a rede bancária no Brasil, em 1993, era constituída por 245 bancos, 

17.194 agências e 13.326 postos de atendimento; em maio de 1997, 225 bancos 

significavam 16.418 agências e 14.859 postos de atendimento. O processo de 

concentração bancária, por meio de corporações, fusões e privatizações, possibilitou 
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a expansão da participação do capital estrangeiro no sistema bancário, sobretudo no 

setor de varejo bancário, pela intermediação financeira e política do Banco Central 

do Brasil (SEGNINIM, 1999, p. 187). 

As fusões e incorporações aliadas a todo novo aparato tecnológico, ou seja, toda a 

reestruturação bancária em si provocou uma redução drástica em todo o mercado de trabalho 

do setor bancário. Assim sendo, em 1986 se observavam uma categoria de aproximadamente 

um milhão de funcionários, e após dez anos, a categoria possuía aproximadamente 497 

(quatrocentos e noventa e sete) mil bancários. Ou seja, meio milhão de pessoas ficou 

desempregada em apenas uma década (SEGNINIM, 1999). 

A tabela abaixo apresenta dados mais específicos acerca do número de bancários 

dentro do setor ao longo do período. 

Tabela 3 – Número Estimado de Empregados no Setor Financeiro no Brasil / Dezembro 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

824.316 753.636 700.217 682.304 671.740 637.647 571.582 497.108 

Fonte: Adaptado de NETZ, Sônia Rosane. Novas tecnologias da informação: suas influências no trabalho 

bancário. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA, 12., 2005, Belo Horizonte. Anais... Belo 

Horizonte: Sociedade Brasileira de Sociologia, 2005. p. 2-18. 

A contratação de estagiários foi um meio adotado para se conseguir mão de obra 

barata dentro dos bancos públicos em geral. Esse tipo de contratação permite ao banco a fuga 

de cláusulas contratuais relativas ao trabalhador efetivo, fora a economia com salários 

inferiores aos funcionários do banco. “A ‘estagiarização’ representa, além da redução do 

número de bancários na base do sindicato, a dificuldade de mobilização e resistência por 

melhores condições de trabalho”. (SILVA, 2002, p. 8). 

Batista (2008) enfatiza que não apenas ajustes na estrutura física e pessoal do banco 

foi alterado. Afirma também que há um agravamento da concorrência entre os bancos uma 

vez que os produtos que vendem são similares. A alteração das atividades e produtos vendidos 

nos bancos se segmentou junto à forma de atendimento ao público. Portanto, o foco comercial 

tornou-se o cliente. Visto que o mesmo, a partir de então, é o único que injeta recursos dentro 

dos bancos através da compra de seus produtos, seja ele depósito à vista, a prazo, poupança, 

seguros, letras, taxas, impostos, empréstimos, crédito imobiliário, capital de giro, dentre 

outros. 

A título de exemplificação, no Banco do Brasil, a diminuição de custos foi 

fundamental para otimizar processos de ‘produção financeira’. Houve uma grande redução de 

níveis hierárquicos, implementação de programas de qualidade, flexibilização das relações de 
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trabalho e inserção de trabalhadores terceirizados. Mas na verdade, o ponto de destaque da 

autora se apresenta pela nova faceta do funcionário, a pluriespecialidade. Batista (2008) situa 

assim o trabalhador pluriespecializado: 

O estudo empírico no BB indicou algo mais parecido com as observações de 

Friedmann (1972) que diferenciam trabalho pluriespecializado e trabalho 

polivalente. Segundo o autor, a pluriespecialização seria típica do trabalhador semi-

especializado, que em virtude da fragmentação e da variabilidade do mercado 

converteu-se no utilityman, ou seja, o trabalhador que desenvolve qualificações 

particulares a fim de substituir outros postos quando houver necessidade, sem, 

contudo, gerar um trabalhador polivalente no sentido de uma função que sintetize 

todas as qualificações necessárias para o exercício do conjunto do processo 

(BATISTA, 2008, p. 5-6). 

Vale ressaltar ainda a situação em que os funcionários são inseridos, pois, a 

flexibilidade das condições de trabalho implica não apenas em realizar diferentes tarefas, mas 

também na possibilidade de compatibilizar essas novas atribuições às novas necessidades do 

banco, que incluem horas extras, maleabilidade de horários, trabalhos noturnos, entre outros 

(JACQUES; AMAZARRAY, 2006). 

A intensificação do trabalho vem se tornando cada dia mais presente dentro das 

agências bancárias com o objetivo de alcançar metas que várias vezes são consideradas 

inalcançáveis pelos próprios funcionários. O cansaço do dia a dia se acumula no funcionário 

com o passar dos anos e o que se vê é um funcionário cada vez mais debilitado e insatisfeito 

com o trabalho, nesse sentido, vários quadros patológicos são desenvolvidos e estão presentes 

dentro da cultura do ser bancário. Doenças como LER/ DORT, Síndrome de Burnout, 

exaustão emocional, não são tão raros. (JACQUES; AMAZARRAY, 2006) 

No entanto, o quadro emocional que mais ataca o bancário é o estresse, afirmam tais 

autoras:  

Em relação à sintomatologia, os mesmos autores reconhecem uma variabilidade de 

sintomas, tanto físicos como mentais. Entre os físicos, os mais citados são: fadiga, 

dores de cabeça, insônia, dores no corpo, palpitações, alterações intestinais, náuseas, 

tremores, extremidades frias e resfriados constantes. Entre os sintomas mentais ou 

emocionais, estão: diminuição da atenção concentrada e da memória, indecisão, 

confusão, perda do senso de humor, ansiedade, depressão, raiva, frustração, 

preocupação, medo, irritabilidade e impaciência (JACQUES; AMAZARRAY, 2006, 

p. 99). 

Portanto, ser bancário hoje no Brasil implica conviver com diversas formas de 

precarização do trabalho, que, ao longo dos anos, ao invés de diminuírem, tenderam a 
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aumentar, transformando uma categoria que antigamente era vista como excelente, 

aparentemente uma vida de ‘esplendor social’, em uma forma de trabalho precarizada
21

. 

3.3.2 Automação bancária no Brasil 

A automação bancária ocorre no Brasil como consequência direta da evolução e 

disseminação das Tecnologias da Informação e da reestruturação produtiva de todo o setor 

financeiro brasileiro. Dito isso, não é difícil imaginar a atividade bancária antes da década de 

1990, uma vez que os trabalhos bancários, de acordo com Netz (2005), eram essencialmente 

burocráticos e executados por vários funcionários, onde a execução de uma atividade por um 

escriturário passava pela necessidade da conferência de outro para que fosse garantida a 

eficiência e a correção dos registros.  

Nesse sentido, define-se automação com sendo “todo instrumento ou objeto que 

funcione sem a intervenção humana, podendo ser aplicado a qualquer tipo de máquina ou 

artefato que opere desse modo”, tendo por objetivo coleta, armazenamento, processamento ou 

transmissão de informação. (NETZ, 2005, p. 3) 

O setor bancário, como todo setor que está inserido no mercado competitivo, necessita 

e busca alcançar altos níveis de produtividade. Assim, a automação significou condição básica 

para a manutenção dos padrões de competitividade entre os bancos, e boa parte das 

consequências da automação no período pós Plano Real, tiveram início durante a década de 

1970. A princípio, a automação tinha como responsabilidade apenas administrar e controlar as 

operações financeiras. No segundo momento, após a década de 1980, realizou a diferenciação 

de produtos e serviços, bem como inovações financeiras buscando a satisfação do cliente 

(CRUZ; GOMES, 1998).   

Nos últimos anos, o ambiente de alto grau de incerteza, competitivo e de 

estabilidade econômica, desde a implantação do Plano Real, foi colocando para o 

setor bancário a necessidade de se fazer mudanças bruscas em sua estrutura 

operacional, tendo como eixo principal o trinômio, demissão em massa, automação e 

terceirização. Estas mudanças ocorreram em momentos diferenciados do ajuste 

estrutura implementado pelos bancos (DIEESE, 1995 apud CRUZ; GOMES, 1998, 

p. 4). 

Outro ponto de vista no sentido histórico da automação bancária é feita por Blass 

(1993). A autora defende três momentos principais para a automação bancária: “a implantação 

de sistemas automatizados para controle administrativo; para apoio gerencial; e de 
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 O livro “Ser bancário: viver o esplendor social ou o trabalho precário?” Lívia de Oliveira Borges, Gabriel 

Eduardo Vitullo, Júlio Ramon Teles da Ponte (Organizadores). Curitiba – PR: CRV, 2012, contém vários 

relatos e análises sobre a precarização do trabalho bancário. 
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atendimento” (Blass, 1993, p. 84). Os desenvolvimentos dos centros de processamentos de 

dados se deram com o objetivo de buscar maior controle administrativo e datam do fim da 

década de 1960. Os primeiros sistemas de apoio gerencial datam da década de 1970 e 

buscavam “uma formidável integração das unidades à organização e uma concentração 

extrema do poder de decisão”. A partir da década de 1980, são desenvolvidos os bancos 

eletrônicos e agências online, que tinham como objetivo o atendimento ao cliente sem que o 

mesmo tivesse que se deslocar a uma agência bancária. Nesse sentido, outras facilidades 

foram acrescidas como caixas automáticos e internet banking (BLASS, 1993, p. 84-85). 

Cruz e Gomes (1998, p. 5-6) afirmam que no “caso das agências bancárias públicas, 

ao se analisar esses motivos, identificou-se que as mesmas elegeram, pela ordem de 

importância, os seguintes fatores”: i) melhoria na qualidade dos serviços; ii) maior 

competitividade; e, iii) menor custo no atendimento. De acordo com as autoras, há um 

“consenso entre as agências de que para se alcançar níveis mais altos de competitividade é 

necessário que a empresa invista em melhorias, benefícios e serviços diferenciados para os 

clientes. Quanto melhor o atendimento ao cliente, mais competitivas elas serão”. 

Assim sendo, é viável dizer que o que se observa hoje no sistema financeiro 

automatizado, nada mais é do que consequência de atitudes que visaram aumentar a 

produtividade. Portanto, os bancos investem cada dia mais em tecnologias mais avançadas 

buscando sempre viabilizar com mais rapidez e segurança as transações bancárias. A 

dependência atual das Novas Tecnologias de Informação (NTI) é tão grande que não há 

condições de realizar a quantidade de transações se não for por meio da informática (HOFF, 

2003). 

Como já apresentado, o uso da nova tecnologia facilitou a entrada e saída de 

informações nos sistemas bancários, o que por sua vez aumentou o volume de negociações 

feitas, tanto pelo sistema financeiro como pelos bancos. Por isso, do ponto de vista do 

trabalhador houve uma grande redução na rotina de trabalho, pois a tecnologia permitiu que o 

escriturário exercesse suas atividades com menor margem de erro e mais simplificadamente. 

(CRUZ; GOMES, 1998). 

A inserção da automação no Banco do Brasil, a título de exemplo, ocorreu em 1982, 

como explica Hoff (2003). 

O “sistema on-line”, tão aguardado, foi inaugurado na agência 504 – Norte, em 

Brasília (DF), em 24 de setembro de 1982. A dependência seria, naquele dia, a 

primeira a funcionar nesse sistema, libertando-se das longas listagens de papel nos 

caixas, que eram necessárias para operações hoje simples, como pagamentos, 

transferências e consulta de saldos. O “sistema on-line” interligaria, mais adiante, 
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todas as agências do Banco e as transações começavam a ser feitas em tempo real 

entre uma dependência e outra. O cliente podia ter seu extrato, com o saldo de sua 

conta atualizado, a qualquer momento. Este sistema foi, há 20 anos, o ponto de 

partida para os atuais sistemas que funcionam totalmente interligados e todos em 

tempo real, seja nas agências do Banco do Brasil SA ou em qualquer outro banco 

público ou privado (HOFF, 2003, p. 3-4). 

Netz (2005) defende que as inovações tecnológicas no setor bancário não iriam ser 

utilizadas apenas para aumentar a produtividade. De acordo com a autora, as novas 

tecnologias de informação vieram a fortalecer alguns fatores como terceirização e 

racionalização, entre outros, que mais tarde seriam responsáveis por grandes níveis de 

desemprego bancário e modificações estruturais no setor. 

O estudo do DIEESE (1998) relaciona diversos fatores como responsáveis pelas 

transformações ocorridas na atividade bancária. A automação bancária, as novas 

formas de organização do trabalho, as fusões, as incorporações, as privatizações, a 

terceirização e a racionalização seriam responsáveis pela redução de grande número 

de trabalhadores (NETZ, 2005, p.10). 

Vale salientar ainda que a partir do investimento em automação, os bancos reduziram 

o que a autora chama de “manuseio de papéis” e, como consequência, desde o Plano Cruzado 

(1986) até 1993, os banqueiros já haviam eliminado mais de 230 (duzentos e trinta) mil postos 

de trabalho (NETZ, 2005). 

No entanto, os bancários que ainda permaneceram na ativa sofreram ainda mais com a 

necessidade de adaptação ao novo sistema de informações. 

Essas inovações tecnológicas acarretaram mudanças no processo de trabalho dos 

bancários, uma vez que antes da informatização os caixas trabalhavam com 

máquinas que armazenavam os dados digitados que precisavam ser transmitidos 

após o fechamento das agências. A partir do recurso da informática, cada caixa 

passou a operar com um terminal de computador, agilizando o tempo de atualização 

dos dados. Com a introdução do sistema on-line, o terminal de computador 

possibilitou maior velocidade no atendimento, trazendo com isso a intensificação do 

ritmo de trabalho e aumento da produtividade (MUROFUSE; MARZIALE, 2001, p. 

21). 

Logo, fica claro que os bancos, por serem dependentes do sistema financeiro mundial, 

tiveram uma maior urgência em aperfeiçoar as tecnologias de informação. Neste processo, o 

mais impactado acaba por ser o bancário, que de certa forma, não acompanha a velocidade 

com que as transformações acontecem.  

Com a entrada do modo de produção capitalista na era da globalização, marcada 

pela intensidade e generalização da internacionalização do capital, os bancos 

tradicionais encontraram novos concorrentes e os impactos no trabalho bancários 

foram a intensificação do ritmo do trabalho, exigências redobradas de produtividade 

e de qualidade, o prolongamento da jornada de trabalho com aumento das horas-

extras não remuneradas, a redução do quadro de pessoal, a informatização intensa, o 

rebaixamento salarial, a instauração de um clima geral de insegurança e 

precariedade do trabalho (MUROFUSE; MARZIALE, 2001, p.22). 
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Paralelo a isso, ocorreu o enfraquecimento sindical também foi abordado por Araújo, 

Cartoni e Justo (2001 apud NETZ, 2005). De acordo com os autores, havia discussão sobre as 

inovações tecnológicas dentro das reuniões sindicais. No entanto, durante os acordos com a 

categoria, a presença do tema acabava por ser descartada. Por outro lado, as lutas sindicais 

confrontavam os banqueiros com as demissões advindas das reestruturações ocorridas pós 

Plano Real. A velocidade com que as transformações estruturais aconteceram durante o 

período acabou por prejudicar o acompanhamento dos movimentos sindicais e dificultar 

formulação de contrapropostas.  

Uma outra questão a ser destacada é que o trabalho bancário não é mais aquela 

atividade executada nas agências bancárias, ou nos centros de compensação e 

processamento, por funcionários contratados como bancários. Atualmente, o cliente, 

em certo aspecto, também faz o trabalho bancário. O cliente não só executa certas 

operações sem nenhuma remuneração, mas também é responsável por eventuais 

erros de digitação que venha a cometer. Ou seja, as NTI não só alteraram a relação 

capital/trabalho, mas proporcionaram o aparecimento de um tipo de trabalho que não 

é remunerado (NETZ, 2005, p. 14). 

Conclui-se, portanto, que no geral a automação se fez necessária para que fosse 

consolidada a reestruturação produtiva do setor bancário, o que por sua vez aumentou a 

produtividade e a lucratividade do setor. Porém, em consequência, também se observou um 

aumento considerável do ritmo de trabalho do bancário, a redução drástica dos postos de 

trabalho, intensificação generalizada, precarização das condições de trabalho e saúde dos 

bancários, aumento das metas bancárias, desrespeito a jornadas de trabalho, entre outros.  

3.4 TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO BRASILEIRO 

Nesta seção, o esforço é aclarar alguns aspectos do processo de terceirização bancária. 

Dentre eles, a instalação, ao longo dos anos, dos terceirizados dentro das agências, e ainda, as 

principais consequências ao se incluir esta forma de contratação de mão de obra no setor 

bancário.  

Em um jornal interno editado e publicado pelo próprio sindicato nacional dos 

bancários, é traçada uma linha do tempo quanto ao tema ‘terceirização’, desde os anos de 

1980 até os dias atuais. Nesse sentido, a terceirização é identificada inicialmente durante os 

anos de 1980, apenas em alguns serviços de atividades-meio realizadas pelos terceiros, dentre 

elas os serviços de segurança, transporte de valores e limpeza. Vale a ressalva que ainda hoje 

esse tipo de terceirização está sendo executada. (JORNAL FB TERCEIRIZADAS, 2011). 

Já durante a década de 1990, a terceirização começou a ‘invadir’ as agências bancárias 

com mais fôlego, visando agora alguns serviços próprios dos bancários, ou seja, os 
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subcontratados passaram a exercer atividades-fim. O jornal interno destaca ainda o avanço, 

durante o período, das financeiras vendedoras de crédito e o aumento significativo dos 

correspondentes bancários.  Entre os serviços terceirizados durante a última década do século 

XX, encontram-se: 

[...] compensação, tesouraria, retaguarda/processamento de documentos, tele-

atendimento (call centers), SAC (atendimento ativo e receptivo), cobrança, cartão de 

crédito, expedição, telefonia, abertura de contas, arquivo, transporte de funcionários, 

departamento jurídicos, treinamento, recrutamento, consultores de TI (Tecnologia da 

Informação), microfilmagem, auditoria, contabilidade, seguro, dentre outras 

atividades (JORNAL FB TERCEIRIZADAS, 2011, p. 4). 

Já a partir dos anos 2000, o principal argumento em favor da terceirização refere-se 

aos correspondentes bancários, que atingem aproximadamente mais de 185 (cento e oitenta e 

cinco) mil pontos. Acrescenta-se ainda, que os produtos bancários como câmbio, 

microcrédito, entre outros, são assumidos por esse tipo de terceirização (JORNAL FB 

TERCEIRIZADAS, 2011 p.4). 

Ainda acerca do processo histórico da terceirização bancária, Oliveira (2008) 

demonstra que ao longo dos anos a terceirização existia, mas não com a magnitude com que é 

exercida nos dias de hoje. Em uma das entrevistas de sua pesquisa um entrevistado diz que 

antigamente havia muitos estagiários que exerciam atividades de bancários. Portanto, o que se 

infere da entrevista é que há uma diferença em relação ao que hoje se apresenta como 

terceirização. Com agências lotadas com estagiários, é razoável supor que não havia 

necessidade da contratação de mão de obra terceirizada, uma vez que os estagiários exerciam 

as atividades-fim. O depoimento de um escriturário, extraído do estudo supracito é 

elucidativo: 

[...] no atendimento, [o banco] sempre teve, desde quando eu entrei, os estagiários, 

[o banco] sempre trabalhou com estagiários. Hoje, bem menos, mas tinha uma 

quantidade grande de estagiários que executavam as mesmas funções que os 

funcionários executavam [...] os estagiários atendiam o público, tudo que um 

funcionário fazia o estagiário fazia também (OLIVEIRA, 2008, p. 10) 

Blanco (1999, p. 76-84 apud SILVA, 2005) classifica cinco formas diferentes de 

manifestações da terceirização nos bancos. 

A primeira forma de terceirização bancária se dá por empresas terceirizadas ligadas ao 

próprio grupo econômico do banco, ou seja, o banco é ‘dono’ de uma empresa que presta 

serviços a ele mesmo. Um exemplo que ocorre dentro do Banco do Brasil é a Cobra 

Tecnologia, que presta serviços de suporte técnico de TI ao banco. O autor argumenta que 

esse tipo de terceirização busca diminuir o custo tributário das contratações. 
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A segunda forma é a mão de obra temporária. Nesse caso os bancos tendem a 

responder a um fator sazonal, ou seja, quando o movimento dentro das agências é grande, há 

uma demanda por mão de obra terceirizada extra para suprir as necessidades dos bancos, 

passado esse período, os subcontratados retornam às prestadoras de serviço. 

Os estagiários representam a terceira forma de terceirização de mão de obra. Neste 

caso, os bancos contratam estagiários com os objetivos de minimização de custos com 

funcionários e executam atividades-fim. Vale ressaltar que as atividades exercidas pelos 

estagiários raramente possuem algum tipo de conexão com seus currículos escolares. 

O quarto tipo de terceirização elencado é a típica contratação de terceiros. Nesse tipo 

se encontram as terceirizações de atividades-meio, como vigilância, transporte e limpeza, por 

exemplo. 

As franquias representam a quinta forma de terceirização bancária. Aqui uma pessoa 

interessada em abrir uma franquia do banco deve pagar um preço estipulado e um aluguel 

mensal. Alguns serviços passam a ser disponibilizados como recolhimento de tributos, 

pagamento de pequenas contas, entre outros. 

Silva (2005) complementa o que Blanco mencionou em 1998 argumentando sobre 

mais um tipo de terceirização bancária, os correspondentes bancários. De acordo com a autora 

esse tipo de terceirização permite um convênio entre pequenos ambientes comerciais e os 

bancos, através de adaptações tecnológicas nos terminais de caixa. Portanto, mercearias, 

padarias e farmácias começaram a ter acesso a pequenas movimentações financeiras. No 

entanto, de acordo com Antunes (1999 apud SILVA, 2005, p. 12), o que se vê é uma diferente 

forma de exploração do trabalhador que agora é obrigado a exercer essa função de bancário. 

Porém, este não recebe e nem goza de nenhum tipo de benefício da categoria, como por 

exemplo, o limite de 6 (seis) horas de jornada de trabalho. Ainda de acordo com Antunes 

(1999, p. 57 apud SILVA, 2005, p. 12), “quanto mais o trabalho se distancia das empresas 

principais, maior tende a ser a sua precarização”. 

No início da década de 2000, a Resolução nº 2.707, do Banco Central permite que 

correspondentes bancários obtenham um maior leque de serviços, uma vez que eles já haviam 

sido licenciados a funcionar desde 1995, pela Resolução nº 2.640, também do Banco Central. 

Como consequência, algumas empresas como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal 

aderiram rapidamente aos convênios, buscando aumentar sua rede de negócios e demonstrado 

a elevada intensidade da reestruturação produtiva no setor bancário (SILVA, 2005). Os 

exemplos que seguem são emblemáticos: 
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O Banco do Brasil fez convênio com a Empresa de Correios e Telégrafos (ECT), 

instituição presente no território nacional com 10.500 agências e 82 mil empregados 

funcionando de segunda a sábado (DIEESE, 2000; 15). A Caixa Econômica Federal 

é a empresa pública responsável pela administração e operacionalização das loterias 

e desde 1997 as casas lotéricas estão interligadas on-line com a instituição. A partir 

de 1999 as casas lotéricas foram autorizadas a receber contas de concessionárias 

públicas e privadas (água, luz, gás, telefone) e pagamento de impostos e 

contribuições. Em 2000 a CEF, através do programa “Caixa Aqui”, ampliou o leque 

de serviços bancários nas mais de 7.000 lotéricas em todo o Brasil:a. pagamento de 

contas: água, luz, telefone, tributos estaduais e municipais, carnês; habitação;INSS, 

FGTS, boletos bancários da CAIXA, PIS;  b. recebimento de benefício do INSS;  c. 

depósitos em dinheiro na conta-corrente ou poupança da CAIXA até o limite de R$ 

500,00;  d. saques com cartão da Caixa até R$ 1.000,00; e. consulta de saldo de 

conta-corrente e poupança com o cartão da CAIXA. A CEF também realizou 

convênio com bares e padarias para a realização de vários desses serviços bancários 

(SILVA, 2005, p. 15). 

Por fim, Silva (2005) também destaca a Resolução nº 3.110 do Banco Central, que 

permite a criação de empresas que tenham por finalidade a prestação de serviços bancários. E 

mais tarde, a Resolução nº 3.156 do Banco Central, que amplia os serviços dos 

correspondentes bancários. 

Portanto, a evolução do sistema financeiro ‘extra banco’ via correspondentes 

bancários, por exemplo, somada às inovações tecnológicas implementadas no setor, permite 

que os banqueiros reduzam o seu quadro de pessoal. Além disso, inúmeras operações 

bancárias estão sendo, paulatinamente, assumidas pelos próprios clientes.  Nesse sentido, 

Sanches (2008) detalha como o cliente faz parte do “processo produtivo do setor bancário”: 

Até mesmo os clientes têm seu papel redefinido para atuar nas mudanças que 

atingem a gestão da produção e da força de trabalho no contexto do sistema 

bancário. Estes passaram a “trabalhar” para os bancos, e ao contrário de serem 

beneficiados por isso, diante da economia de custos derivada das operações 

eletrônicas, feitas via telefone, caixas eletrônicos e Internet, passaram a ter a 

ampliação da cobrança das tarifas bancárias. Os clientes são parte do processo 

produtivo, tendo a sua ação também controlada pelos bancos que os fazem trabalhar 

para si e ainda assim cobram tarifas por cada uma das operações efetuadas. Após 

1994, as mais diversas tarifas passaram a ser cobradas sobre as operações realizadas 

para e pelos clientes que, inclusive, seguem e obedecem às ordens enunciadas de 

modo imperativo. Nas operações realizadas via sistema telefônico, citamos, por 

exemplo: “Digite sua agência, número de conta, senha... etc”,“ Tenha sempre à mão 

o seu cartão”, “Escolha a operação desejada”, “Anote o número de confirmação”. 

No caso das operações feitas em caixas eletrônicos, as mensagens costumam ser: 

“Digite...”, “Retire o envelope.”, “Coloque o envelope”, somadas a outras regras 

para o “bom andamento do trabalho”, como: “Não peça ajuda a estranhos”, “Não 

divulgue sua senha para estranhos”, etc. Nas operações bancárias, feitas nos caixas 

eletrônicos, até mesmo o tempo é controlado. Caso o próprio cliente demore para 

efetivar uma operação, a tela de trabalho será removida e ele terá que voltar ao ponto 

inicial e refazer todo o trajeto que fora interrompido (SANCHES, 2008, p. 6). 

Diante desse processo em que inclusive o cliente está inserido como engrenagem do 

sistema produtivo bancário, observa-se que o funcionário bancário torna-se cada vez mais 
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‘esquecido’ e, ao longo da reestruturação bancária, o que se vê é um novo profissional, mas 

não mais bancário, e sim um vendedor.  

No tocante às relações e condições de trabalho Sanches (2008) faz um comparativo 

entre trabalhadores bancários efetivos e terceirizados, em 2004.  

 

Tabela 3 - Relações e condições de trabalho dos trabalhadores terceirizados e efetivos, que realizam as mesmas 

atividades bancárias relativas à Retaguarda e à Compensação.Dados referentes ao ano de 2004 

 

  

TERCEIRIZADOS 

 

BANCÁRIOS 

  

Terceirizados  

efetivados nas 

empresas 

terceirizadas 

 

 

Terceirizados 

trabalhando 

como 

temporários 

 

Terceirizados 

trabalhando 

por produção 

 

Bancários 

efetivados nos 

bancos 

 

Local de 

Trabalho 

 

Banco ou 

empresa 

terceirizada 

 

 

Banco ou 

empresa 

terceirizada 

 

Empresa 

terceirizada 

 

Banco 

 

 

 

Salário 

 

Auxiliar Adm.: 

mínimo 300 

reais e máximo 

de 500 reais 

 

 

Auxiliar Adm.: 

mínimo 300 

reais e máximo 

de 500 reais 

 

 

“Free-lancer” 

ou horista: 

trabalhadores 

ganham por 

produção 

 

 

Piso 

Escriturário: R$ 

702,00 

Piso Caixa: 

R$ 992 

 

Jornada de 

Trabalho 

 

 

8:48 minutos 

 

8:48 minutos 

 

Média 12h 

 

6 horas 

 

Gratificação 

Compensador de 

cheques 

 

 

 

Não tem 

 

 

Não tem 

 

 

Não tem 

 

 

R$ 65,31 

 

Ajuda 

Deslocamento 

Noturno 

 

 

Não tem 

 

Não tem 

 

Não tem 

 

R$ 40,25 

 

Média de 

autenticações 

por hora 

trabalhada (dias 

 

 

250 

 

 

250 

 

 

250 

 

 

108 
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de pico) 

 

 

PLR – 

Participação nos 

Lucros e 

Resultados 

 

 

Não tem 

 

Não tem 

 

Não tem 

 

80% salário 

recebido + 

Valor Fixo de 

R$ 650,00 

 

 

Vale transporte 

 

Limitado ao 

valor de uma 

condução para a 

ida e outra para 

a volta 

 

 

Limitado ao 

valor de uma 

condução para a 

ida e outra para 

a volta 

 

 

Não tem 

 

Banco paga 

gastos com 

transporte acima 

de 4% do salário 

 

Ticket 

Restaurante  

(vale refeição 

diário) 

 

 

Para empresas 

que pagar valor 

médio é de 

R$5,00 por dia 

 

 

Para empresas 

que pagar valor 

médio é de 

R$5,00 por dia 

 

 

 

Não tem 

 

Valor R$ 11,67 

por dia 

 

Ticket 

Alimentação ( 

vale mercado) 

 

 

Para empresas 

que pagam varia 

de R$ 30,00 a 

R$ 50,00 

 

 

 

Não tem 

 

 

Não tem 

 

 

R$ 200,00 

 

Auxílio Creche 

 

 

Não tem 

 

Não tem  

 

Não tem 

 

R$ 163, 00 

 

Estabilidade 

Mulher Gestante 

 

Trabalhadoras 

têm estabilidade 

durante a 

gravidez e 30 

dias após o parto 

 

 

Trabalhadoras 

Não têm direito  

 

Trabalhadoras 

Não têm direito 

 

Trabalhadoras 

têm estabilidade 

durante a 

gravidez e 60 

dias após o parto 

 

Licença 

Maternidade 

 

Trabalhadoras 

têm direito 

 

Trabalhadoras 

têm direito 

 

Trabalhadoras 

Não têm direito 

 

Trabalhadoras 

têm direito a 

120 dias para 

cuidar do recém-

nascido 

 

 

Convênio 

Médico 

 

 

Trabalhadores 

Possuem 

 

Trabalhadores 

Possuem 

 

Não tem 

 

Trabalhadores 

Possuem 

 

 

CIPA – 

 

Trabalhadores 

 

Trabalhadores 

 

Trabalhadores 

 

Trabalhadores 
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Comissão 

Interna de 

Prevenção de 

Acidentes 

desconhecem 

processo 

eleitoral 

não podem 

participar do 

processo 

eleitoral 

não podem 

participar do 

processo 

eleitoral 

conhecem e 

participam 

votando em seus 

candidatos 

 

 

Prevenção 

Doenças 

Ocupacionais 

 

Não há 

 

Não há 

 

Não há 

 

No geral bancos 

possuem 

SESMT e em 

algumas 

instituições há 

programas 

próprios 

 

 

Qualificação 

Profissional 

 

 

Não há 

 

Não há 

 

Não há 

 

Há programa 

 

Treinamento 

 

 

Não há 

 

Não há 

 

Não há 

 

Há programa 

 

Representante 

Sindical 

Trabalhadores 

 

 

Há casos 

isolados 

 

Não Há 

 

Não há 

 

Há grande 

representação 

sindical na 

maior parte dos 

bancos e em 

todos os estados 

do país 

 

Fonte: SANCHES, Ana Tercia. A terceirização diante da noção de trabalhador coletivo em Marx. In: 

SIMPÓSIO LUTAS SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA, 3., 2008, São Paulo. Anais eletrônicos... São Paulo: 

GEPAL, 2008. Disponível em: <http://www.uel.br/grupo-pesquisa/gepal/terceirosimposio/anatercia.pdf>. 

Acesso em: 03 ago. 2013. 

Levando-se em consideração os dados levantados por Sanches (2008) fica clara a 

diferença entre as duas formas de contratação dentro do ambiente bancário. Há uma grande 

diferença entre as classes quando o assunto é salário. Para o ano de 2004, o salário máximo de 

um terceirizado bancário fica abaixo do salário mínimo do efetivo em duzentos reais. Outro 

ponto que merece destaque é o fato de não existir qualquer tipo de treinamento para os 

funcionários terceirizados. Os trabalhadores efetivos contam coma participação nos lucros, 

recebem auxílio alimentação e ticket alimentação. Por outro lado, nada disso pode ser dito a 

respeito da maioria dos terceirizados. 

A conclusão que Sanches (2008) tira a respeito desse fato não podia ser outra senão a 

precarização das condições de trabalho dos terceirizados. A autora vai além e enfatiza que: 
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As relações de emprego e as condições de trabalho são consideradas precárias, 

principalmente quando se considera que ocorre um rebaixamento na condição 

anterior estabelecida e vivida por um grupo de trabalhadores assalariados ou por 

determinado estrato dentro deste conjunto. As diferenças emergem, quando se 

comparam as condições de trabalho disponibilizadas pelo banco com aquelas 

oferecidas pela empresa terceirizada. Sob essa ótica, a precarização [...] ao conter em 

si a marca inaugural do rebaixamento de um patamar anterior existente (salários, 

benefícios sociais e condições de trabalho), a precarização passa a adquirir status de 

característica nata do fenômeno.  A precarização das relações de trabalho assalariado 

não surge como conseqüência, mas é uma condição sine qua non. A força de 

trabalho barata constitui o principal, ou talvez o único, fundamento da capacidade de 

concorrência entre empresas terceirizadas, executantes de serviços bancários do 

setor de Tesouraria, Retaguarda e Compensação (SANCHES, 2008, p. 10). 

 

A título de exemplo atual, a pesquisa feita por Coutinho (2011) apud Ferrareze (2012, 

p. 40) apresenta a comparação salarial entre bancários terceirizados em São Paulo, em 2009. 

Tabela 4 - Diferenças entre salários de bancários e terceirizados 

 Bancários Terceirizados 

Piso Salarial R$ 1.010,64 R$ 555,00 

Jornada de 

Trabalho 
6h 9h 48min 

PLR 2007/2008 Até 2,2 Salários Zero 

Adicional da PLR 
Até R$ 

1.980,00 
Zero 

Vale-Refeição R$ 15,98 /dia R$ 4,00 

Vale-Alimentação R$ 272,96 /mês Zero 

Auxílio-Creche 
R$ 196,18 / 

mês 
Zero 

Fonte: FERRAREZE, Marlise Duarte Ribas. Serviço Terceirizado em Agências Bancárias. Passo Fundo: 

IMED, 2012. 

 

Ferrareze (2012, p. 40) destaca que o terceirizado: 

recebe por mês, praticamente, os valores que correspondem apenas a títulos de vale-

alimentação e vale-refeição do empregado bancário, sem falar que, entre eles, há 

uma disparidade significativa quanto à jornada de trabalho laborada.  

Logo, os dados da tabela anterior reforçam o ressaltado no estudo de Sanches (2008).   

E, considerando que a diferença temporal entre os estudos é de cinco anos, o que se vê é um 

aprofundamento da diferença entre as duas categorias. Essa disparidade pode aumentar ainda 

mais, visto que a classe dos bancários é unida através de um sindicato nacional, o que tende a 

criar uma expectativa de melhora nas condições de trabalho. No entanto, como os 

terceirizados não possuem representação sindical, acabam ficando à mercê da precarização do 

trabalho.  
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No ano de 2012 o DIEESE fez um estudo acerca do tema terceirização/representação 

no Brasil, durante o período de 2005 a 2009, com base nas convenções e acordos registrados 

no SACC/DIEESE. Nesse sentido, observou-se a maioria das convenções/acordos que 

contemplam temas em relação aos terceirizados se encontra no ramo da indústria. Por outro 

lado, no setor de serviços, são poucos os casos registrados. Entre as mais de 20 (vinte) 

cláusulas analisadas no setor de serviços, apenas uma cláusula se dirige ao setor bancário - 

‘cláusulas sindicais sobre terceirização’.   

A análise das convenções e acordos coletivos de trabalho registrados no 

SACC/DIEESE revela que aproximadamente 34% das unidades de negociação 

analisadas apresentaram, nos instrumentos normativos registrados entre 2005 e 

2009, alguma cláusula sobre terceirização (Tabela 1). As maiores proporções de 

ocorrências foram observadas no setor industrial e rural, nos quais cláusulas sobre 

terceirização foram localizadas em cerca de 40% das negociações de cada setor 

(DIEESE, 2012, p. 4) 

Outro ponto que merece destaque em relação à terceirização bancária refere-se ao 

prazo que o Tribunal Superior do Trabalho impôs a todos os bancos para realizar a 

substituição de terceirizados por concursados. 

Em artigo publicado em setembro de 2012, na Agência Brasil, o Tribunal de Contas da 

União (TCU) concedeu um prazo final para empresas públicas acabarem com a terceirização 

em atividades-fim. A ideia é extinguir esse tipo de terceirização, permitindo a substituição 

desses trabalhadores por concursados, até o fim do prazo estipulado pelo Tribunal, em 2016. 

Empresas que não corresponderem de maneira satisfatória serão multadas (no valor de trinta 

mil reais) (SARRES, 2012).  

A substituição gradual dos terceirizados deverá acontecer na medida em que um plano 

de substituição for apresentado ao Tribunal. Nesse plano deverão constar quais as atividades 

serão consideradas finais pelas instituições. Assim, apesar das empresas poderem definir o 

que consideram atividades-fim com vistas a não-terceirização, o TCU possui autoridade para 

aceitar ou contestar as escolhas das empresas. Vale ressaltar que a imposição do Tribunal é 

válida não apenas para empresas públicas, mas para todas as empresas que possuírem em seu 

capital social dinheiro público, o que inclui as sociedades de economia mista (Banco do 

Brasil), entre outras (SARRES, 2012).  

Oliveira (2008) aponta esse processo como sendo o de ‘desterceirização’. 

Em junho de 2001, a 8ª Vara do Trabalho de Brasília – DF declara ilícita a 

terceirização de atividades-fim nos bancos, precisamente no setor de retaguarda, 

condenando a instituição a “rescindir todos os contratos irregularmente celebrados 

com as empresas prestadoras de serviços” e ainda a “somente utilizar como mão-de-

obra em suas atividades finalísticas empregados de seu quadro próprio de pessoal, 
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devidamente contratados em conformidade com os ditames constitucionais do art. 

37, II, da Carta Suprema” (OLIVEIRA, 2008, p.10-11).  

Um dos argumentos encontrados pelo autor supracitado em sua pesquisa de campo 

leva a crer que não foi apenas a decisão de ‘desterceirização’ que influenciou na substituição 

dos terceirizados por trabalhadores concursados, mas também o governo que facilitou a 

criação de novos concursos para suprimento da demanda bancária (OLIVEIRA, 2008). 

A ideia inicial era a substituição proporcional de três terceirizados para um 

concursado. No entanto, não é isso que se vê dentro das agências, de acordo com Oliveira 

(2008). Em suas entrevistas o que se vê são funcionários reclamando do aumento drástico da 

intensificação do trabalho, reclamações de que apenas duas pessoas irão exercer as mesmas 

funções de outros oito terceirizados, e ainda, que o banco em questão não valoriza o 

funcionário. Todavia, cobra para que as metas sejam cumpridas (OLIVEIRA, 2008 p. 14). 

Esse é o quadro que se desenha no processo de desterceirização que se desenrola em 

um importante banco público federal. Ao mesmo tempo em que podemos observar a 

inversão de uma das principais tendências do processo de reestruturação do sistema 

bancário nacional, a terceirização, vemos a intensificação de outra, a 

superexploração do trabalho, o que, aparentemente, pode ser contraditório 

(OLIVEIRA, 2008, p.15). 

Por fim, vale a ressalva de apontamentos feitos pelo jornal dos terceirizados. 

Argumenta-se que o trabalhador terceirizado fala em nome do banco, acessa o sistema 

bancário, observa, analisa dados dos clientes, visualiza a situação financeira geral do cliente. 

No entanto, não deveria ser permitido, uma vez que quem responde pelo banco, são os 

bancários, e não os terceirizados. (Dirigente Bancário apud JORNAL FB TERCEIRIZADAS, 

2011, p.1). Em relação ao sigilo bancário
22

, o próprio jornal argumenta que as informações 

devem ser manuseadas apenas pelos bancários e pelos próprios bancos, e não por empresas 

terceirizadas. Nesse caso, torna-se uma questão de negligência dos bancos, afinal, são 

milhares de terceirizados trabalhando longe dos olhos dos clientes (JORNAL FB 

TERCEIRIZADAS, 2011). 

3.5 CONCLUSÃO PARCIAL 

O setor bancário como se sabe, está inserido dentro do sistema financeiro nacional e 

também interligado ao sistema financeiro internacional, sendo, portanto sensível às suas 

transformações, bem como às demais mudanças que caracterizam o capitalismo em fins do 

século XX e início do século XXI.  

                                                           

22
 Lei Complementar (105/2001). 
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Neste caso particular, a reestruturação produtiva ocorrida dentro de toda a economia 

trouxe consequências para os bancos. Vale apontar, a princípio, que o sistema financeiro 

brasileiro não apenas sofreu os impactos da reestruturação produtiva, como também acelerou 

e disseminou novas práticas para outros setores da economia, inclusive para os clientes 

(usuários do sistema bancário). 

De uma maneira geral os bancos sofreram grandes alterações, entre elas a aceleração 

do processo de automação. O aumento da automação conseguiu fazer com que muitos clientes 

se afastassem das agências, uma vez que a partir de então conseguiam resolver suas próprias 

movimentações financeiras. Outro aspecto importante decorrente da automação foi a dispensa 

de vários bancários. Mais de meio milhão de funcionários foram demitidos visando a 

diminuição de mão de obra entre o período de 1980 e 2000. 

Neste contexto, a terceirização, portanto, tornou-se um meio para que os bancos 

pudessem adquirir mão de obra barata, ainda que menos qualificada, utilizando-a inclusive em 

atividades-fim. Dessa forma, não apenas a legislação é recorrentemente negada, uma vez que 

esta proíbe a terceirização de atividade-fim, mas também o argumento de Casali (2011, p. 2-

3), de que a terceirização “refere-se à transferência de atividades para outras empresas, 

detentoras de melhores técnicas e tecnologias”, também parece não ser a regra no setor 

bancário.  

Em decorrência, a flexibilização das condições de trabalho dos terceirizados tomou 

conta da categoria que foi alvo de forma drástica da precarização das condições de trabalho. 

Salários baixos, alta rotatividade, grande jornada de trabalho, entre outros aspectos são 

considerados para Sanches (2008) consequências primárias para a terceirização. Vale ressaltar 

ainda que esse quadro tende a se agravar uma vez que não há nenhum tipo de representação 

sindical para os funcionários advindos desse tipo de contratação. Além do que, o sindicato dos 

bancários abraça muito parcialmente as causas dos terceirizados.  
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4. TERCEIRIZAÇÃO E TRABALHO DECENTE NO BANCO DO BRASIL S/A – 

PARAÍBA ENTRE 2009 E 2013: RESULTADOS OBSERVADOS E AVALIAÇÃO 

O presente capítulo tem por finalidade apresentar os principais resultados da pesquisa 

de campo. Assim sendo, a discussão traz como suporte as entrevistas feitas com vários atores 

diretamente relacionados com a terceirização no Banco do Brasil S/A, na Paraíba. 

Como apresentado na metodologia, o objetivo aqui é confrontar a terceirização 

existente dentro do Banco do Brasil, na Paraíba, com o preconizado pela Agenda do Trabalho 

Decente da OIT, particularmente no tocante às condições de trabalho dos terceirizados, 

buscando enfatizar temas como: liberdade sindical, reconhecimento da negociação coletiva, 

trabalho não forçado, trabalho não infantil, a não discriminação em todas as formas, proteção 

social e vida digna a todos os terceirizados. 

Visando apresentar e avaliar os principais resultados tomou-se por base o já realizado 

por outros estudos, a exemplo de APOLINÁRIO (2002), não apenas porque muitos destes 

temas foram analisados no estudo supracitado (liberdade sindical, negociação coletiva, 

trabalho forçado, trabalho infantil, discriminação), mas também porque assim como nesta 

Dissertação de Mestrado, a autora, em sua pesquisa de campo, também entrevistou empresas, 

trabalhadores e sindicatos. 

4.1 VISÃO GERAL DOS TERCEIRIZADOS DO BANCO DO BRASIL: ATRIBUIÇÕES, 

METAS E TREINAMENTO 

Antes de mais nada é necessário esclarecer o que está sendo terceirizado dentro do 

Banco do Brasil, na Paraíba, nos dias atuais.  

Em relação à atividade-meio do banco, se observa muitos casos de terceirização 

principalmente a limpeza e segurança, sendo essa a terceirização mais visível. No entanto, são 

citados também alguns casos em que agem como suporte técnico.  

A terceirização de atividades-fim do banco encontra-se, de acordo com as entrevistas, 

principalmente focadas em aberturas de conta corrente e nos atendimentos negociais voltados 

a fortalecer o setor de empréstimos do banco, nos ambientes externos das agências.  

Uma diferença que vale ser ressaltada entre esses dois tipos de terceirização é que, 

enquanto os entrevistados que realizam atividades-meio enfatizam principalmente a 

precarização das condições de trabalho dentro das agências, os terceirizados que realizam 

atividades-fins afirmam que, além do problema de atualmente estarem exercendo suas 

atividades fora das agências, também padecem por ter que lidar com o tratamento dispensado 
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pelo sindicato dos bancários. Isso porque, por não serem bancários concursados, sentem que 

são tratados de forma diferenciada pelo sindicato da categoria. 

Um ponto importante sobre esta discussão se baseia em observar que o sindicato dos 

bancários é, não apenas na Paraíba, mas em todo território nacional, um dos sindicatos mais 

atuantes do Brasil. Em contrapartida, os terceirizados que atuam no setor bancário são apenas 

parcialmente ‘representados’ por esse sindicato.    

Uma vez informado brevemente o que está sendo terceirizado dentro do Banco do 

Brasil, na Paraíba, bem como alguns desafios que o tema enseja, segue os demais resultados e 

análises.  

As atividades desempenhadas pelos terceiros dentro das agências do Banco do Brasil 

variam conforme a finalidade e a necessidade do banco, mais especificamente, da agência.  

Antes de descrever as atividades que o Banco do Brasil está terceirizando, é 

importante entender a razão pela qual esta sociedade de economia mista executa tal 

intervenção no seu quadro de funcionários. Dentre os argumentos utilizados pela empresa 

para justificar o processo de terceirização, os gerentes defendem principalmente a redução dos 

custos. Segundo o Gerente G2, “na verdade o terceirizado ele é menos caro que um 

funcionário, e o Banco do Brasil como uma instituição pública muitas vezes tem até 

dificuldade de contratar terceirizado. Mas creio que é para facilitar os negócios. Os negócios 

e obter mais lucro.”  

Outro gerente do Banco do Brasil, o Gerente G1, possui uma linha de pensamento 

relativamente similar ao depoimento do gerente anterior e ainda argumenta em relação à 

terceirização das atividades-meio do banco. No entanto, também defende a terceirização como 

condição de viabilidade da própria empresa.“Eu acho que os terceirizados estão em número 

adequado. Vigilância e segurança [...]. Agora é claro que na atividade-fim de venda de 

crédito e abertura de contas, se tivesse mais melhoraria. Não acho que deve ser substituída 

por concursados (atividades-meio). A terceirização é uma forma de viabilizar a empresa. 

Com a atual legislação brasileira trabalhista se você tivesse que concursar a área meio, 

inviabilizaria qualquer empresa. É uma forma de você viabilizar a empresa”.  

O que se vê, portanto, é que o ponto de vista da empresa quanto ao tema depende do 

tipo de terceirização dentro do Banco do Brasil. Quando a discussão é em relação à 

terceirização das atividades-fim, observa-se o banco buscando minimizar seus custos e  

aumentar os lucros, seja pelo lado da abertura de novas contas (que vão fornecer lucros no 

médio prazo) ou pelo lado do empréstimo direto ao consumidor. Por outro lado, em relação às 
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atividades-meio, o banco se mostra satisfeito com a quantidade de terceirizações nesses 

segmentos e inclusive se apoiando no argumento da ‘inviabilidade’ do banco, caso não haja a 

manutenção dos subcontratados dentro das agências. 

4.1.1 Atribuições dos terceirizados 

Entre 2009 e 2010, uma das agências da capital do Estado da Paraíba se apresentava 

abaixo das expectativas em um determinado segmento das vendas. Dessa forma, houve a 

demanda de terceirizações para que as metas do ano fossem alcançadas. Esta foi uma das 

formas com que alguns dos entrevistados foram contratados pelo Banco do Brasil durante o 

período.  

Entre as atribuições de uma terceirizada em 2009 apresentam-se as seguintes 

atividades:“Atendimento/auxílio (fornecendo informações sobre os serviços e 

produtos aos clientes e auxiliando na manipulação do sistema das 

máquinas) nos ambientes dos Caixas Eletrônicos, alimentar e organizar os arquivos físicos, 

telemarketing e conferência de documentos”. (Terceirizada f2.). 

No entanto, foi informado que, em meio aos serviços acima descritos, o processo de 

telemarketing era a mais frequente entre as atribuições dos terceirizados, uma vez que este 

setor era o principal responsável na busca pelo cumprimento das metas de negócios. Outra 

terceirizada durante o período complementa as atribuições com maior ênfase em 

telemarketing. “Atendimento primário e consultor de empréstimo,[...]com atendimento inicial 

e não conclusivo.” (Terceirizada f1.). Outra terceirizada para atividades-fim no Banco do 

Brasil afirma: “as funções que exerci foram de atendimento ao público, captação de clientes 

para aderirem aos produtos oferecidos pelo banco, bem como outras atividades correlatas”. 

(Terceirizada f3.).  

Portanto, desde 2009 e 2010, as atribuições dos terceirizados são auxiliar os efetivos 

administrativamente e de prestarem serviços em telemarketing buscando potenciais clientes 

de negócios para o Banco do Brasil. 

Em 2013 observa-se que alguns produtos e o local da prestação de serviços parecem 

ter mudado, já que muitos destes últimos trabalham fora da agência. E quando se argumenta a 

favor da negociação de produtos bancários vendidos em ambientes externos aos das agências, 

o que se observa são terceirizados exercendo atribuições nas próprias calçadas em que as 

instalações bancárias estão. No entanto, a terceirização no setor negocial continua forte tendo 

por foco as metas do banco, é o que afirma uma terceirizada que atualmente presta serviços 

para o Banco do Brasil em uma das principais agências da capital. “Nós aqui na agência 
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Epitácio Pessoa
23

 temos que fazer consórcio, consignado e imobiliário/capitalização e 

protegido. Temos uma meta absurdamente alta[...] Nosso principal trabalho é fazer a 

prospecção, mas também temos a possibilidade de fazer o fechamento.” (Terceirizada f4). 

 

Outra terceirizada que atualmente exerce suas atividades no ambiente externo das 

agências do Banco do Brasil argumenta a respeito das suas atribuições: “Nessa agência, de 

terceirizado só tem eu, na captação de microcrédito, porque esse é um produto do banco que 

não traz muito retorno. Então, eu acho que o banco entendeu que não vale muito a pena 

pegar um funcionário e disponibilizar para esse serviço. Então assim, eles terceirizaram. E a 

parte também de consignado e imobiliário, que são as meninas que estão aqui fora (na 

calçada da agência bancária sob uma tenda). A parte do consignado também é terceirizada 

por este mesmo motivo, porque, eu acho, não ‘engorda’ tanto a carteira do banco, não é o 

principal objetivo. Isso na minha visão. E a parte de imobiliário, o terceirizado auxilia o 

funcionário. Porque o imobiliário é muito forte na CAIXA, mas o Banco do Brasil está 

começando agora para ficar no páreo com a CAIXA. Então assim, eu percebo que eles 

pegam os terceirizados e pedem para ficar aqui fora, mas perguntando tudo. O funcionário 

não pode fazer. Então, isso faz com que eles passem direto para o funcionário. Já fazem uma 

prévia do SERASA, essas coisas.”(Terceirizada f6.). 

O que se observa, portanto, é que a terceirização das atividades-fim do Banco do 

Brasil, hoje, se mostra essencialmente especializada na área de negócios. Apesar de as 

entrevistas com ex-funcionários terceirizados indicarem, de certa forma, que a terceirização 

ainda apontava para algum suporte administrativo, o que se pode argumentar realmente é que 

a principal finalidade da terceirização bancária, não pode ser outra senão a venda de produtos 

bancários. Uma prova disso é que um dos gerentes entrevistados ao se referir aos terceirizados 

argumentou que estes: “Fazem contato com o público oferecendo empréstimos e vendendo os 

produtos do banco, mas no geral é mais na área de empréstimo mesmo. Crédito. Não só 

empréstimos, mas também abrem contas.” (Gerente G2). Também se observa mais uma vez o 

mesmo ponto de vista comercial quando outro gerente argumenta que as atribuições “[...]  

basicamente são abertura de conta e oferta de crédito. Crédito abrangente, crédito pessoal, 

imobiliário, veículo. Todos os tipos de crédito.” (Gerente G1). 

Vale ressaltar ainda que até mesmo entre os administradores das agências existe algum 

nível de receio em relação à rotatividade e a presença dos terceirizados dentro das instalações 
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do Banco do Brasil, considerando as funções de um banco. Dizem: “[...] existem muitas 

informações e terceirizado não tem comprometimento com a empresa, está entendendo?”. 

(Gerente G2). 

Por fim, em relação à terceirização de atividades-fim, observa-se que há conhecimento 

do Banco do Brasil em relação ao acesso dos terceirizados de atividades-fim, mesmo que de 

forma limitada, ao sistema de informações do banco. “Sim, acesso limitado, porque são 

muitas informações. Eles têm acesso a aquilo que leva ele a ter um facilitador para abrir as 

contas, aquilo que o banco quer.” (Gerente G2). 

Assim sendo, o que se observa entre as atribuições dos terceirizados de atividades-fim 

do Banco do Brasil, na Paraíba, é a precarização das condições de trabalho relativas ao 

ambiente físico que os subcontratados utilizam. Hoje, esses trabalhadores são obrigados a 

trabalhar fora das agências e sujeitos a todos os tipos de intempéries no seu dia a dia, pois não 

utilizam mais sequer a infraestrutura que os efetivos utilizam. Além disso, os meios que eles 

utilizam para exercer as atividades diárias não são fornecidos pelos bancos (mesas, cadeiras, 

canetas entre outros). 

Ênfase especial é dada nos próximos parágrafos às atribuições das atividades-meio. 

Como mencionado anteriormente, o principal papel das atividades-meio é prestar suporte para 

as agências bancárias. Entre todos os serviços meios que são exercidos dentro do banco, os 

que mais se destacam são as terceirizações dos serviços de “[...] limpeza, segurança e 

telefonia.” (Terceirizada M1). O Terceirizado M3 por sua vez, afirma: “Faço a PGDM (porta 

giratória) e orientar os clientes a colocar os objetos metálicos e o auto-atendimento, dou 

apoio ao vigilante da PGDM. [...] A gente tem treinamento de ano em ano na 

‘Shooter’(empresa que qualifica funcionários para exercer a função de vigilantes/segurança), 

mas agora passou a dois a dois anos e uma reciclagem de 5 (cinco) dias úteis. Em relação 

aos clientes, qualquer dúvida a gente orienta a ir direto para o funcionário. Não posso dar 

nenhuma informação. Se for problema com cliente a gente chama o gerente responsável no 

dia. E ele quem resolve. [...] A maioria das vezes quando o cliente vem discutir com a gente 

que trabalha na segurança a gente tem que ficar calado para não perder a razão, porque o 

cliente às vezes para o banco, em primeiro lugar é o cliente. Então o funcionário terceirizado 

tem que prestar serviço e tem que ouvir como se fosse um bancário para não constranger o 

cliente e não ser trocado de posto, porque se for discutir com cada cliente, você vai estar 

todo o dia em um posto diferente. E os gerentes sempre dão apoio para os clientes e não para 

os terceirizados. Certo ou errado os clientes sempre estão com a razão.”  
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Por fim, o que se vê, a princípio, é a dependência dos terceirizados meio em relação 

aos funcionários efetivos, que inclusive podem variar durante o dia, uma vez que 

possivelmente os funcionários podem usar das suas posições ‘superiores’ dentro da hierarquia 

do banco para definir novas atribuições para os terceirizados (atividades além das 

contratualmente definidas). Isto é o que se infere quando se analisa a resposta de um 

terceirizado-meio, ao ser questionado se havia algum tipo de limitação dentro das agências. 

“Tem limitação sim, por exemplo, se alguém me pedir pra eu pegar alguma coisa lá fora, eu 

não sei se eles falam, mas eles não vão impedir. Tenho que ir lá fora, volto.” (Terceirizado 

M1). 

4.1.2 As metas impostas aos terceirizados  

As metas impostas aos terceirizados do Banco do Brasil na Paraíba são altas e se 

transformam em uma forma de intensificação da precarização das condições de trabalho. 

Considerando que os salários de alguns terceirizados dependem apenas das comissões 

advindas das vendas dos serviços do Banco do Brasil, os mesmos precisam aumentar 

substancialmente a carga de vendas se quiserem obter uma remuneração minimamente 

satisfatória.  

Vale ressaltar que todos os terceirizados que realizam atividades-fim confirmaram a 

existência de metas durante o serviço e alguns consideram essa prática um ato desumano, uma 

vez que trabalhar sob pressão precariza o serviço do terceirizado. “Os terceirizados que 

trabalham com captação de empréstimos, possuem metas, os demais não. Sou totalmente 

contra o sistema de metas, pois trabalhar sob esse tipo de pressão é desleal, desumano, 

desnecessário, porque depende da decisão de outro indivíduo.” (Terceirizada F2). 

Uma das entrevistadas que atualmente está trabalhando para o Banco do Brasil 

quantifica as metas impostas pelo banco. “As metas são exorbitantes. Aproximadamente 

R$1.300.000,00(um milhão e trezentos mil reais) por mês de consignado para nós. Acho que 

nossas metas para esse produto é maior do que a dos funcionários. O que deveria existir era 

uma bonificação por vendas.” (Terceirizada F4). Outra terceirizada argumenta na mesma 

linha de raciocínio da entrevistada anterior quando perguntada sobre a existência de metas 

para o setor de vendas (consignado) dela. “Sim, no setor de empréstimos. Deveria mudar a 

forma de cobrança devido às limitações e deveria ser instituída premiações de incentivo.” 

(Terceirizada F1). 

Portanto, o que se observa é um segmento terceirizado que tem como remuneração um 

salário baixo, que pode ser complementado através das vendas que o subcontratado executar 
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durante certo período de tempo. Nesse sentido, para que um terceirizado obtenha uma 

remuneração que atenda as suas necessidades, é indispensável que este intensifique ao 

máximo sua carga de trabalho diário, objetivando vender mais e mais os produtos bancários, 

pois somente assim obterá comissões maiores. “[...] a meta deles é diferente. Porque a meta 

deles é feita pela produção deles. Eles só ganham por aquilo que vendem
24

. Então, quanto 

mais eles venderem eles têm possibilidade de fazerem o salário deles.” (Gerente G1
25

).  

Outra discussão a ser levantada é relativa às metas/vendas e remuneração. Uma vez 

que o terceirizado tem grande parte do seu salário atrelado às comissões advindas das vendas, 

é de se supor que um funcionário terceirizado que obtiver um bom nível de vendas, obterá um 

nível salarial satisfatório. Por outro lado, um terceirizado que não conseguir vender os 

produtos do banco, além de ter a certeza de uma baixa remuneração, ainda há o risco de ser 

substituído a pedido do banco. É o que se infere quando os gerentes argumentam: “[...]  

mesmo com o salário deles dependendo exclusivamente da própria produção, ainda assim 

eles têm metas.” (Gerente G2). “Faz, se o funcionário não atender a expectativa de produto e 

geração de negócios o banco manda trocar. Terceirizado vem para apoiar o negócio. Mas na 

área fim ele vem pra gerar negócio, se ele não gerar negócio ele tem que ser substituído.” 

(Gerente G1). 

 A declaração do gerente supracitado comprova a pressão por resultados. Assim, se o 

terceirizado não produzir negócios, vender produtos, dentre outros, simplesmente é 

substituído por outro que tenha maior ‘capacidade de vendas - desempenho’.  

Logo, resumido a uma máquina que perdeu sua funcionalidade, esta força-de-trabalho 

terceirizada, mas considerada de ‘baixo desempenho’, é rapidamente substituída por outra 

com maior nível produtivo e provavelmente com um custo ainda menor. 
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 Apesar do argumento do gerente acerca da remuneração do terceirizado ser exclusivamente por comissão, o 

que se vê é um salário base baixo e passível de aumento dadas as negociações dos terceirizados, assim sendo 

quanto mais o terceirizado obter de negociação de vendas, maior será sua remuneração como um todo. 
25

 “Salário é a contraprestação devida ao empregado pela prestação de serviços, em decorrência do contrato de 

trabalho. Já a remuneração é a soma do salário contratualmente estipulado (mensal, por hora, por tarefa etc.) 

com outras vantagens percebidas na vigência do contrato de trabalho como horas extras, adicional noturno, 

adicional de periculosidade, insalubridade, comissões, percentagens, gratificações, diárias para viagem etc”.  

São verbas que são consideradas como remuneração as quais são valores fontes para cálculo de 13º salário, 

férias, rescisões e etc. Horas Extras; Adicional Noturno; Adicional de Periculosidade; Adicional de 

Insalubridade; DSR; Comissões; Gratificação (a partir da segunda gratificação) Prêmios – desde que habituais 

Triênios, anuênios, biênios; Prêmios de assiduidade; Quebra-caixa; Gorjetas; Ajuda de Custos habituais; 

Abonos habituais Salário in Natura – fornecimento habitual de qualquer vantagem concedida ao empregado 

(aluguel de casa, carros, escola de filhos, etc. Fonte: GUIA TRABALHISTA ON LINE. Prêmios, 

gratificações, abonos - formas de remuneração. Disponível em: 

<http://www.guiatrabalhista.com.br/guia/formas_remuneracao.htm>. Acesso em 15 jun. 2013.  
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Assim, avalia-se que a terceirização no Banco do Brasil exibe o aprofundamento da 

precarização das condições de trabalho dos terceirizados Banco do Brasil, corroborando a 

tendência assinalada nos capítulos anteriores.  

A precarização também é visível, conforme tipologia proposta por Druck (2011), seja 

por causa da sensação de ‘insegurança’ que caracteriza o dia a dia deste trabalhador, ou ainda, 

pela imposição de metas inalcançáveis e/ou sustentadas na gestão pelo medo.   

4.1.3 Qualidade dos serviços dos terceirizados 

Considerando que foi questionado a todos os terceirizados que realizam atividades-fim 

no Banco do Brasil se algum deles havia passado por algum treinamento antes de entrar no 

banco e que todas as respostas foram todas negativas a essa pergunta, é razoável supor, de 

partida, que a qualidade dos serviços terceirizados tende a ser inferior.  

Porém, segundo os efetivos, gerentes e os próprios terceirizados, este tema contém 

duas respostas. No geral, afirmam que a qualidade dos serviços dos terceirizados tende a 

depender mais do funcionário do que propriamente da sua forma de contratação. No entanto, 

alguns entrevistados (também funcionários efetivos e gerentes) afirmam que, de certa forma, a 

qualidade dos serviços dos mesmos não é alta. 

É o que se pode ver quando uma funcionária efetiva foi perguntada acerca da 

qualidade dos serviços terceirizados (atividades-fim). “Tende a ser pior, mas não é uma 

regra, existem pessoas que têm dinamismo que supera as adversidades. Mas tende a ser pior, 

porque toda a estrutura (dos terceirizados) é pior. Quando a pessoa já tem já uma 

experiência, já adquiriu conhecimentos e tal, aí ela sai e entra outra, e começa tudo de 

novo.” (Efetivo E1). “O serviço prestado por um terceirizado geralmente é um tipo de tarefa 

mais simples. Considero que a qualidade deste geralmente é um pouco inferior, pois os 

terceirizados não dispõem sempre da totalidade de informações e ferramentas que os efetivos 

têm acesso. Mesmo assim, quando se trata de atingimento de metas os terceirizados têm se 

mostrado profissionais muito determinados e ajudam a agência bater algumas metas 

estabelecidas pela superintendência.” (Efetivo E2). 

Pelo exposto, observa-se que não são todos funcionários efetivos que fazem críticas 

aos terceirizados. Como argumentado, admitem que alguns terceirizados possuem a 

desenvoltura necessária para as atribuições do cargo. Porém, nem todos. “Eu acho que 

depende do terceirizado. A gente já conviveu com terceirizados aqui que eram excelentes e a 

gente já pegou aqui gente fraquíssima. Então depende muito do terceirizado.” (Efetivo E3). 
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Ainda levando em consideração a opinião dos funcionários efetivos, foi levantada 

ainda a questão da qualidade do serviço do terceirizado, enfocando não somente o aspecto 

geral, mas também alguma consequência que Banco do Brasil tenha sofrido por causa de um 

funcionário destreinado, já que os terceirizados foram unânimes em afirmar que não são 

treinados. 

Alguns casos referentes a riscos decorrentes da conduta de terceirizados merecem ser 

citados. Um funcionário efetivo da agência de Patos confirma: “Sim. Houve dois casos mais 

específicos com um terceirizado em minha agência. Este contratou, sem obter a permissão de 

dois clientes, empréstimos consignados. Depois deste terceirizado ter saído de nossa agência, 

houve dificuldade de se obter informações. Os clientes se deram conta e vieram obter 

esclarecimentos. Foi constatado que o terceirizado ofereceu o produto ao cliente, embora 

este último não tenha aceitado a contratação.” (Efetivo E2). “[...] acredito que tenha. Erro 

assim, perda de tempo que ocorre quando o serviço é precarizado. O cara faz alguma coisa 

errado a gente tem que refazer” (Efetivo E4). 

Apesar da discussão a respeito do risco de haver terceirizados dentro das agências ser 

abordada somente mais a frente, é indispensável antecipar o tema, ainda que parcialmente,  , 

uma vez que a possibilidade de haver erros por parte dos terceirizados é maior, já que não há 

treinamentos para os mesmos. “Então acho que é perigoso e é pouco produtivo, porque 

quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações e tal tem um risco. Já teve fraude no 

banco, sigilo, e como é que funcionam as coisas. É sempre um risco e nessa rotatividade, 

mais pessoas têm acesso, não é?” (Efetivo E1). 

Outra questão levantada foi a respeito da necessidade da presença ou não dos 

terceirizados dentro do ambiente bancário. Logo após ser questionado sobre quantos 

terceirizados em média estão presentes dentro das agências do Banco do Brasil na Paraíba, um 

representante sindical responde relacionando a qualidade dos serviços dos terceiros e o risco 

de autorizar a terceirização das atividades-fim. E diz: “Três vigilantes, a garota da limpeza, 

quatro. Tem duas meninas. Uma menina ela é contratada terceirizada por um determinado 

período e trabalha num correspondente bancário, que não deixa de ser uma forma esdrúxula, 

inescrupulosa de terceirização. Por que? Por exemplo, essa menina que veio, ela abre uma 

conta, a empresa no qual o banco proporcionou essa abertura de conta, no caso a ASNEG, 

paga pra esta pessoa abrir conta R$6,00 (seis reais) por conta. E conta corrente é uma 

atividade-fim da empresa, mesmo que ela seja desbloqueada aqui, todos os dados estão na 

mão da terceirizada, que não passou por concurso público. Enquanto isso tem muita gente 
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pra poder entrar. Tem uma da BV que fica ali fora da agência, mas utilizando o sistema do 

banco para poder galgar alguma coisa por fora, a empresa ganhar por fora. Porque se fosse 

uma prospecção por fora da empresa eu não diria nada, mas as pessoas já vem direto aqui 

na empresa, e eles ficam na porta?! Então não tem nenhum tipo de prospecção.” 

(Representante Sindical). 

Os administradores argumentam que a presença dos terceirizados dentro das agências 

influencia positivamente os negócios do banco. Porém, até mesmo os responsáveis pelas 

agências têm algum tipo de incerteza em relação à qualidade dos serviços prestados. É o que 

argumenta um dos gerentes quando questionado em relação às dificuldades que o Banco do 

Brasil tem em lidar com esse tipo de contratação. “Nos meus concorrentes, já se trabalham 

muitos produtos que o terceirizado do Banco do Brasil não trabalha, por exemplo. Seguro de 

carro é um dos produtos “chefe” que não foi terceirizado ainda. Então se eles fossem vender 

algum tipo de seguro, provavelmente eles não dariam conta porque não passam por nenhum 

tipo de treinamento. Acho que deveriam passar, eles tentariam vender, mas não conseguiriam 

o mesmo resultado que um gerente ou um bancário.” (Gerente G2). 

Assim sendo, o que se observa é uma tendência de crescimento do processo de 

terceirização, inclusive em novos produtos bancários, entre eles os seguros de carro. No 

entanto, para que isso aconteça com qualidade, como argumenta um dos gerentes, é 

necessário que haja um treinamento para a venda desse serviço. Por outro lado, o pensamento 

sindical vai de encontro ao que foi argumentado, já que tais sindicalistas não aceitam que 

estes terceiros realizem atividades-fim.  

Assim, de uma maneira geral, avalia-se que a qualidade dos serviços dos terceirizados, 

de certa forma, é um aspecto crítico dentro do setor, sobretudo quando estes cumprem funções 

outrora exclusivamente realizadas por funcionários efetivos (de carreira), considerando a 

especificidade do serviço em questão (abrir conta, lidar com dados sigilosos, fazer 

empréstimos, dentre outros).  Risco e qualidade se confundem neste tema.   

Um gerente argumenta que outra dificuldade apresentada no dia a dia é justamente 

“ter que lidar com o movimento sindical”, quando o assunto é terceirização. “A dificuldade 

maior é de negociar com o sindicato. Existe uma resistência muito grande do sindicato que 

acha que o terceirizado vai tomar o lugar do concursado. Quando na verdade, não existe 

como a empresa sobreviver só de concursado.” (Gerente G1). 

 Na verdade, esta pesquisa confirma o argumento utilizado acima, uma vez que esse 

medo do terceirizado tomar o lugar do concursado realmente está presente e sempre é citado 
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nas entrevistas com sindicalistas e trabalhadores efetivos.  Outro questionamento que se 

levanta é: A terceirização no Banco do Brasil é considerada como complemento de mão de 

obra? 

4.1.4 Terceirização como complemento de mão de obra ou substituição dos efetivos? 

Quando os próprios terceirizados atividades-fim foram questionados sobre a 

possibilidade do Banco do Brasil também utilizar a mão de obra terceirizada como 

complemento das atividades diárias, todas as entrevistas se mostraram homogêneas e 

positivas na resposta. “Sim, inclusive como mão de obra barata.” (Terceirizada F6). “Sim, 

acho que o banco do Brasil usa como complemento de pessoa. Penso que não há quantidade 

suficiente de funcionário nas agências, por isso essa terceirização. Mas pensando por outro 

lado, o Banco do Brasil está certo em terceirizar o setor de consignados e outros 

empréstimos. Por que o banco iria disponibilizar um funcionário apenas para isso? Já ouvi 

falar também que alguns funcionários não gostam de terceirizados dentro da agência porque 

nós tomamos as vagas dos funcionários efetivos.” (Terceirizado F4). 

A discussão sobre ser ou não complemento de mão de obra toma maior proporção 

quando questionada entre os funcionários efetivos, devido também às duas visões diferentes, 

mas que se somam.  A primeira é em relação à redução de custos e a segunda é a visão 

sindicalista que a maioria dos efetivos tem.  

“Complemento de mão de obra, sim, totalmente. O banco não quer contratar não é? 

Porque tem que pagar. Então burla através da terceirização. Tem que fazer concurso, tem 

que pagar os direitos que o bancário conquistou.” (Efetiva E1). “A utilização de 

terceirizados na empresa não deixa de ser uma forma de complementação da mão de obra 

necessária. Embora seja uma prática que visa, em minha opinião, o barateamento da força 

de trabalho e uma forma de não honrar as garantias e benefícios que estes receberiam se 

fossem efetivos.” (Efetivo E2). “Eu vejo terceirizado da ótica do banco como forma de 

quebrar a hegemonia da categoria bancária. Acho que nesse aspecto, que quanto mais 

aumentar essa categoria (terceirizados), mais a nossa categoria enfraquece, porque em 

época de greve, esse pessoal não faz greve de jeito nenhum, porque eles não têm estabilidade 

e têm medo de perder o emprego. Então eles acabam sendo opositores a nós, entendeu? Nós 

funcionários. Então acabam fazendo serviço que era pra estar parado. Então eu acho que o 

banco usa eles como forma de quebrar essa hegemonia que temos enquanto funcionários, 

categoria organizada, forte, sindicato forte. Então é uma forma de eles irem aos poucos 

minando o movimento sindical.” (Efetivo E3). 
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Aqui, o que se vê são dois pontos de vistas, um econômico e um sindical que juntos 

formam a posição sindical da maioria esmagadora dos funcionários efetivos e representantes 

sindicais. 

Por fim, a visão de um representante sindical ratifica a opinião dos funcionários 

efetivos e inclusive dos terceirizados. “Rapaz, eu acho que utiliza de duas maneiras 

(complemento e substituição) porque acredito que mais na parte de substituição de mão de 

obra. Veja, tem-se muitas pessoas para serem chamadas. Eu sei que a burocracia é muito 

grande para ser chamado porque o número de bancários é definido pelo congresso nacional. 

Mas eles alegam que é para complementação de mão de obra. Na realidade, se substitui o 

bancário. A realidade é essa. Acredito que haja uma substituição de fato. Precariza o serviço, 

intensifica o trabalho do bancário, por que não melhora para nós? Ou você acha que 

melhora porque tem vários caixas em outros cantos e o caixa aqui trabalhando do mesmo 

jeito? Poderiam ser chamados mais caixas. Falam que a atividade caixa não é uma atividade 

bancária, mas é essencialmente bancária.” (Representante Sindical). 

Diante do exposto observa-se que realmente o Banco do Brasil utiliza o processo de 

terceirização com o objetivo de reduzir custos. Acrescenta-se que a maioria dos entrevistados 

sindicalistas também argumenta a respeito da desvalorização da categoria bancária, em razão 

do processo de terceirização. Nesse sentido, e considerando todos os exemplos citados, há 

fortes indícios de que o Banco do Brasil utiliza o fator terceirização como forma de contornar 

os custos administrativos de se ter um profissional efetivo e, ao mesmo tempo, para 

enfraquecer a categoria bancária. 

4.2 A AGENDA DO TRABALHO DECENTE E O BANCO DO BRASIL
26

 

A terceirização no Banco do Brasil reforça diversos tipos de precarização das 

condições de trabalho, alguns já citados. No entanto, quando o assunto é o trabalho forçado 

e/ou trabalho infantil, todos os entrevistados, mesmo considerando os diferentes pontos de 

vistas dos atores (empresa, sindicato, terceirizados, efetivos, representantes sindicais) 

responderam de forma taxativa que não é observado “de nenhuma forma” esse tipo de 

precarização.  

                                                           

26
 Conforme já informado, neste item não serão detalhadas as falas sobre trabalho forçado e infantil, ainda que 

sejam temas constantes na Agenda do Trabalho Decente da OIT, uma vez que em nenhuma das entrevistas no 

Banco do Brasil na Paraíba, seja com trabalhadores ou administradores, os mesmos mostraram haver qualquer 

indício da existência destes problemas na empresa - fato já absolutamente esperado nesta pesquisa.  
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Por outro lado, em relação à discriminação dos terceirizados, o que se observa é que 

todos os trabalhadores efetivos do Banco do Brasil argumentam que essa situação depende 

mais das pessoas em si, do que da forma de contratação. “Não, muito pelo contrário. Os 

terceirizados às vezes são melhor tratados do que os funcionários. Porque você acaba 

trazendo eles para dentro do convívio da equipe.”(Em relação aos subcontratados de 

atividades-fim) (Gerente G1.).  

Portanto, considerando que foi informado que o eventual preconceito/discriminação 

depende muito mais da forma com que as pessoas se relacionam dentro do ambiente de 

trabalho, o que se observa é que a boa interação interpessoal dos atores, sejam eles 

terceirizados ou não, pode minimizar ou até mesmo eliminar algum tipo de visão 

preconceituosa. Vale ressaltar que durante as entrevistas, o termo ‘preconceito’ foi utilizado 

no sentido amplo, não apenas em relação à forma de contratação (terceirizada), mas também 

de raça, religião, gênero, orientação sexual, dentre outros.  

Por outro lado, alguns trabalhadores efetivos argumentam a respeito da discriminação 

e do dispêndio de tempo que alguns terceirizados demandam dos efetivos para que algumas 

negociações se concretizem. “Deve existir, mas eu nunca presenciei não. Na minha agência 

não. Às vezes a gente aqui, eu e uma colega, a gente questiona, quando a pessoa vem 

perguntar as coisas a gente diz: ‘Olha, eu não vou te dar essa informação porque eu estou 

fazendo um trabalho aqui e você tem que perguntar ao gerente, porque não posso parar’. 

Não é um preconceito contra ela, é uma questão de visão que ela tá fazendo um trabalho aqui 

fora, e ela vai me demandar lá dentro para fazer a mesma coisa para ela concluir o trabalho. 

O que é isso? O que eu estou fazendo? Estou fazendo o meu trabalho ou o dela? Essa 

contradição que a gente aponta, mas sempre deixando bem claro que não é nada pessoal, ou 

preconceito contra a pessoa. É uma visão que a gente tem que aquilo ali está errado. Por 

exemplo, eles tão querendo contratar um empréstimo aqui fora. Aí não dá certo. Aí eles vão 

lá e pedem para a gente olhar todo o cadastro da pessoa para ver o que é o problema, para 

ela consertar lá fora, para ela fazer. ‘Olha, eu não posso fazer, eu vou parar meu trabalho, 

vou fazer todo o seu trabalho, pra te dar e você ir lá e contratar’. Se essa pessoa não tá 

conseguindo, ela tem que entrar e ser atendida pelo bancário. Aqui dentro que tem acesso as 

coisas, não posso fazer isso. Como eu vou fazer o trabalho dela, para ela fechar e contratar? 

Não tem sentido. Então eles têm que trabalhar com que lhes é dado de acesso. É limitado, 

mas é aquilo.” (Efetivo E1). 
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Nesse caso, o que se observa é que não é a forma de contratação que é alvo de 

preconceito por parte dos efetivos, mas sim a forma com que o serviço dos terceirizados é 

desenvolvida, que finda por causar ruídos entres os terceirizados e os efetivos. Uma vez que 

os efetivos já não são muito favoráveis ao fato do banco terceirizar atividades-fim, a 

interrupção do serviço do efetivo por parte do terceirizado, exatamente para fazer uma 

atividade que o efetivo também fez desde sempre, só tem a piorar a relação de trabalho entre 

os dois segmentos. 

Quando o mesmo questionamento foi feito ao representante sindical (a discriminação 

dentro das agências), o sindicalista foi enfático em mostrar que há sim esse tipo de 

precarização das condições de trabalho. “Rapaz, isso é direto. Olha, imagina aí, você está no 

meio de 20 (vinte) bancários, e tem uma pessoa que ganha 1/10 do que você, porque às vezes 

eles ganham por produção. É inevitável o preconceito. E quando você tem uma situação onde 

as metas são acima de qualquer tipo de relação humana, esse preconceito dobra. E é 

extremamente comum. Eu como dirigente sindical, eu sou muito intransigente na questão do 

trabalho do terceirizado aqui na agência. Então, qualquer tipo de situação irregular, eu vos 

falo, sei que estão querendo ganhar o dinheiro deles, de maneira legal, mas eu tenho um 

sentimento de classe e acredito que isso prejudique a categoria. Então o que eu puder fazer 

para que isso não ocorra, eu faço. Não significa dizer que isso é preconceito, não é 

preconceito deles. Mas é errado você estar no autoatendimento buscando clientes para levar 

para fora. É errado. Independente de eu ter um pensamento sobre a terceirização como eu 

tenho. Mas existe mesmo.” (Representante Sindical)  

Sobre algum tipo de precarização do trabalho que o mesmo já tenha presenciado 

dentro das agências do Banco do Brasil, o Representante Sindical supracitado afirmou: 

“Olha, o pessoal da limpeza faz isso (buscar cafezinho) comumente. Eu acredito que tenha, 

mas eu nunca presenciei. Se uma situação exigir isso, além de assédio moral, assédio sexual. 

Já teve casos aqui nessa agência que teve assédio sexual de um. Pronto, esqueci de falar que 

tem uma telefonista terceirizada, que teve assédio sexual de uma telefonista, apesar de ser 

uma terceirização a meu ver, necessária. Mas se de uma telefonista, que é de uma empresa 

terceirizada que contrata que tem uma certa estabilidade, imagina as outras que não tem 

essa estabilidade. São três meses ou alguns dias.” (Representante Sindical). 

Por fim, quando questionado sobre a relação entre os terceirizados e os gerentes do 

banco o Representante Sindical foi claro, e se colocando na posição de gerentes das agências, 

o mesmo defendeu que aos olhos do banco, quanto mais terceirizado melhor. “Não, pelo 



 

 
 

90 

contrário, os gerentes gerais acham o seguinte:‘mandem pra cá que o serviço é muito’. Eles 

querem bater meta, não querem saber se é terceirizado. Acredito que devem ter gerentes que 

pensam diferente. Mas a maioria não.” (Representante Sindical). 

4.2.1  Discriminação para com terceirizados que realizam atividades-meio 

 Em relação à discriminação decorrente da forma de contratação, o que se observa é há 

possibilidade de acontecer. É o que se vê nos depoimentos a seguir: “Os administradores, 

cada um tem sua personalidade. Nem sempre ficam muito tempo aqui. Cada um tem uma 

forma diferente de tratar. Tem uns mais calados, tem uns que gostam mais de conversa. Eu 

evito conversa, por isso nenhum me destratou.” (Terceirizado M2). “[...] às vezes o que 

acontece é um funcionário te trata diferente. [...]Tem funcionário que diferencia você e 

outros normal. E em relação aos gerentes, depende de gerente para gerente. A gente vai de 

acordo com o que eles pedem. Em relação aos efetivos também depende de cada um.” 

(Terceirizado M3). “Sim, os vigilantes são exemplo. Na minha opinião tem umas coisas que 

eu não acho certo não é? Eu posso me incluir? Por exemplo, quando nós estamos na copa, às 

vezes tem alguns funcionários, não são todos, que olham para a gente com outros olhos, 

entende? Chega um lá (funcionário) não são todos. Fulano, toma isso, fulano toma aquilo e a 

gente lá. Não te oferecem. Parece que não tem ninguém, entendeu? Ignora a nossa 

presença.” (Terceirizado M1) 

Os terceirizados que realizam atividades-meio foram questionados em relação a 

exercerem alguma atividade que não seja sua atribuição normal. O que se vê é que, 

dependendo da necessidade dos gerentes, são pedidos ‘favores’ aos terceirizados que são 

atendidos sem questionamento. A fala que segue é elucidativa: “Sim, isso, uma outra pessoa 

que não deveria ser eu quem deveria servir os cafezinhos. No caso uma copeira, não é? 

Porque a minha função é outra área, a limpeza. Servir café já é outra função no caso. [...] É 

algum funcionário me mandar fazer alguma atividade fora do banco. Agora por ali, nas 

proximidades mesmo. Eu fui fazer um pagamento na CAIXA, me desloquei do BB para a 

CAIXA.” (Terceirizado M1). 

São situações como essas a que os terceirizados acabam se submetendo, para que não 

corram o risco de desagradar seus superiores e, consequentemente, serem substituídos. 

Portanto, o que se infere em relação a estes aspectos diretamente relacionados à 

Agenda do Trabalho Decente propugnada pela OIT, é que quando questionados acerca do 

tema discriminação, alguns pontos foram observados e exemplos foram dados, incluindo o 

desvio de função de terceirizados que realizam atividades-meio (limpeza), uma vez que são 
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obrigados a levar café para os gerentes. Também foi mencionado o preconceito, não 

propriamente com o funcionário subcontratado, mas sim em relação à forma com que é 

exercido o trabalho do terceirizado, por se assemelhar muito ao que já é feito pelos efetivos.  

4.3 CONDIÇÕES DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL DOS TERCEIRIZADOS NO 

BANCO DO BRASIL: OUTRO ASPECTO FUNDAMENTAL DA AGENDA DO 

TRABALHO DECENTE 

4.3.1 Condições de trabalho dos terceirizados no Banco do Brasil 

De acordo com as entrevistas, as condições de trabalho nas agências do Banco do 

Brasil, na Paraíba, variam conforme as atividades do terceirizado, sendo tal variação mais 

visível quando se compara onde o terceirizado está exercendo a sua função, precisamente se 

dentro ou fora das agências. Geralmente se o trabalhador terceirizado do Banco do Brasil 

utilizar as instalações físicas do banco para exercer suas atribuições, ele se verá como detentor 

de “ótimas condições de trabalho”. Caso contrário, se esta atividade não se realizar dentro das 

agências, quase sempre informará que dispõe de condições de trabalho bastante inapropriadas.  

4.3.1.1 Condições de trabalho dos terceirizados que realizam atividades-fim 

Alguns dos trabalhadores terceirizados do Banco, quando entrevistados, demonstraram 

grande nível de satisfação com as condições de trabalho uma vez que trabalham o tempo todo 

lado a lado com os efetivos (atividades-fim). Além do que, informaram que quando os 

mesmos adentram as instalações do Banco do Brasil, são tratados cordialmente pelos 

funcionários efetivos. “Em relação à condição de trabalho dos terceirizados, eu acho ótima. 

Eu estou respondendo só por mim, porque eu não sei como funcionam os terceirizados em 

outras agências. (...) Nós aproveitamos a estrutura que os efetivos têm. Em relação à 

estrutura, tudo que é direito de funcionário, terceirizado atinge. Quanto aos benefícios já é 

outra história.” (Terceirizada F6). “Depende. Tem vários tipos de terceirizados no Banco do 

Brasil. Por exemplo, quando eu trabalhei no Banco do Brasil em 2009, tinha os terceirizados 

que ficavam dentro das agências dando suporte a parte de vendas por telefone, oferecendo 

empréstimos, que era o meu caso. A gente tinha boas condições de trabalho. Afinal ficávamos 

dentro do ar condicionado todo o tempo. Mas hoje quando chego no banco e vejo aqueles 

terceirizados do lado de fora das agências oferecendo empréstimos e abrindo contas debaixo 

de uma tenda, eu chego a ficar com pena deles por causa do calor.” (Terceirizada F5) 
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O que se observa, portanto, é que os subcontratados que informaram dispor de boas 

condições de trabalho foram todos aqueles que tiveram acesso às condições físicas oferecidas 

aos efetivos. No entanto, não são todos que possuem a mesma ‘sorte’. “Os que trabalham 

como "Bancários Temporários "(auxiliares administrativos nos suportes e no atendimento ao 

público) dentro das próprias agências do banco possuem boas condições de trabalho, 

igualmente a dos funcionários efetivos. O mesmo não pode concluir a respeito dos 

Correspondentes Bancários, que desenvolvem o trabalho de captação de empréstimos 

consignados fora do ambiente das agências, alocados de forma inadequada e sem segurança, 

são expostos a todo tipo de intempéries. Já os que trabalham no que chamo de "Postos" - 

casas de Correspondência Bancária - são prejudicados no que vejo como "distorções 

trabalhistas", exercem a mesma função dos funcionários das agências. Porém, sem a mesma 

integralidade dos direitos (incluindo a PLR-Participação nos Lucros e Resultados da 

empresa) e carga horária que os colegas das agências recebem. Para os correspondentes 

bancários o horário é igualado ao do comércio. O sindicato dos Bancários parte do mesmo 

pressuposto acima citado. Vê a terceirização do funcionamento bancário, juntamente com a 

prática de contratos temporários (alta rotatividade), como uma manobra no sistema pela 

empresa diante da necessidade da instituição em aumentar seu quadro de atendimento, sem 

arcar com a responsabilidade e o custo em se ter colaboradores diretos (concursados).” 

(Terceirizada F4). 

Mais uma vez é alegado que o Banco do Brasil utiliza a terceirização de atividades-fim 

como forma de contornar as despesas trabalhistas, sendo exemplo o não pagamento da PLR, a 

carga horária diferente, falta de segurança, forma inadequada de alocação dos terceiros, 

exposição a intempéries fora da agência. Todas estas são formas de precarização das 

condições de trabalho dos terceirizados que realizam atividades-fim.  

É curioso notar que frente ao questionamento “O Sr./Sra. acredita que a terceirização 

no Banco do Brasil caminha ao encontro da Agenda do Trabalho Decente, isto é, atende aos 

princípios de liberdade sindical, reconhecimento da negociação coletiva, não trabalho forçado, 

não trabalho infantil, não à todas as formas de discriminação, proteção social e garante uma 

vida digna a todos os terceirizados?” Entre as respostas positivas, que foram raras para esse 

questionamento, encontram-se todos os terceirizados que realizam atividades-fim dentro das 

agências do Banco do Brasil, se aproveitando, logicamente, da estrutura dos efetivos. Dentre 

os demais, a maioria das respostas foi negativa e sob a alegação de que o Banco não atende 
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aos princípios das OIT, exceto, como já ressaltado mais de uma vez, em relação ao trabalho 

infantil e/ou forçado.  

Numa das repostas positivas que se apresentaram, observa-se: “Sim. Eles não nos 

separam em relação aos benefícios (físicos) que a agência tem e não separam terceirizados e 

funcionários. Em relação a essa agência.” (Terceirizada F6). 

No mais, as entrevistas se mostraram contrárias ao fato de o Banco do Brasil atender 

as orientações da OIT, particularmente no tocante aos direitos e dignidade do trabalhador 

terceirizado, mas também manifestando a descrença de que a Agenda do Trabalho Decente 

seja aplicada pelas empresas de uma maneira geral. Nesse sentido, alguns afirmaram: 

“Acredito que não. Não sei se trabalhar fora das agências é certo, mas com certeza não é 

confortável.” (Terceirizada F5). “Não, por ser contrato acabam não sendo observados 

direitos trabalhistas em sua totalidade”. (Terceirizada F1). “Quanto à Agenda Nacional do 

Trabalho Decente, é fato que nenhum segmento empregatício segue para o cumprimento 

absoluto do plano da agenda. Ainda é forte a imposição do poder hierárquico acompanhado 

de assédio moral x empregabilidade. O nível de desemprego é muito alto e as insuficientes 

vagas disponíveis são esmagadoramente celetistas, o que faz das terceirizações uma ‘faca de 

dois gumes’, ao mesmo tempo em que abre mais oportunidades de trabalho, pressiona para 

baixo o nível das condições de trabalho em geral, devido a pouca oferta de emprego. O 

trabalhador movido pela necessidade, se sujeita a um acordo tácito de submissão às 

distorções trabalhistas e à repressão da liberdade de expressão em busca dos seus direitos e 

a se filiar a um sindicato.” (Terceirizada F2). 

A resposta negativa acompanhada da justificativa da (terceirizada F2) reflete a 

realidade escondida por detrás da realidade da terceirização bancária. No geral, realmente o 

que se vê é uma relação de “assédio moral x empregabilidade. A prova dessa relação está 

presente numa resposta concedida por um dos gerentes das agências entrevistadas, quando o 

mesmo diz: “[...] se o funcionário não atender a expectativa de produto e geração de 

negócios o banco manda trocar [...] ” (Gerente G1). 

Outro ponto de vista que também precisa ser abordado é a falta de empregos. Nesse 

sentido, a pouca oferta de emprego da economia força os salários dos terceirizados para baixo, 

o que enfraquece a ‘classe’ dos terceirizados, já que podem ser facilmente substituídos por 

outros, quase sempre contratados, pois, se um subcontratado não estiver satisfeito com sua 

remuneração ele provavelmente será demitido e será contratada outra pessoa para exercer as 

mesmas atribuições, porém com um salário menor. Portanto, o trabalhador aceita todas as 
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condições impostas tanto pela empresa terceirizadora, quanto pelo Banco do Brasil, 

precarizando ainda mais a sua condição como trabalhador.  

De outra parte, todos os funcionários efetivos entrevistados negam as condições de 

trabalho ‘favoráveis’ dos terceirizados “Precária, a da nossa categoria, dos bancários, hoje 

em dia é precário em matéria de segurança, em matéria de condições de trabalho, porque a 

gente tem um volume de gente para atender. Nas agências pelo menos é precária, quem dirá 

dos terceirizados que é mais precária ainda. Tipo, eles ficam no meio da rua, não têm a 

menor condição” (EFETIVO E1). 

A trabalhadora efetiva aponta para os funcionários terceirizados que exercem suas 

atribuições fora das agências bancárias. Nesse sentido, ela compara as suas condições de 

trabalho, que já considera precária, uma vez que possui uma demanda grande de clientes para 

atender, com a dos terceirizados que não estão trabalhando nem dentro das agências. A 

conclusão que a mesma chega é a precarização. “As condições de trabalho dos terceirizados 

da empresa é bem inferior quando comparadas as dos funcionários de carreira. Além disso, 

podemos apontar a falta de planos de saúde, previdência e outros direitos legais 

conquistados por nossa constituição, deixando os terceirizados de fora das leis previstas pela 

CLT. E é justamente isso que nosso sindicato julga necessário ser discutido: a precarização 

do trabalho advinda da terceirização. O que gera também uma prática contra sindical, pois 

este tipo de funcionário não se enquadra em categorias representáveis por sindicatos, 

fazendo com que, por exemplo, as convenções e acordos coletivos percam seu significado. 

Sem representantes, este tipo de “categoria de terceirizados” perde direitos por não ter uma 

forma organizada de luta e reivindicação. Considero que tanto na empresa Banco do Brasil, 

assim como em outras, a terceirização caminha para o lado oposto dos direitos trabalhistas 

até hoje conquistados.” (EFETIVO E2).  

Neste caso, o que se observa é uma discussão muito forte a respeito da precarização 

das condições de trabalho. Isto porque a terceirização precariza as condições de trabalho, mas 

não precariza apenas em relação ao efetivo, mas sim em comparação a todos os trabalhadores 

legalmente defendidos por todas as cláusulas previstas na CLT e/ou definidas nos acordos e 

convenções da categoria. Portanto, através da terceirização bancária, ocorre não apenas uma 

degradação das condições físicas de trabalho, mas também um rebaixamento geral das 

conquistas já expressas nas leis, acordos e convenções.  

Outra funcionária efetiva argumenta em defesa dos ‘terceirizados atividades-meio’. 

Neste caso, observa-se que as precárias condições de trabalho e a ausência de direitos são 
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denunciadas. “Eu não acho que é boa não. Por exemplo, o pobre do segurança. Eles têm que 

ficar o dia inteiro em pé, horas e horas. Não podem sentar um minuto. Acho isso um 

absurdo!! O salário é muito baixo. Eles têm que bancar a alimentação desse salário, bancar 

transporte. A telefonista é a mesma coisa. O pessoal da limpeza é a mesma coisa. Então 

assim, a telefonista também sofre estresse demais e acho que era pra ter mais de uma. Mas a 

empresa pra economizar só coloca uma. A pessoa nem sequer tem aquela pausa que deveria 

ter por lei, para não ficar tão estressada. Recebe um acúmulo muito grande de serviço e 

reclamações, não é? Eu acho terrível.” (EFETIVO E3). 

 Portanto, infere-se que a maior precarização das condições de trabalho que existe entre 

os subcontratados de atividades-meio é a intensificação do processo de trabalho, sem a devida 

recompensa salarial e sem os direitos condizentes com as atribuições, sendo exemplo a 

exaustão física e psíquica extrema a que são submetidos.  

Entre os administradores das agências, o que se vê é uma opinião dividida. Talvez, por 

não querer depreciar a imagem do banco. Mas ainda assim admitem a precarização e afirmam:  

“A condição física deles lá fora, horrível, muito horrível. Você não tem segurança, 

não tem nada. Eu acho precária” (Gerente G2). Outro relativiza e diz: “Eu acho que a 

condição física é precária e a condição psicológica é boa, porque o terceirizado trabalha por 

produção. Então a pressão é dele. Como ele não tem gerente, a gente passa a demanda, mas 

ele quem vai atrás.”(Gerente G1).  

Por fim, aos olhos do sindicato dos bancários, o que se vê é uma certeza da 

precarização. “Olha, quando eles trabalham dentro das agências, que eles não podem, eles 

conseguem as mesmas condições físicas. Quando eles estão lá fora, eles pegam um birô, 

mesa, que não somos nós quem fornecemos. Geralmente, o trabalho na rua é precário. Se 

fosse um trabalho que fosse feito virtualmente, uma visita, mas acredito que sim, muito 

precário. O atendimento ele tem que ser feito aqui. Os promotores são aqueles que 

promovem, são eventuais. Esse não é precário. Mas terceirização ela é precária, 

principalmente nas lotéricas e nas “pag fácil”. Sofrem muito pela carga horária. Pela 

maneira que eles estão trabalhando lá, não têm sindicato, não tem ministério do trabalho. A 

mesma coisa que você faz aqui, você faz lá (“pag fácil”). Exceto algumas diferenças, um 

saque mais alto. Os correios também, são correspondentes bancários. Os correios são 

funcionários públicos, mas recebem menos que o Banco do Brasil. É uma outra forma, 

porque lá também tem a questão do banco postal.” (Representante Sindical).  
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Vale ressaltar mais uma vez que há uma diferenciação do tipo de terceirizado 

bancário, ou seja, dependendo de onde o subcontratado exercer suas atividades, a 

terceirização pode ser considerada precária (infraestrutura física inexistente ou precária, 

ausência de direitos, dentre outro). Logo, aqueles que trabalham dentro das agências afirmam 

possuir condições satisfatórias de trabalho, outros que não possuem tal comodidade sofrem 

com a exacerbada precarização. 

Todavia, ainda em relação às condições de trabalho daqueles terceirizados que estão 

dentro das agências, avalia-se que as falas exemplificam várias formas de precarização destes, 

através da extrema intensificação do trabalho, não paradas para descanso, salários aquém das 

atribuições, dentre outras formas.  

Quando questionado sobre o Banco do Brasil atender os princípios de liberdade 

sindical e negociação coletiva, o representante sindical foi taxativo. “Você não precisa nem 

terminar, de jeito nenhum. Não atende os princípios de liberdade sindical porque a pessoa 

terceirizada, ela é extremamente vulnerável ao dono da empresa, certo? Você não tem 

estabilidade no emprego. Você às vezes corre os riscos de um terceirizado levar dados 

sigilosos. Não existe sindicato dos terceirizados. Não existe uma categoria, um sentimento de 

categoria. Essas pessoas entram num dia, trabalham, não dá certo. Vão e trabalham outro 

dia, não dá certo.” (Representante Sindical).  

A fala do Representante Sindical exibe, com riqueza de detalhes, o quão distante 

parece estar a Agenda do Trabalho Decente dos terceirizados do Banco do Brasil, no tema 

‘liberdade sindical’ e ‘negociação coletiva’. Também revela a dificuldade de o sindicato dos 

bancários assumir ou incorporar ‘de corpo e alma’ a agenda dos terceirizados, nos seus 

acordos e/ou convenções.  

4.3.2 A questão salarial dos terceirizados 

No capítulo teórico foi anunciada a tendência da contratação da mão de obra 

terceirizada objetivar, também, a obtenção de serviços a custos menores, sejam eles salariais, 

relacionadas aos direitos (ex: previdência social) ou condições de trabalho, em suma, 

precarização. 

De fato, no geral, o que se observa a partir dos dados de campo é realmente o que se 

previa, um considerável rebaixamento salarial dos terceirizados, comparado à categoria dos 

bancários.  

Entre os questionamentos feitos aos terceirizados, trabalhadores efetivos e ao 

representante sindical estava à comparação salarial entre as classes e se os mesmos achariam 
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justo receber uma mesma remuneração, uma vez que pertence a mesma ‘categoria’ de 

trabalhadores. 

Primeiramente é importante destacar que entre todas as respostas do terceirizados, os 

mesmos argumentaram que seus salários sempre foram abaixo dos efetivos e que não eram 

contemplados com gratificações. Nesse sentido, desde já se apresenta uma precarização do 

trabalho, considerando a questão estritamente salarial. “O Banco do Brasil em relação a 

outros bancos é o quem oferece melhor remuneração. O correto seria que o Banco do Brasil 

aumentasse o seu quadro de funcionários efetivos, porque seria injusto com os efetivos que se 

prepararam e investiram em um concurso, para depois terceiros que não fizeram o mesmo 

tipo de investimento ter as mesmas condições. Da mesma forma que também não é justo os 

terceirizados trabalharem igual e até mais e ganharem menos. Os terceirizados recebem 

salário inferior a dos colegas efetivos, não recebem participação nos lucros (PLR), não 

recebem remuneração pelas horas extras trabalhadas. O que ocorre é um acordo de dispensa 

de horas, ou seja, dias de folga. O último salário em 2011 foi de R$ 1.008,00 (mil e oito reais) 

bruto. O controle de entrada e saída dos terceirizados é com folha de ponto. Houve sim a 

necessidade de fazer horas extras, mas foi devidamente compensada com horas de folga.” 

(Terceirizada F2). 

Primeiramente, é importante salientar o fato do Banco do Brasil oferecer a melhor 

remuneração entre os bancos, para os terceirizados, segundo os entrevistados. Em 

contrapartida, observa-se também a não participação dos lucros dos terceirizados que 

anualmente, para os efetivos, chegou a render para o ano de 2011 cerca de R$ 2.800,00 (dois 

mil e oitocentos reais). Também se destaca que a realização de horas extras não era 

devidamente paga, mas sim negociada a partir de um banco de horas de folga.  

Porém, o que realmente mais impressiona é a desproporção salarial entre as duas 

classes. Como argumentado em relação ao salário bruto da terceirizada, para o mesmo ano de 

2011, referente ao ano de negociação sindical de 2010, o salário de um bancário concursado 

efetivo era em torno de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Significa dizer que o salário 

do terceirizado, há dois anos, respondia por apenas 71% (setenta e um por cento) do salário 

dos efetivos. 

Outras entrevistas de ex-funcionárias terceirizadas do mesmo ano ratifica o 

depoimento anterior: “Não fazia hora extra, nem recebia participação de lucros. O controle 

de ponto era feito manualmente, diferente dos efetivos e o salário correspondia a 

aproximadamente R$ 1000.00 (mil reais).” (Terceirizada F1). Outra entrevistada acrescentou: 
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“Muito desproporcional não é? Os efetivos recebiam melhor que nós na época. Meu salário 

era quase R$ 1.000 (mil reais), e já era menor que os efetivos, imagina os gerentes.” 

(Terceirizada F5). 

Em relação à PLR (Participação dos funcionários nos Lucros do Banco) todos os 

terceirizados responderam negativamente a questão, ou seja, o Banco do Brasil não oferece a 

nenhum terceirizado a participação nos lucros, sob o argumento de que nenhum deles é 

diretamente funcionário da empresa.  

Em relação aos benefícios além do salário, tais quais vales alimentação e refeição, 

auxílio creche, além da 13ª cesta alimentação, entre outros, os terceirizados argumentaram 

não terem tais direitos. “Os terceirizados não recebem todos os benefícios que os efetivos 

recebem. Até porque não somos contratados diretos do Banco do Brasil, somos contratados 

de outra empresa especializada em Recursos Humanos, que nos "aluga" para o Banco do 

Brasil e outras empresas. Recebemos apenas um valor pelo vale-refeição e vale-transporte 

com os devidos descontos por lei.” (Terceirizada F2). 

Vale observar o ponto de vista dos funcionários efetivos, uma vez que é com o salário 

deles que é comparado os vencimentos dos terceirizados. “Eu acho justo porque eles 

trabalham, não é? Mas a questão não é que eles têm que ganhar menos do que nós ou mais. 

Acho injusto, porque eles estão fazendo um trabalho semelhante, não é igual, não é? Se você 

ingressou por um concurso difícil, espera-se que você tenha vários direitos. Aí o banco vem 

por fora e contrata outra pessoa para fazer o mesmo trabalho, mas por outra via qualquer. 

Não, não acho justo não.” (Efetiva E1). “As remunerações são distintas. Um funcionário 

efetivo goza os direitos, benefícios e garantias previstas na CLT. Já alguns terceirizados, até 

pouco tempo atrás estavam trabalhando sem a carteira profissional devidamente assinada. 

[...] Contudo, não considero justo que estes dois tipos de funcionários recebam as mesmas 

remunerações e os mesmos benefícios, pois sabemos que há discrepância entre a qualificação 

profissional entres estes. Embora, espero que os postos de funcionários terceirizados possam 

ser novamente ocupados por funcionários efetivos, para que se valha a equidade.” (Efetivo 

E2). 

Observa-se através dos depoimentos a opinião geral dos entrevistados. A maioria deles 

argumentou que não seria justo que um ‘terceirizado atividade-fim ganhasse tal qual um 

concursado, ou seja, que houvesse a equidade salarial. As principais justificativas seriam a 

não inserção destes terceirizados no banco através de concursos e a qualificação profissional 

aquém da necessária para exercer as atribuições. 
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Por fim, ressalta-se ainda o ponto de vista do representante sindical que ratifica o que 

os trabalhadores efetivos defendem. Vale ressaltar que o sindicalista foi questionado ainda se 

os ‘terceirizados atividades-fim’ tinham sua carteira assinada como bancários. “Primeiro a 

gente tem que falar se é justo ou injusto. Primeiro que é errado a terceirização. O sindicato 

não entra nem nessa margem, mas utiliza desse diálogo para justificar o erro da 

terceirização, por que? Exemplo. O menor bancário ganha R$ 3.000,00 (três mil reais) 

(somados as vantagens), o terceirizado que ganha R$ 800,00 (oitocentos reais) ou R$ 900,00 

(novecentos reais). Certo? Que faz alguns serviços que é a mesma coisa que o bancário faz. 

Se usa desse artifício para mostrar que a terceirização é uma fraude trabalhista. O sindicato 

vê isso, mas não interfere, porque o sindicato exige o fim dessas terceirizações de serviço 

fins. Olha, até onde eu sabia, os terceirizados não têm a carteira assinada como bancários, 

que eu saiba. Por exemplo, as meninas que estão lá fora não têm nem a carteira assinada. 

Uma das meninas que trabalham na BV (empresa de terceirização), provavelmente tem. Mas 

elas estão trabalhando como agentes de crédito. Só pode assinar como bancário aquele que é 

bancário. Se ele é assinado como bancário é o banco quem assina a carteira. Só é petroleiro 

que trabalha com petroleiro, só é metalúrgico quem trabalha com metalurgia. Eles não 

representam a mesma categoria. Justo é, se eles fazem o mesmo serviço, é. Mas não é justo 

pelo fato deles fazerem o mesmo trabalho, mas pelo fato de não passarem num concurso 

público. É isso. No banco privado, eles deveriam ser contratados como bancários. Nos 

bancos públicos têm dupla injustiça: o fato de receberem menos, e se recebessem iguais, 

seria injusto com aqueles que fizeram o concurso e passaram; e, que se tem uma lista muito 

grande de espera.” (Representante Sindical) 

Portanto, o que se observou foi a comprovação de uma diminuição salarial quando se 

compararam as duas formas de contratação (terceirização/concursado). A posição sindical, 

tanto dos efetivos, quanto do representante sindical é a mesma, pois são contrários à prática da 

terceirização por parte dos bancos, tanto públicos, quanto privados. 

4.3.3 Demandas/reclamações gerais e específicas: ênfase sobre a saúde e segurança do 

trabalhador terceirizado 

Conforme exposto anteriormente, os trabalhadores terceirizados, sobretudo aqueles 

que realizam atividades externas, estão expostos a toda sorte de intempéries de um trabalho ao 

ar livre: calor, frio, barulho, poluição. Além disto, tantos os que trabalham internamente, 

quanto os externos, também são submetidos a metas extremamente elevadas, pressão por 

resultados, posições ergométricas comprometedoras (operações repetitivas, horas em pé, 
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horas sentados). Afora esses aspectos que potencialmente podem desencadear reações 

fisiológicas e/ou psicológicas em qualquer ser humano, soma-se ainda o fato destes lidarem 

com dinheiro, que por si só atrai marginais para estes ambientes (assaltos, golpes), mas 

também exige imensa atenção e responsabilidade nas operações. Logo, trata-se de um 

ambiente ou serviço potencialmente tenso. 

Todavia, frente a tantas possibilidades de precarização da saúde e da segurança do 

trabalho dos terceirizados no banco pesquisado, facilmente derivadas das falas anteriores, 

curiosamente são poucas as demandas e queixas destes, quando diretamente questionados 

quanto ao tema ‘reclamações relacionadas à saúde e segurança no trabalho’. Talvez em 

consequência disso, também quando questionados, os gerentes do Banco do Brasil 

informaram que são poucas as demandas que fazem as prestadoras de serviço, no tema saúde 

e segurança, em relação aos seus terceirizados.  

No entanto, alguns pontos merecem destaque. Como será visto, quando perguntada 

diretamente, a reclamação mais comum e que certamente mais estressa o terceirizado, não 

está sequer relacionada ao processo de trabalho, sendo mais básica ainda – se vai receber ou 

não o salário. Além do que, a reclamação que conseguem visualizar e externar mais 

rapidamente, sempre é a vertical, isto é, é a que pode advir do banco em relação a estes. Os 

parágrafos que seguem são esclarecedores.  

Alguns dos terceirizados argumentaram que apenas poderia haver algum tipo de 

reclamação do Banco para com seus terceirizados se as metas não fossem alcançadas. “Pelo 

menos comigo nenhuma, mas se teve. Deve ter sido em relação a alguém não alcançar as 

metas, penso eu.” (Terceirizada F5). 

Algumas reclamações como o atraso de salários dos terceirizados frente às suas 

empresas prestadoras de serviço foram bastante enfatizadas. “Quanto ao Banco do Brasil 

nenhuma. É mais fácil ter em relação à empresa que a gente presta serviço. Ao Banco do 

Brasil diretamente não. Total, a minha empresa é péssima, atrasa salário. Pronto, 

geralmente, existem problemas entre a empresa que terceiriza e o funcionário. Em relação ao 

Banco do Brasil não. O banco é muito correto nos prazos, nos dias de pagamento, inclusive 

ele cobra da empresa por isso, porque ele repassa o recurso. Foi um problema que eu tive, no 

primeiro mês que eu estava aqui, eu passei mais de 20 (vinte) dias úteis para receber o 

salário. Problema sério. Nunca recebi vale alimentação, atrasando vale combustível. Eu 

acho que a maior queixa do terceirizado é com a empresa que terceiriza, não com o banco do 

brasil. Se o banco é tão correto em repassar o recurso, por que não repassar logo para o 
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terceirizado? A empresa que eu trabalho, Adventure é péssima, o contrato não vai renovar 

por causa desses problemas. Aqui também tem a ASNEG que dizem que é uma das melhores. 

Porque o seguinte, o dono da ASNEG é ex-funcionário do banco, por isso que ele sabe como 

o banco trabalha correto. Então ele é o mais coreto” (Terceirizada F6). 

Alguns pontos devem ser levados em consideração nesse depoimento. Primeiramente 

é a pontualidade do Banco do Brasil em suas obrigações para com a prestadora de serviço e o 

questionamento pertinente da subcontratada: “[...] Se o banco é tão correto em repassar o 

recurso, por que não repassar logo para o terceirizado? [...]”. O segundo ponto que se 

destaca é o fato de o Banco do Brasil receber funcionários terceirizados de empresas 

prestadoras de serviços que são de ex-funcionários do Banco do Brasil, prática essa que não é 

novidade e já foi observada em outras grandes multinacionais como a Petrobras, como 

enfatizado por Araújo (2013) em seu projeto de qualificação no ano de 2013. 

Ao mudar o ponto de vista e questionar os administradores a respeito das queixas ou 

demandas referentes aos terceirizados, nenhum deles apresentou algum tipo de reclamação a 

respeito dos seus prestadores de serviços. No entanto, apenas uma reclamação da logística de 

trabalho do dia a dia, que revela a falta de autonomia do terceirizado bancário. “Eles ficam 

sempre dependentes da gente liberar, da gente confirmar, então às vezes eles vem aqui e eu 

estou atendendo um cliente e eles têm que esperar.” (Gerente G1). 

No mais, não há queixas ou reclamações imediatamente expressas de ambas as partes, 

bancos e terceirizados, quando provocados diretamente sobre o tema ‘queixas/reclamações’, 

isto é não apenas estranho, mas também preocupante, considerando os inúmeros problemas já 

identificados e que precarizam as condições de trabalho. Assim, avalia-se que o silêncio e/ou 

o não reconhecimento destas necessidades é o que predomina. Da parte do trabalhador quiçá 

porque a relação é triangular, como assinalado por Marcelino (2004), e a presença/ausência da 

prestadora de serviço esteja ofuscada pelo dia-dia do terceirizado que ora se relaciona com o 

banco, ora com a prestadora.  

Vale ainda levantar questões referentes à saúde dos trabalhadores terceirizados do 

Banco do Brasil. Nesse sentido, foi questionado para os ‘terceirizados atividades-meio e fim’ 

se eles já sofreram ou presenciaram algum tipo de problema de saúde advindo ou agravado 

pelas condições de trabalho impostas dentro das agências do Banco do Brasil. 

Apesar de desconhecer alguma situação específica, uma das terceirizadas que realiza 

atividades-fim argumenta que: “[...] esses problemas de saúde são comuns nesse tipo de 

ambiente de trabalho. Observa-se que como o trabalho é muito dinâmico e puxado, porque 
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lida com o público, com metas, sempre há algum funcionário que desenvolveu tais 

problemas.” (Terceirizada F3). 

Outra terceirizada argumenta a respeito do ambiente geral em que o funcionário de 

banco está inserido, não apenas o terceirizado. “Os casos de estresse que sofri e tomei 

conhecimento de outros funcionários terceirizados ou efetivos, foram ocasionados pela má 

educação por parte de clientes, chegando algumas vezes a agressões físicas e palavras de 

baixo calão, principalmente nos ambientes de caixas eletrônicos e convencionais. Valendo 

salientar, ocorridas por clientes com elevado grau de escolaridade, de classe média e alta, 

por homens e mulheres.” (Terceirizado F2). 

Também foi questionado, exclusivamente aos ‘terceirizados atividades-meio’, a 

respeito das suas condições gerais de trabalho. Questionou-se como era a relação contratual, 

demandas e queixas de uma parte para com a outra e como se dá a questão da saúde dos 

trabalhadores de atividades-meio.  

Em relação às demandas/queixas provenientes tanto do Banco do Brasil para com os 

terceirizados, não foi relatado nenhum tipo de reclamação pelos entrevistados terceirizados. 

No entanto, foram observadas queixas do Banco do Brasil para com alguns ‘terceirizados 

atividades-meio’. “Aqui não. A equipe aqui tem mais de 6(seis) anos e até agora a empresa 

não teve nenhuma reclamação conosco. Em relação ao serviço para o banco junto à 

empresa. Mas dos outros que trabalharam aqui, já foi feita reclamação e pediram a troca 

inclusive dos vigilantes.” (Terceirizado M3). 

A questão contratual, também foi mencionada, uma vez que a terceirização bancária 

não aceita outra forma de contratação senão a temporária. “Dura 4 (quatro) anos, com 

renovação por mais 4 (quatro).” (Terceirização M1/Limpeza). “O contrato é de 5(cinco) 

anos e se renovar é conforme é feito. Se outra empresa entrar vai depender dela, se vai 

continuar com a gente, e do gerente da agência se vai poder optar de ficar com o vigilante ou 

senão, a empresa que ganhar a licitação ela coloca quem ela bem entender e achar 

necessário.” (Terceirização M3/Segurança). 

Algumas demandas/queixas com relação à questão da saúde do trabalhador 

‘terceirizado atividade-meio’ se mostram muito fortes. Numa agência, um dos ‘entrevistados 

meio’ que faz parte da segurança sofreu algumas complicações de saúde, dado suas 

atribuições no Banco do Brasil, afirma: “Já o outro segurança, ele sofre com varizes e 

também hérnia de disco. Porque fica em pé demais e a postura é inadequada. Você trabalha 

cerca de 8 (oito) horas em pé.” (Terceirizado M2). “Já, há dois anos atrás sofri uma cirurgia 
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de varizes, nas duas pernas, esquerda e direita e passei 85 (oitenta e cinco) dias afastado. 

Foi retirado a safena da perna esquerda e voltei. E hoje está voltando novamente, por causa 

do trabalho e passar a maioria do tempo em pé. No caso aliviaria esse problema com o 

escudo
27

. Segundo a médica que fez a minha cirurgia, eu deveria sair desse emprego e 

conseguir outro que não passasse tanto tempo em pé quanto o que eu estou hoje, e daria uma 

aliviada nas condições.” (Terceirizado M3). 

Portanto, o que se viu foi uma extrema precarização das condições físicas de trabalho 

dos ‘terceirizados de atividades-fins e meio’ do Banco do Brasil. Quando se observa os 

‘subcontratados atividades-meio’, o que se vê é uma precarização das condições físicas como 

um todo. Somado a isso, o que se observa na ‘terceirização atividade-fim’ do Banco do Brasil 

é uma precarização não apenas das condições físicas, mas também legais e sindicais.  

Conclui-se, portanto, que as queixas do Banco do Brasil e dos terceirizados existem, 

apesar de não serem uns contra os outros, mas sim de parte do terceirizados frente a frente 

com a empresa prestadora de serviços. Outro ponto, e mais importante ainda, é a clara 

precarização das condições de trabalho dos ‘terceirizados atividades-meio’ do Banco do 

Brasil. Isto é particularmente verdadeiro para os vigilantes, apesar de algumas agências 

possuírem o ‘escudo’
28

. Independentemente disto, o terceirizado vigilante sofre demais com 

as horas e horas em pé, como parte das atribuições, ainda que seja um trabalho das agências – 

teoricamente mais confortável. Ressalta-se ainda o uso dos terceirizados da limpeza para 

serviços de copeira para os gerentes das agências. 

4.4 TERCEIRIZAÇÃO BANCÁRIA AOS OLHOS DOS SINDICATOS 

Esta seção tem por objetivo buscar expor, através dos depoimentos dos sindicalistas 

e/ou representantes sindicais, o ponto de vista dos representantes formais dos bancários, na 

Paraíba, sobre a questão da terceirização bancária. Nesse sentido, observa-se a posição 

sindical para entender como os terceirizados lidam com as situações de greve e quais os 

eventuais riscos de se manter os terceirizados dentro das agências.  

Destaca-se que há um impasse imanente a esta reflexão que é o fato de que os 

‘terceirizados em atividades-fim’, de forma geral, não possuem seus ‘direitos’ defendidos pelo 
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 Escudo é um posto blindado de segurança. Quando são implementados, os terceirizados podem fazer uma 

rotatividade dentro deles e ainda têm a possibilidade de descansarem enquanto vigiam, de outro ponto de 

visão/ângulo, as agências do BB. 
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sindicato da categoria bancária. Assim sendo, a maioria das questões esbarra no fato de que o 

sindicato não possui qualquer ligação com a ‘classe’ dos ‘terceirizados atividades-fim’. 

4.4.1 A situação sindical dos terceiros 

Segundo observado, os terceirizados, como um todo, têm pelo menos uma vaga noção 

do sentimento do sindicato, para com a sua ‘classe’. No entanto, são completamente excluídos 

das negociações sindicais dos bancários.  

Declarações como esta, indicam que se vê é uma condição de submissão e até 

“acomodação” por parte dos terceirizados. É o que fica claro quando os mesmos são 

perguntados a respeito do que eles acreditam que o sindicato pensa sobre eles. “O sindicato 

não concorda com a situação de terceirizados, pois dá preferência aos efetivos” 

(Terceirizado F1). “Acredito que para o sindicato dos bancários, os terceirizados estão 

ocupando vagas que deveriam estar sendo ocupadas por concursados. Por não serem, os 

terceirizados, enquadrados como bancários e, por conseguinte, não poderem se filiar ao 

sindicato dos bancários, não há no que se falar na presença de terceirizados em reuniões.” 

(Terceirizada F3). 

Declarações como esta indicam que os terceirizados se sentem 

acomodados/incomodados com a situação em que estão, talvez por não possuírem um 

sentimento de classe que defenda pelo menos suas cláusulas contratuais de trabalho ou até 

mesmo as condições básicas de trabalho previstas pela CLT, ou ainda, talvez porque se sintam 

realmente substituindo o bancário concursado. 

Assim sendo, o que se observa é que diante das condições de trabalho, 

predominantemente precárias a que os terceirizados estão submetidos, em muitos casos 

ferindo inclusive as cláusulas da OIT quanto aos direitos fundamentais no trabalho, ou ainda, 

quanto à dignidade do trabalho, estes também não possuem um sindicato próprio. Relegado à 

própria sorte, uma ‘opção’ de apoio seria o sindicato dos bancários. Todavia, este último age 

defensivamente em relação a este tema e geralmente discorda frontalmente da terceirização 

bancária em si, exceto em atividades muito específicas. Um exemplo é a postura do sindicato 

de excluir os terceiros de suas reuniões trabalhistas. 

Vale ressaltar o argumento do sindicalista proferido quando o mesmo foi questionado 

sobre os ganhos dos bancários (através da luta sindical) para o ano de 2012/2013 e sobre 

algum repasse para os ‘terceirizados atividades-fim’. “De jeito nenhum, inclusive nem fazem 

parte da data-base. Terceirizado para você ter uma ideia, é o seguinte: Você tem uma 

empresa, essa empresa tem uma, no caso do Banco do Brasil, todos são bancários. Passam 
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no concurso do Banco do Brasil, mas nem todos que trabalham no Banco do Brasil são 

bancários. Existem pessoas que aqui se chamam de colaboradores e na realidade são os 

trabalhadores que são terceirizados, por exemplo, a vigilância, a limpeza, a assistência 

técnica de algumas máquinas e tem outras tecnologias, se eu não me engano é de uma 

empresa que é do Banco do Brasil. O Banco do Brasil também a comprou, que também 

precisa fazer concurso, não tenho muita certeza em relação a isso. Mas a questão do 

terceirizado, que hoje já existem alguns períodos do ano, que o ministério do trabalho 

autoriza o banco a contratar por um período menor do que três meses, renovável por mais 

três, funcionários que trabalham na atividade-fim. Quem permite? O ministério do trabalho. 

O banco tem que solicitar ao ministério do trabalho com a justificativa. Então os nossos 

aumentos (dos bancários) eles nem sabem (os terceirizados. Muitas das vezes então não tem 

absolutamente nada a ver com o aumento dos terceirizados que fazem as atividades-fins. 

Quem faz as atividades-meio, que são as atividades adjacentes ao serviço bancário, esses são 

quem não tem mesmo. São regidos até por outro sindicato. Tem sindicato? Dos vigilantes, 

tem.” (Representante Sindical). 

A ideia geral que acaba sendo difundida entre a categoria inteira dos bancários pode 

ser resumida neste depoimento: “O sindicato combate os terceirizados. O sindicato pensa, 

acredita e eu concordo que a terceirização enfraquece a nossa categoria. Eles não são 

bancários. Então eles não estão dentro da luta da categoria. Então eles ficam a parte e 

muitas vezes são utilizados pela gerência para poder minar os movimentos.” (Efetivo E1). 

Entretanto, outros argumentos acabam enfatizando o fato de que os terceirizados 

sofrem em relação à sua forma de contratação, principalmente por não terem força suficiente 

para brigar por seus ‘direitos’. Em decorrência, em razão da sua extrema fragilidade 

contratual, geralmente fogem de represálias. “Não!. Olha, o sindicato dos bancários tem 

trabalhado muito para que essas categorias (terceirizados) integrassem na categoria 

bancária. Porém, como eles têm uma fragilidade da história da insegurança e instabilidade, 

então acabam que não conseguem ir muito pra frente. O que eu tenho de conhecimento do 

sindicato daqui e até nacionalmente, os sindicatos lutam para que essas categorias todas 

pudessem ser enquadrados no mesmo sindicato. Trabalhadores dos estabelecimentos de 

instituições financeiras. A categoria deles não luta muito porque tem medo de represálias.” 

(Efetivo E2). 

Por fim, é apresentado mais um relato de um funcionário efetivo no que diz respeito ao 

uso da terceirização para o não cumprimento das leis trabalhistas. “Os sindicatos veem a 
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terceirização como uma forma de burlar as leis trabalhistas conquistadas até hoje. Os 

terceirizados não constituem uma categoria específica, ficando de fora das reuniões para 

estabelecimento de prioridades de reinvindicações. Com isso, os resultados não são 

repassados aos terceirizados.” (Efetivo E3). 

4.4.2 Banco do Brasil sem ‘terceirizados fim’? 

Frente ao questionamento feito a todos os entrevistados de se “seria possível a retirada 

de todos os ‘terceirizados atividades-fim’ das agências do Banco do Brasil, sem nenhuma 

consequência nem estrutural, nem financeira para o banco”, as respostas foram curiosas. 

Nesse caso, os terceirizados não foram entrevistados, uma vez que os mesmos são objetos de 

estudo.  

Entre os funcionários efetivos do Banco do Brasil o que se viu foi uma resposta 

positiva ao questionamento, ou seja, a retirada dos ‘terceirizados atividades-fins’ pouco 

alteraria a rotina da empresa. Entre os administradores, o que se argumentou foi que haveria 

um impacto direto no lucro, nos atendimentos negociais e que haveria sim um grande impacto 

no número de negócios feito pelo Banco do Brasil. E aos olhos do representante sindical, não 

haveria impactos decisivos. “Nenhum. Provavelmente ia ter um pouco de impacto em relação 

às metas do banco. Porque o banco coloca metas irreais e quer buscar a todo custo e usa até 

os terceirizados. Os terceirizados têm metas. E alguns que mexem com empréstimos, eles 

ganham por comissão, coisa que funcionário não ganha. Então você colocar duas situações 

diferentes em um ambiente de trabalho. Você coloca uma pessoa que trabalha a troco de 

comissão. Então é lógico que ela busca mais e usa artifícios que outro não usaria. O salário 

dela, a empresa que paga ela, se baseia, na comissão.” (Efetivo E1). 

Outros depoimentos sugerem que o ideal seria que os terceirizados que fazem 

atividade-fim fossem substituídos por concursados. “Olha, nenhum não. Acho que desde que 

abrisse vagas para que concursados entrem, eu acho que não teria impacto nenhum. A gente 

tem feito ao longo dos anos, nós temos feito todo esse serviço. Então, todos os serviços que 

foram para os correspondentes bancários, todos eles éramos nós mesmos que fazíamos. 

Então, eu acho que ia acontecer seria, por exemplo, voltar a tarefa para nós. Desde que o 

banco abrisse para novos concursados, que seria muito melhor e mais interessante, eu não 

acho que a gente teria grandes problemas não.” (Efetivo E2). “[...] seria feita sem prejuízos, 

desde que haja a devida substituição por novos funcionários concursados. A maioria dos 

terceirizados de atendimento, fazem serviços antes executados pelos próprios escriturários. 

Não vejo dano, nem perdas nesse caso (retirar os ‘terceirizados fim’).” (Efetivo E3). 
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Aos olhos dos administradores das agências, o que se vê realmente é uma preocupação 

em relação aos impactos de uma suposta retirada dos ‘terceiros atividade-fim’ sobre negócios 

e as metas do Banco do Brasil. “Negócios. Isso impediria o banco de lucrar o que lucrou. 

Diretamente no lucro da empresa.” (Gerente G1).  

Por fim, o ponto de vista do representante sindical que aponta também para uma 

possível dificuldade que o terceirizado pode criar para o efetivo. “Não teria. Não teria 

impacto considerável, porque os terceirizados fazem um serviço que às vezes aumenta o 

tempo de abertura de conta. Por exemplo, se um terceirizado abre uma conta lá fora, eu vou 

ter que conferir toda ela novamente. Se tiver errado, aí é que eu vou ter que fazer todos os 

procedimentos. Então, é uma terceirização que visa única e exclusivamente interesses 

escusos.” (Representante Sindical). 

4.4.3 A greve dos efetivos e a vantagem de se ter terceirizados 

O período de negociação coletiva do sindicato para com os bancos acontece 

normalmente no segundo semestre do ano, aproximadamente em agosto, o que influencia 

diretamente na possibilidade de haver greve nos meses de setembro e outubro. Durante o 

período grevista em si, as atividades-fim do banco são paradas pelos funcionários efetivos. No 

entanto, os terceirizados continuam dentro das agências executando as mesmas tarefas. 

Partindo do princípio que quem trabalha no banco é essencialmente um bancário, há de se 

convir que um terceirizado que executa suas atribuições dentro das agências em período de 

greve é preparado e pressionado para agir assim e sem questionamentos.  

Portanto, quando questionados a respeito da presença dentro das agências e execução 

das tarefas rotineiras todos os terceirizados apontaram para uma resposta positiva em todos os 

aspectos. “Sim exercendo suas atividades normais junto aos representantes dos sindicatos e o 

gerente da agência.” (Terceirizado F1). Outro denuncia: “Éramos sim obrigados a trabalhar 

na época da greve. O gerente geral e o tesoureiro eram figuras que não podiam deixar de 

comparecer na época da greve.” (Terceirizado F3). Este trabalhador esclarece: “Antes, só 

quem ficavam eram os gerentes de primeira linha (geral). Com a mudança no sindicato, vão 

ficar os gerentes médios, gerentes de pessoa física, etc.” (Terceirizado F6).  

Aos olhos do sindicato dos bancários, praticamente os argumentos se repetem. “Não, 

a luta bancária exige o fim da terceirização aos serviços fins. E em relação aos bancários 

dos bancos privados, a incorporações dos terceirizados como bancários, eles têm que ser 

bancários.” (Representante Sindical). 
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Portanto, infere-se que como o sindicato dos bancários não defende a ‘causa’ dos 

terceirizados-fins, o que se vê é o serviço bancário que deveria estar parado, uma vez que 

todos os funcionários efetivos estariam em greve, ser realizado por terceirizados. Um 

agravante que é o serviço executado por terceiros dentro das agências, em período de greve 

dos efetivos, de certa forma não possui a mesma qualidade que o do bancário efetivo. 

Vale ressaltar ainda a posição que assume os ‘terceirizados atividades-meio’. Nesse 

sentido, foi questionado se eram obrigados a trabalhar durante o período de greve dos 

bancários, uma vez que todas as atividades bancárias, durante o período grevista, deveriam 

ficar suspensas. “A gente trabalha normalmente porque a greve é dos bancários. Então não 

muda nada. A gente tem que vir, carga normal, como se fosse dia normal da gente. Pelo 

menos ficamos sentados nesses dias.” (Terceirizado M3). Outro entrevistado complementa: 

“[...] fica a mesma coisa, não é? A diferença que você fica sentado. Mas em termos de 

cumprir horário e alguns clientes que chegam aí para você abordar, do mesmo jeito.” 

(Terceirizado M2). 

4.4.4 O risco que o banco assume ao terceirizar atividades-fim 

O risco que o Banco do Brasil tem em assumir terceirizações de atividades-fim é alto. 

No entanto, pouco é feito para minimizar tal perigo. Durante todas as entrevistas o que se viu 

foi uma preocupação gigantesca com o fator sigilo bancário, precisamente por parte dos 

funcionários efetivos e o representante sindical.  Nesse caso, não é nenhum segredo 

argumentar que, uma vez que qualquer tipo de terceirizado adentra as áreas restritas dos 

funcionários, terão acesso a várias informações sobre pessoas físicas e jurídicas, podendo 

mais tarde vazar algo e causar algum dano ao cliente de uma dessas agências. 

Entre as entrevistas dos funcionários efetivos, se vê realmente uma grande 

preocupação com o sigilo bancário. “Eu acho péssimo. Sinceramente! Primeiro, por conta da 

quebra do sigilo bancário, risco que o banco, cliente e os próprios funcionários sofrem. 

Porque se você tem uma rotatividade muito grande de pessoas tendo acesso as informações, 

você não sabe o que uma pessoa dessa pode fazer com as informações quando sair daqui. 

Entendeu? Então a pessoa fica conhecendo a estrutura da empresa totalmente, por dentro. 

Quando trabalha aqui dentro, sabe como funciona, conhece os programas. Então, 

dependendo de que seja, pode muito bem usar isso pro mal, e vir a prejudicar não só a gente, 

como os clientes.” (Efetivo E3).  

Outro funcionário argumenta inclusive a respeito de fraudes bancárias. “[...] Já teve 

colegas que já tiveram situações de fraude na agência.” (Efetivo E1). “Isso gera um risco 
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pra empresa sim, pois ela perde credibilidade junto ao público nesse tipo de situação. Em 

minha agência, os terceirizados têm acesso às maquinas. O sistema é restrito aos efetivos, 

fazendo com que os terceirizados precisem da ajuda dos efetivos na busca de informações.” 

(Efetivo E2). 

Por fim, a declaração do representante sindical se mostra mais completa ainda do que 

a dos efetivos e não somente corrobora os argumentos dos demais, mas também lista alguns 

tipos de riscos que o Banco do Brasil corre ao longo do processo de terceirização. “Tem 

vários tipos de ricos. Risco Legal, Risco de Imagem. Risco legal, por exemplo algumas 

agências acham que os terceirizados que trabalham, estou falando dos terceirizados fim, os 

terceirizados de atividades-meio acredito que é uma necessidade. (...) O risco legal. O banco 

ser processado por um terceirizado por estar exercendo a profissão de bancário. Risco de 

imagem, a população saber que seus dados estão sendo manipulados por alguém que não é 

bancária. Risco de crédito, o banco corre o risco de ter o crédito calculado de uma maneira 

errada. Por exemplo. Numa abertura de conta corrente, quando a análise da declaração de 

renda não é feita de maneira específica como manda os normativos, posso incorrer no 

aumento de crédito indevido para determinado cliente. Se ele não paga, vai ficar 

inadimplente de crédito. Risco de fraudes, terceirizado esporádico não tem discernimento de 

saber que está sendo vítima de uma fraude. Todos os riscos  possíveis inerentes a um 

bancário, o terceirizado pode e o banco, a instituição corre também.”  (Representante 

Sindical). 

Portanto, o que se vê é uma preocupação muito grande a respeito do assunto. No 

entanto, o risco real que o banco acaba correndo é relativamente pequeno. É o que aborda o 

representante sindical quando questionado sobre se os custos de se manter os terceirizados 

dentro das agências, é suficientemente pequeno em relação aos riscos que existem em relação 

aos fatores supracitados. “É pequeno porque não há denúncia. Não há muita mobilização da 

base, quase nenhuma. O cara fica aqui focado nas metas e não há mobilização da base. Vou 

(banco) correr esse risco, se tiver alguma coisa, eu pago e está resolvido. Eu vou 

judicialmente, pago, e está resolvido. Como por exemplo, nas demandas de mão de obra que 

o banco tem com os próprios bancários, se ele faz uma fraude trabalhista, se passa 10 (dez), 

15 (quinze) anos nessa fraude, você consegue ir atrás na justiça nos últimos 5 (cinco) anos. 

Você já ganhou 10 (dez), entende? Se um cara desse colocar, só pode colocar os últimos 5 

(cinco) anos. E é muito volátil também, trabalha 1 (um) ano aí vem outra pessoa.” 

(Representante Sindical). 
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Portanto, o que se vê decorre da sujeição à precarização das condições de trabalho que 

o terceirizado é cotidianamente submetido. Ou seja, não há mobilização dos terceirizados. 

Logo, há uma diminuição do risco para o banco. Assim, quanto maior for a precarização do 

trabalho do terceirizado, o que se verá será justamente uma maior exploração do trabalhador 

inversamente proporcional ao risco que o banco corre, dada a fragilidade da ‘classe’ dos 

‘terceirizados atividades-fim’. 

4.4.5. Direitos e conquistas dos trabalhadores: síntese comparativa entre efetivos e 

terceirizados do Banco do Brasil na Paraíba 

 Neste subitem encontram-se sistematizados os principais resultados quanto aos 

direitos e conquistas dos trabalhadores efetivos e terceirizados, do Banco do Brasil na Paraíba. 

Esta síntese visa  facilitar a compreensão das principais tendências quanto às condições de 

trabalho destes, com ênfase sobre os terceirizados – objeto central da presente Dissertação. 

Tabela 6: Comparativo de Direitos Fundamentais no Trabalho e Demais conquistas entre 

trabalhadores efetivos e terceirizados do Banco do Brasil na Paraíba (2013) 

  Efetivos Terceirizados 

Liberdade Sindical Há Liberdade Sindical  

Não há nenhuma liberdade sindical e 

sequer há sindicato, pelo contrário, a 

'classe' como um todo é combatida pelo 

sindicato dos bancários.  

Negociação 

Coletiva 
Há Negociação Coletiva. 

Não há nenhuma condição de negociação 

coletiva. Muitos terceirizados são 

ameaçados em serem substituídos caso 

entrem de greve. 

Não à 

discriminação 
Não há discriminação. 

Não há na forma prevista pela OIT. 

Todavia, não há aceitação do trabalho 

terceirizado em si, por parte do sindicato 

dos bancários e efetivos em geral. 

Demais conquistas dos trabalhadores 

Remuneração 
Piso salarial de R$1.900 

além das gratificações. 

Alguns terceirizados recebem apenas por 

produção, outros alegaram remuneração 

fixa em R$1.000. 

Jornada de 

Trabalho 

6h diárias com hora extra 

paga em dinheiro. 

8h diárias com hora extra descontada em 

outros dias de trabalho. 

PLR 
Recebem Participação 

Anual nos Lucros. 
Não recebem PLR. 

Creche  
Recebem apoio do Banco 

do Brasil. 

Alguns alegaram receber, mas a maioria 

discorda. 

Metas Alegam metas altas. Alegam metas abusivas. 

Treinamento Existe Nenhum 
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Ambiente de 

Trabalho 
Satisfatório Precário 

Vale-Alimentação R$ 272,96 Zero 

Vale-Refeição R$ 15,98 R$ 4,00 
Fonte: Elaboração própria/pesquisa de campo. 

 A análise da tabela anterior corrobora a maioria dos resultados observados durante 

as análises e discussões das entrevistas. O que se vê é uma grande diferença entre as duas 

formas de contratação. Vale ressaltar ainda que em todas as categorias analisadas o 

funcionário terceirizado aparece sempre em condições bem mais precarizadas do que o 

efetivo. 

Tabela 7: Comparativo da impressão dos trabalhadores terceirizados-meio e terceirizado-fim 

do Banco do Brasil na Paraíba quanto às condições gerais para a realização do seu trabalho 

(2013) 

  Terceirizados meio Terceirizados fim 

Ambiente de 

Trabalho 

Satisfatórios, uma vez 

que se utilizam da 

infraestrutura dos 

efetivos 

Precárias, uma vez que por várias 

vezes foram indicadas formas de 

trabalho fora dos ambientes físicos 

dos bancos. 

Média de horas de 

Trabalho 
8 horas diárias 8 horas diárias 

Metas Não Possuem Possuem e são altas 

Remuneração 

(Pagamento em dia e 

valor) 

Em dia, valor próximo ao 

salário mínimo 

Atrasados, e em valor bem abaixo do 

piso salarial da categoria. 

Desgaste Físico e 

Mental 

O desgaste físico é mais 

intenso do que mental, 

proporcionando por 

vezes doenças advindas 

do exercício da função.  

Desgaste mental maior. No entanto, 

o desgaste físico vem aumentando ao 

longo do tempo dadas suas 

condições físicas de trabalho. 

Fonte: Elaboração Própria/Pesquisa de Campo  

 A comparação feita na Tabela 7 busca sintetizar quais são as condições de trabalho 

das duas categorias de terceirizados dentro do Banco do Brasil. Observa-se que em relação ao 

ambiente de trabalho, os terceirizados de atividades meio se beneficiam por se instalarem 

dentro do ambiente dos efetivos, fato esse que não se observa quando analisa-se os 

terceirizados-fins, uma vez que  estes realizam as suas atividades externamente às instalações 

bancárias. 
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 Além disso, observa-se o papel inverso quanto ao desgaste físico e mental entre as 

‘categorias meio e fim’ e a relação de salários atrasados para os terceirizados atividades-fins. 

Vale lembrar que apesar de terem a mesma forma de contratação, os terceirizados meio e fins 

prestam serviços para empresas terceirizadas diferentes. Nesse sentido, o que se pode afirmar 

é que terceirizados de empresas para atividades meio possuem uma única vantagem, neste 

tema, que é terem sua remuneração em dia.  

Tabela 8: Comparativo de Direitos e Conquistas dos trabalhadores bancários efetivos e 

terceirizados no Brasil em 2004 e destes no Banco do Brasil na Paraíba em 2013 

Fonte: Elaboração própria com base em SANCHES (2008,  p. 8-9) e Pesquisa de Campo. 

 Com base na tabela anterior, o principal fato que se observa é a reafirmação dos 

dados para 2004 de Sanches. Logo, desde de 2004 até os dias de hoje, onze anos se passaram 

  
Efetivos em 

geral em 2004 

Terceirizados em 

geral em 2004 

Efetivos do BB na 

PB em 2013 

Terceirizados do 

BB na PB em 

2013 

Salário  R$ 702,00 
No Máximo 

R$500,00 
R$ 1.900,00 

Aproximadamente 

R$1.000 

Jornada de 

trabalho 
6 horas 12horas em média 6 horas 8 horas em média 

PLR 

80% do salário 

mais um valor 

fixo de 650 

Não há 
Aproximadamente 

R$2.800,00  
Não há 

Vale 

transporte 

Banco arca com 

as despesas a 

partir de 4% do 

Salário 

Limitado a uma 

condução de ida e 

volta 

Há vale transporte 

(valor pago 

adiantado) 

Limitado a uma 

condução de ida e 

volta (valor pago 

atrasado) 

Vale refeição R$ 11,67 por dia 
Média de R$5,00 

por dia 

Valor Fixo todo 

mês em 'voucher' 

aproximadamente 

R$ 500,00 

somando-se com o 

vale alimentação. 

Média de R$5,00 

por dia 

Auxílio creche R$ 163,00 Não há 

O Banco dá 

suporte (valor não 

informado) 

Não há 

Convênio 

médico 

Trabalhadores 

possuem 
Não há 

Trabalhadores 

Possuem 
Não há 

Treinamento Há treinamento Não há Há treinamento Não há 

Representante 

sindical dos 

trabalhadores 

Há 

representação 
Não há Há representação Não há 
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e pode-se afirmar que nada ou quase nada se alterou em favor dos trabalhadores terceirizados 

no Banco do Brasil. Todavia, ressalta-se a redução de 12 para 8 horas médias de trabalho.  

4.4.6 Conclusão Parcial 

No geral, o que se observa no Banco do Brasil é uma terceirização realmente 

precarizada. No entanto, não é similar ao que se vê em estudos em outros setores como o 

petroleiro ou químico. Nestes últimos, a precarização das condições de trabalho é 

aparentemente maior, particularmente no tocante aos riscos de acidentes de trabalho. Todavia, 

a terceirização bancária possui alguns aspectos muito peculiares.  

Primeiramente deve-se levar em conta que a terceirização ao longo dos anos no Banco 

do Brasil evoluiu de forma precarizadora. Nesse sentido, o que se viu foi uma evolução da 

precarização das condições de trabalho principalmente no setor negocial dos terceirizados.  

Entre 2009 e 2010, o que se observava era um Terceirizado-fim no Banco do Brasil 

exercendo suas atribuições lado a lado com o trabalhador efetivo. Em 2013, o que se vê ainda 

é um ‘terceirizado atividade-fim’ com acesso a agência, mas não trabalhando dentro das 

agências do Banco do Brasil. Portanto, hoje, no geral, a terceirização bancária não se encontra 

mais dentro das agências do Banco do Brasil, mas sim, a alguns centímetros. Do lado de fora 

e expostos a todos os tipos de intempéries.  

A questão salarial do terceirizado Banco do Brasil também é relatada e mostra que o 

salário do terceirizado depende única e exclusivamente de si mesmo. Ou seja, se um 

‘terceirizado atividade-fim’ do Banco do Brasil for bom negociante na venda de empréstimos, 

ele terá um salário relativamente satisfatório, uma vez que depende apenas de seu esforço. No 

entanto, se o terceirizado não obtiver sucesso na venda de produtos Banco do Brasil, ele será 

substituído por outro que tenha maior desenvoltura no serviço.  

A ‘terceirização atividade-meio’, sofre mais em relação às condições de trabalho 

físicas. Ou seja, houve relatos de ‘funcionários atividades-meio’ que sofrem/sofreram 

complicações da saúde relacionadas às suas condição como trabalhador.  

Assim, com base na pesquisa feita nas agências pesquisadas e com os atores 

mencionados, avalia-se que a terceirização no Banco do Brasil, na Paraíba, contribui sim para 

a precarização das condições de trabalho. Nesse sentido, o uso da terceirização se contrapõe à 

Agenda do Trabalho Decente recomendada pela OIT. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Este trabalho partiu da hipótese de que o Banco do Brasil S.A., na Paraíba, apresenta 

uma crescente subcontratação/terceirização de mão-de-obra (de empresas e indivíduos) e isto 

contribui, entre outros aspectos, para a precarização das condições de trabalho. Nesse sentido, 

tal recurso se contrapõe à Agenda do Trabalho Decente. 

A fim de verificar essa hipótese o estudo contemplou uma revisão bibliográfica 

centrada na tendência à precarização do trabalho no capitalismo e num esforço de 

sistematização de dados e análises sobre o tema ‘terceirização’. Também realizou uma 

pesquisa de campo junto a importantes atores relacionados ao tema ‘terceirização’ no Banco 

do Brasil - Paraíba, precisamente os gerentes das agências, funcionários efetivos do banco 

citado, representantes sindicais (dos trabalhadores bancários), sindicato dos bancários e os 

terceirizados.    

Verifica-se que analisar a terceirização bancária através dos olhares dos diversos 

atores, dentro do setor bancário, e confrontar com a Agenda do Trabalho Decente proposta 

pela OIT, não se mostra uma tarefa das mais simples, uma vez que as opiniões dadas através 

das entrevistas, estão longe de ser isentas de valor. No entanto, observa-se que alguns 

argumentos são homogêneos e que outros destoam bastante, conforme a posição que cada um 

ocupa neste complexo tema que é a terceirização nos bancos.   

A pesquisa abrangeu agências do litoral ao sertão da Paraíba. No entanto, antes de 

mais nada se deve deixar claro que não houve qualquer entrevista ou depoimento que alegasse 

algum tipo tratamento do terceirizado com sendo diferenciado territorialmente, dentro do 

Estado da Paraíba. Infere-se, portanto, que as condições de trabalho dos terceirizados do 

Banco do Brasil não diferem pelo fato destes estarem em João Pessoa, Campina Grande, 

Bayeux, Santa Rita e Patos
29

, sendo as mesmas em todo o Estado.  

Com relação à hipótese da dissertação, observa-se que no sentido geral, o Banco do 

Brasil não apresenta uma crescente tendência à subcontratação/terceirização de mão de obra, 

uma vez que foi informado haver uma “tendência estável de contratações”, sob o argumento 

de que quando o número de terceirizados dentro das agências se mostra satisfatório, “não há 

maiores necessidades de contratação se terceirizados, salvo alguma oferta de créditos em 

períodos esporádicos”. Todavia, como não foram disponibilizados números concretos de 

                                                           

29
 Estes cinco municípios foram escolhidos como amostra por concentrarem 40% da população da Paraíba, que 

possui 223 municípios.  
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funcionários efetivos versus ‘terceirizados fim e meio’, acredita-se que esta questão continua 

em aberto.  

Porém, apesar da informação de que o número de terceirizados dentro das agências 

bancárias ser relativamente estável, o que se viu foi uma crescente precarização das condições 

de trabalho do terceirizado, principalmente em se tratando do ‘terceirizado atividades-fim’. O 

que se pode ser abordado por dois aspectos diferentes. 

O primeiro refere-se às condições físicas de trabalho. Segundo foi informado, até 

recentemente, 2009 e 2010, o ‘terceirizado atividade-fim’ poderia exercer suas atribuições 

dentro das agências, em conseqüência, as condições de trabalho eram tidas como satisfatórias, 

uma vez que se aproveitavam das condições de trabalho dos trabalhadores efetivos. Porém, 

para o ano de 2013 e com base na presente pesquisa, os ‘terceirizados atividades-fim’ 

entrevistados enfatizaram o fato de não poderem mais trabalhar dentro das agências e por isso 

serem submetidos a todos os tipos de intempéries do dia a dia (calor excessivo, chuva, vento, 

dentre outros). Ressalta-se ainda que os “novos” terceirizados fim não possuem qualquer tipo 

de suporte das agências bancárias para qual prestam serviços. Assim sendo, todo o material de 

trabalho que possuem não são fornecidos pelo Banco do Brasil, os mesmos devem adquiri-los 

por conta própria (mesas, cadeiras, até mesmo canetas). O segundo aspecto é em relação à 

questão da segurança jurídica e sindical. Definitivamente não há qualquer tipo de segurança 

jurídica que possa ser observada além dos contratos de trabalho. O que se infere, portanto, é 

que se alguma das cláusulas contratuais da terceirização ferir a CLT, o que se verá é um 

terceirizado trabalhando de forma ainda mais submissa, uma vez que o medo de ser 

substituído é bem maior do que o desejo de lutar por um trabalho dentro das condições 

mínimas propostas pela OIT e CLT. 

Por outro lado, o sindicato dos bancários não busca defender em nenhum aspecto o 

direito dos terceirizados. Muito pelo contrário, busca, frente ao Governo Federal, a extinção 

da participação desta forma de contratação. Logo, aos olhos dos funcionários efetivos e 

sindicato dos bancários, a terceirização de atividades-fim tende a enfraquecer enormemente a 

categoria bancária. Segundo afirmam, ao invés de contratar concursados bancários, busca-se 

uma mão de obra mais barata com a terceirização. Portanto, quanto mais ‘terceirizados 

atividade-fim’, mais fraca se torna a categoria bancária concursada, concluem. 

Nesse sentido, diversos são os sentidos e as formas de precarização dos terceirizados 

no Banco do Brasil. As principais são: precarização do salário, condições físicas ao longo do 

tempo (ambiente de trabalho), questão sindical (representação) e da saúde do trabalhador. 
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Todos esses temas, cada um por si, são contemplados pela Agenda do Trabalho Decente da 

OIT e se mostram, segundo a pesquisa de campo, bastante fragilizados.  

A precarização do salário é constante ao longo dos anos. Algumas entrevistas 

apontaram para aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais), o que já os torna precarizados, uma 

vez que exercem suas funções por remuneração abaixo do piso da categoria para a época. Se 

trabalharem o suficiente para almejar apenas em um mês uma remuneração satisfatória, não 

significa dizer que no outro mês remuneração similar estará garantida, inclusive porque as 

metas mudam e são em regra crescentes. 

A saúde do trabalhador foi mais visível a partir da ótica dos ‘terceirizados meio’, com 

ênfase para os que atuam na área de segurança. Os vigias são responsabilizados por toda a 

segurança dos agentes bancários e dos clientes, tendo como fator precarizador do trabalho o 

fato de terem que trabalhar em pé aproximadamente 8 (oito) horas por dia. 

Logo, conclui-se que a terceirização nas agências pesquisadas atende somente a dois 

itens reivindicados pela ‘recente’ Agenda do Trabalho Decente da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT), a saber: não ao trabalho infantil e ao trabalho forçado. Em todos os 

demais temas, o uso da terceirização se contrapõe à Agenda do Trabalho Decente 

recomendada pela OIT. Logo, a hipótese central foi parcialmente confirmada. Por fim, 

considerando que não era pretensão deste estudo exaurir o tema, mas tão somente contribuir 

para o seu melhor entendimento, acredita-se que pesquisas futuras possam se somar a esta e 

fornecer ainda mais elementos para desvendar o SER BANCÁRIO no século XXI.  
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APÊNDICE A – Metodologia da pesquisa 

1 JUSTIFICATIVA/PROBLEMATIZAÇÃO 

Inúmeros estudos e pesquisas apontam para o crescimento das 

subcontrações/terceirizações (de empresas e indivíduos) em escala global, seja em 

organizações públicas ou privadas. Nesse sentido, a questão central de pesquisa é saber que 

medida tal flexibilização das relações de trabalho incorpora, no todo ou em parte, itens 

reivindicados pela ‘recente’ Agenda do Trabalho Decente da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) ou se, ao contrário, parafraseando Druck (2011) esta “epidemia” de 

terceirização torna ainda mais desafiante o mundo do trabalho no terceiro milênio. Em suma, 

a terceirização no Banco do Brasil S.A. caminha na perspectiva da Agenda do Trabalho 

Decente? Ou seja, fundamentalmente se quer analisar quais condições de trabalho tal 

terceirização efetivamente engendra. 

Acredita-se que estudos de caso podem aclarar tais questões e por isto apresenta-se 

esta Dissertação de Mestrado ao Programa de Mestrado em Economia da UFRN.  

1.2 OBJETIVO  

Analisar a terceirização no Banco do Brasil S.A.na Paraíba, confrontando direitos e 

condições de trabalho dos terceirizados, a partir do preconizado pela ‘Agenda do Trabalho 

Decente’. 

1.3 HIPÓTESE 

O Banco do Brasil S.A. apresenta uma crescente subcontratação/terceirização de mão-

de-obra (de empresas e indivíduos) e isso contribui, entre outros aspectos, para a precarização 

das condições de trabalho. Nesse sentido, tal recurso se contrapõe à Agenda do Trabalho 

Decente. 

1.4 PROCEDIMENTOS, INSTRUMENTOS/VARIÁVEIS E AMOSTRA 

O estudo contém, além dos capítulos teóricos, uma pesquisa de campo realizada junto 

a importantes atores diretamente envolvidos com a terceirização do Banco do Brasil. A 

metodologia para a pesquisa de campo enfatiza o comparativo entre as principais condições 

de trabalho dos ‘prestadores de serviço/terceirizados’ versus trabalhadores efetivos do Banco 

do Brasil S.A., no Estado da Paraíba.  (Ver Roteiros de Entrevistas no Apêndice) 

Cada roteiro de entrevista contém questões abertas dirigidas aos diferentes atores. A 

expectativa foi capturar e confrontar pontos de vistas eventualmente diferentes sobre a mesma 
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questão central: a terceirização no BB caminha na perspectiva da Agenda do Trabalho 

Decente preconizada pela OIT? Além de questões comuns e/ou aproximadas, os roteiros 

também contêm questões específicas, por categoria de entrevistado.  

Nesse sentido, foram entrevistados gerentes das agências selecionadas, funcionários 

efetivos do banco, representantes sindicais (dos trabalhadores bancários), sindicato dos 

bancários e os terceirizados. Segue um breve detalhamento de porque entrevistar cada um 

destes atores.  

Tendo em mente a questão central de pesquisa, a entrevista com os administradores 

das agências mostrou-se essencial para que se tivesse um panorama mais abrangente desse 

fenômeno na empresa. Isto significa dizer que essa entrevista pretendeu extrair a justificativa 

da empresa para introduzir a terceirização, além, evidentemente, das condições de trabalho 

resultantes, na voz da empresa. Resumidamente, se a terceirização no Banco do Brasil 

caminha ao encontro da Agenda do Trabalho Decente, se está havendo o respeito aos direitos 

fundamentais no trabalho (direito à liberdade sindical, reconhecimento da negociação 

coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, abolição do trabalho infantil e de 

todas as formas de discriminação); extensão da proteção social e “exercido em condições de 

liberdade, equidade, e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e capaz de garantir 

uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho ”. MTE (2006 apud Druck 2011, 

p. 46). (APÊNDICE A). 

Os trabalhadores efetivos possuem uma relação estreita com os terceirizados, pois 

trabalham lado a lado. A entrevista com os trabalhadores procurou, sobretudo, identificar o 

tipo de serviço realizado pelos terceirizados e em quais condições estes realizam tal trabalho. 

(APÊNDICE B). 

Os terceirizados que exercem atividades-meio são parte integrante do dia a dia do 

setor bancário. Como mostrado nos capítulos anteriores, dado o avanço da divisão social do 

trabalho, não há condição, no mundo de hoje, que uma empresa seja tão verticalizada que não 

haja nenhum tipo de serviço advindo de terceiros. Exemplos: serviços de limpeza, telefonia, 

segurança e suporte. No entanto, é necessário verificar entre os colaboradores desta categoria, 

se os mesmos consideram, ou não, suas atividades degradantes, precárias ou exaustivas, 

dentre outras. (APÊNDICE C) 

Os terceirizados-bancários significam uma das categorias de estudo mais importantes, 

uma vez que são eles os principais afetados pela questão da precarização. De outra parte, 

entrevistar representantes do Sindicato dos Bancários é o mais próximo que se pode chegar 
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para observar as condições de trabalho tanto dos trabalhadores efetivos, quanto dos 

terceirizados, uma vez que os subcontratados não possuem representação sindical direta no 

Estado da Paraíba. Logo, estas duas categorias também foram entrevistadas. 

A escolha para a pesquisa de campo circunscrita ao Estado da Paraíba parte do 

princípio presente na Constituição Federal, de que como o Banco do Brasil é uma sociedade 

de economia mista30, com a maior parte das participações acionárias ordinárias em poder do 

Governo Federal, todas as regras e diretrizes aplicadas a qualquer uma das agências do BB no 

Brasil tendem a serem as mesmas em todas as agências do banco, dentro e fora de solo 

brasileiro. Além do mais, o autor deste estudo está domiciliado no Estado da Paraíba.  

Ao mesmo tempo, acredita-se que analisar a terceirização em agências do Banco do 

Brasil S.A. na Paraíba, tende a refletir, ao menos em parte, as condições de trabalho em que se 

encontram os terceirizados no seu entorno, noutras agências31.  

Com relação ao número de entrevistados, considerando que este é um estudo de caso 

de natureza exploratória, com abordagem qualitativa, a preocupação central não é que a 

amostra guarde fiel representatividade em relação à população, mas compreender e explicar se 

a terceirização no Brasil do Brasil caminha ao encontro da Agenda do Trabalho Decente.  

Com relação à pesquisa exploratória e à abordagem qualitativa tem-se que: 

 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande 

maioria dessas pesquisas envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) 

análise de exemplos que estimulem a compreensão. (GIL, 2007 apud GERHARDT; 

FERREIRA, 2009, p. 35). 

 

A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica,  mas, sim, 

com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, 

etc. Os pesquisadores que adotam a abordagem qualitativa opõem-se ao  pressuposto 

que defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as  ciências 

sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia própria [...].Os 

pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e  as 

trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são  

não-métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. [...] A 

pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não 

podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das 

relações sociais. Para Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo 

                                                           

30
 Sociedade Anônima (capital aberto à compra e venda de ações em bolsa de valores) que possui direito privado 

e criado com o objetivo de atividade econômica, cujas ações ordinárias estão em sua maioria nos poderes da 

administração pública. (CGU, 2000) 
31

 Excluindo-se algumas agências do BB que são restritas a certos tipos de serviços como pessoa jurídica (PJ), 

Superintendências e Agências Estilo. Agências Estilo são agências com os mesmos serviços que qualquer outra. 

No entanto, são restritas a certos tipos de clientes, tanto pessoa física, quanto pessoa jurídica. 
 



 

 
 

127 

de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 

um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos  que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (GERHARDT; FERREIRA, 

2009, p. 32-33).  

 

No tocante às agências onde foram realizadas as entrevistas, considerando-se que em 

2013 a Paraíba possui 83 agências do Banco do Brasil, distribuídas em 223 municípios, 

optou-se por ter uma visão de todo o Estado da Paraíba, na expectativa de capturar eventuais 

diferenças territoriais quanto às condições de trabalho dos terceirizados. Adverte-se que com 

o desenrolar da pesquisa de campo os dados não indicaram diferenciações.  

Assim, tal pesquisa foi feita a partir de entrevistas na maior agência do Banco do 

Brasil existente em cada uma das cinco maiores cidades do estado, a saber: João Pessoa 

(capital); Campina Grande; Santa Rita; Patos e Bayeux. Tais cidades, segundo dados 

apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no ano de 2010, concentram 

juntas cerca de 40% da população da Paraíba, isto é, cerca de 1,5 milhão de pessoas. A 

população total do Estado da Paraíba é de 3.766.528 habitantes.  

A pesquisa de campo foi realizada entre abril e maio de 2013 e atingiu 30 (trinta) 

entrevistados, conforme demonstrado no quadro 1. Todas as agências originalmente 

mencionadas no Projeto de Dissertação foram atingidas, embora com uma diferença no 

número de entrevistas inicialmente pensadas (quarenta). Adverte-se que, para fins didáticos, 

foram enfatizados alguns depoimentos e sumarizados aqueles cuja resposta se mostrou 

similar. 

Quadro 1 – ENTREVISTAS REALIZADAS COM ATORES RELACIONADOS À TERCERIZAÇÃO NO 

BANCO DO BRASIL S/A – PARAÍBA (Abril/Maio, 20013). 

Função dos 

Entrevistados(as) 

João 

Pessoa  

Santa Rita Bayeux Campina 

Grande 

Patos 

Administradores 

de Agências do 

Banco do Brasil – 

Gerentes 

2   1 1 

Ex-funcionários 

Efetivos do Banco 

do Brasil.  

4 3  2  

Funcionários/ex-

funcionários 

Terceirizados do 

Banco do Brasil 

(*) 

8 1 2 3 1 

Representante 

Sindical 

1    1 
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TOTAL POR 

CIDADE 

15 4 2 6 3 

TOTAL GERAL DE ENTREVISTADOS(AS).......................................................... 30 

Fonte: Dados da pesquisa. 

(*) Todos os entrevistados exercem e/ou exerceram esta função entre 2009-2013. 
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APENDICE B – Roteiros de entrevista com administradores de agências do Banco do Brasil 

Roteiro de entrevista com Administradores de Agências do Banco do Brasil 

Questões marcadas com (**) não serão divulgadas em nenhum momento. 

(**) Nome do Entrevistado:  

Data da Entrevista: 

(**) Contato: 

Parte I – Identificação 

 

1) (**) Idade: 

2) Está estudando atualmente: SIM/NÃO 

3) Escolaridade: 

a) Segundo grau incompleto 

b) Curso superior incompleto 

c) Curso superior completo 

4) Posição na Família 

a) Chefe de Família 

b) Cônjuge 

c) Filho (a) 

d) Outro 

5) Local de residência (Cidade): 

 

Parte II – Experiência de Trabalho no Banco do Brasil 

6) No geral, por quais motivos o Banco do Brasil insere terceirizados no seu ciclo de 

serviço (gerar empregos, reduzir de custos, buscar atividades especializadas, etc)? 

Precisamente, quais atividades os terceirizados realizam nesta agência? Estas são, 

segundo o banco, atividades-meio ou atividades-fim? Justifique. 

7) O Sr./Sra. Avalia que as atividades-meio ou de suporte (limpeza, segurança, etc.), 

devem continuar sendo terceirizadas ou devem ser substituídos por concursados? 

Justifique sua resposta. 
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8) Em relação à terceirização bancária, o Sr./Sra.considera que é relevante o papel dos 

subcontratados? Justifique. Estes têm acesso ao sistema de informações do Banco?  

9) Como o Sr./Sra. qualifica as condições de trabalho dos terceirizados do Banco do 

Brasil? O que o sindicato dos bancários diz sobre este mesmo tema? O Sr./Sra. 

acredita que a terceirização no Banco do Brasil caminha ao encontro da Agenda do 

Trabalho Decente, isto é, atende aos princípios de liberdade sindical, reconhecimento 

da negociação coletiva, não trabalho forçado, não trabalho infantil, não à todas as 

formas de discriminação, proteção social e garante uma vida digna a todos os 

terceirizados? Justifique. 

10)  O Sr./Sra. já presenciou ou ouviu dizer que algum subcontratado do Banco do Brasil 

tenha sido alvo de qualquer tipo de preconceito, dada a sua condição de trabalhador(a)  

terceirizado/não concursado (gênero, etnia, opção política, orientação sexual)?  

11)  Se em algum momento fosse proibida a terceirização de atividades-fim (bancárias) 

dentro do Banco do Brasil, qual seria o principal impacto dentro das agências? Quais 

setores (empréstimos, abertura de contas, etc)? 

12)  Os subcontratados, assim como os efetivos, trabalham segundo metas estipuladas pelo 

banco? 

13)  Durante o período de negociação sindicato-empresa (ex: greves, negociações 

coletivas) e considerando o terceirizado como bancário, mesmo que temporário, os 

mesmos comparecem às agências para exercer atividades? Se sim, as tarefas que 

executam neste período são as mesmas executadas no dia a dia? 

14)  Quais são as demandas/queixas mais comuns Banco do Brasil em relação aos seus 

terceirizados? E do contrário, quais são as demandas/queixas mais comuns que os 

terceirizados do Brasil Banco do Brasil fazem à empresa? 

15)  Quais são as dificuldades do banco em lidar com esta mão de obra terceirizada? O 

Sr./Sra. considera que geralmente os terceirizados do Banco do Brasil são 

destreinados, não qualificados?! Justifique. O BB possui condições de aumentar a 

contratações de concursados?  

16)  Existe algum ponto relevante que o Sr (a) julga que deveria ter sido discutido ou há 

alguma questão que gostaria de levantar?  
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APÊNDICE C – Roteiro de entrevista com ex-funcionários efetivos do Banco do Brasil 

Roteiro de entrevista Ex-funcionários Efetivos do Banco do Brasil 

Questões marcadas com (**) não serão divulgadas em nenhum momento. 

(**) Nome do Entrevistado:  

Data da Entrevista: 

(**) Contato: 

Parte I – Identificação 

 

1) (**) Idade: 

2) Está estudando atualmente: SIM/NÃO 

3) Escolaridade: 

a) Segundo grau incompleto 

b) Curso superior incompleto 

c) Curso superior completo 

4) Posição na Família 

a) Chefe de Família 

b) Cônjuge 

c) Filho (a) 

d) Outro 

5) Local de residência (Cidade): 

 

Parte II – Experiência de Trabalho no Banco do Brasil 

6) Quais as atribuições de um escriturário? Tais atribuições exigem algum tipo de 

treinamento ou especialização? Todos os serviços de escriturário são passíveis de 

terceirização? Quais as eventuais limitações funcionais dos terceirizados para as 

atribuições de um escriturário? 

7) Em relação aos terceirizados de suporte, o ideal seria que houvesse concursos para a 

área ou a terceirização nesse setor se mostra suficiente? E mais, na atual situação das 

agências do BB, é possível retirar os terceirizados do Banco sem nenhum tipo de 

problema para o andamento tanto dos atendimentos? Justifique. 
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8) Como o Sr./Sra. qualifica as condições de trabalho dos terceirizados do Banco do 

Brasil? O que o sindicato dos bancários diz sobre este mesmo tema? O Sr./Sra. 

acredita que a terceirização no Banco do Brasil caminha ao encontro da Agenda do 

Trabalho Decente, isto é, atende aos princípios de liberdade sindical, reconhecimento 

da negociação coletiva, não trabalho forçado, não trabalho infantil, não à todas as 

formas de discriminação, proteção social e garante uma vida digna a todos os 

terceirizados? Justifique. 

9) OSr./Sra. avalia que o Banco do Brasil utiliza terceirizados bancários como forma de 

complemento de mão de obra necessária para as atividades diárias?Como Sr./Sra. 

avalia as relações entre efetivos e terceirizados dentro das agências (atribuições, 

relacionamento interpessoal, metas, queixas de ambos)? 

10)  Como oSr./Sra avalia e compara a remuneração e vantagens recebidas pelos efetivos, 

terceirizados bancários e terceirizados não bancários? O Sr./Sra considera justo que os 

terceirizados bancários recebam a mesma remuneração e gozem das mesmas 

vantagens de um efetivo? Justifique.  

11)  Considerando que os afazeres são parecidos, a qualidade dos serviços oferecidos 

pelos terceirizados é similar à dos efetivos? Justifique. E ainda, como o Sr./Sra. vê a 

rotatividade dos terceirizados, ou seja, a alteração de pessoas com acesso às agências é 

benéfico, ruim ou indiferente para o dia a dia bancário? 

12)  O Sr./Sra tem conhecimento se algum terceirizado, que por motivo de falta de 

treinamento ou experiência, cometeu algum erro que tenha prejudicado ou poderia ter 

prejudicado o Banco do Brasil? Qual a sua avaliação quanto ao risco do BB em manter 

subcontratados nas agências? Até que ponto o terceirizado possui acesso à agência? 

(Dentro da agência física e ao sistema de informações). 

13)  O Sr./Sra. já presenciou ou ouviu dizer que algum subcontratado do Banco do Brasil 

tenha sido alvo de qualquer tipo de preconceito, dada a sua condição de trabalhador(a) 

terceirizado/não concursado(gênero, etnia, opção política, orientação sexual)?  

14)  Na sua opinião como o sindicato dos trabalhadores efetivos do Banco do Brasil vê os 

subcontratados? Justifique. As lutas sindicais requerem/permitem/exigem (ou não) a 

presença dos terceirizados em suas reuniões? Os resultados alcançados aos efetivos 

são repassados aos terceirizados? 

15)  Existe algum ponto relevante que o Sr.Sra. julga que deveria ter sido discutido ou há 

alguma questão que gostaria de levantar? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

133 

APÊNDICE D - Roteiro de entrevista com funcionários/ex-funcionários terceirizados do 

Banco do Brasil 

Roteiro de entrevista com funcionários/ex-funcionários Terceirizados do Banco do 

Brasil 

Questões marcadas com (**) não serão divulgadas em nenhum momento. 

(**) Nome do Entrevistado:  

Data da Entrevista: 

(**) Empresa em que trabalha atualmente: 

(**) Contato: 

Parte I – Identificação 

 

1) (**) Idade: 

2) Está estudando atualmente: SIM/NÃO 

3) Escolaridade: 

a) Analfabeto (Não lê nem escreve) 

b) Alfabetizada 

c) Primeiro grau incompleto 

d) Segundo grau incompleto 

e) Curso superior incompleto 

f) Curso superior completo 

4) Posição na Família 

a) Chefe de Família 

b) Cônjuge 

c) Filho (a) 

d) Outro 

5) Local de residência (Cidade): 
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Parte II – Experiência de Trabalho no Banco do Brasil 

6) Como o Sr./Sra. qualifica as condições de trabalho dos terceirizados do Banco do 

Brasil? O que o sindicato dos bancários diz sobre este mesmo tema? O Sr./Sra. 

acredita que a terceirização no Banco do Brasil caminha ao encontro da Agenda do 

Trabalho Decente, isto é, atende aos princípios de liberdade sindical, reconhecimento 

da negociação coletiva, não trabalho forçado, não trabalho infantil, não à todas as 

formas de discriminação, proteção social e garante uma vida digna a todos os 

terceirizados? Justifique. 

7) O Sr./Sra. já presenciou ou ouviu dizer que algum subcontratado do Banco do Brasil  

tenha sido alvo de qualquer tipo de preconceito, dada a sua condição de trabalhador(a)  

terceirizado/não concursado (gênero, etnia, opção política, orientação sexual)? 

Conhece algum terceirizado que tenha sido obrigado(a) pelo Banco a fazer algo que 

considere depreciação do seu trabalho? A relação entre os gerentes da agência e os 

efetivos difere da relação dos gerentes com os terceirizados? Justifique. 

8) O Sr./Sra. avalia que o Banco do Brasil utiliza terceirizados bancários como forma de 

complemento de mão de obra necessária para as atividades diárias? Como Sr./Sra. 

avalia as relações entre efetivos e terceirizados dentro das agências (atribuições, 

relacionamento interpessoal, metas, queixas de ambos)? 

9) Como o Sr./Sra. avalia que o sindicato da categoria vê os subcontratados? Justifique. 

As lutas sindicais requerem/permitem/exigem (ou não) a presença dos terceirizados 

em suas reuniões? Os resultados alcançados aos efetivos são repassados aos 

terceirizados? Durante o período de negociação sindicato-empresa (ex: greves, 

negociações coletivas) e considerando o terceirizado como bancário, mesmo que 

temporário, os mesmos comparecem às agências para exercer atividades? Se sim, as 

tarefas que executam nesse período são as mesmas executadas no dia a dia? 

10)  Quais as atribuições mais comuns dos terceirizados nesta agência? Tais atribuições 

exigem algum tipo de treinamento ou especialização? Tal treinamento/especialização, 

quando ocorre, é suficiente para a realização das atividades com eficiência e 

segurança? Quais as eventuais limitações funcionais dos terceirizados para as 

atribuições que geralmente exercem? 

11) Os subcontratados, assim como os efetivos, trabalham segundo metas estipuladas pelo 

banco? Se sim, em qual setor tais metas são mais elevadas? O que o Sr./Sra. julga que 

deveria mudar quanto às metas (quantidade, conteúdo, forma de cobrança, 

premiação?) 

12)  Quais são as demandas/queixas mais comuns Banco do Brasil em relação aos seus 

terceirizados? E do contrário, quais são as demandas/queixas mais comuns que os 

terceirizados do Brasil Banco do Brasil fazem à empresa? 

13)  Fale como ocorreu a sua saída do Banco do Brasil. O Sr./Sra. foi demitido (a)? 

Término do contrato de trabalho? Ao término do contrato o Sr./Sra. considera que o 

Banco foi fiel ao contrato pagando tudo que lhe devia? Indicaria para alguma outra 

pessoa a experiência? Justifique. 

14)  O Sr./Sra. sofreou ou presenciou algum colega terceirizado ter algum problema de 

saúde causado pelas condições de trabalho? (exemplo LER/DORT, problemas de 

coluna, stress ou depressão). Se sim, descreva alguma situação. 
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15)  Como o Sr./Sra avalia e compara a remuneração e as vantagens recebidas pelos 

efetivos, terceirizados bancários e terceirizados não bancários? O Sr./Sra considera 

justo que os terceirizados recebam a mesma remuneração e gozem das mesmas 

vantagens de um efetivo? Justifique. Levando em consideração que o piso salarial do 

escriturário bancário efetivo, após lutas sindicais do ano de 2010, era de R$1.250,00 e 

o de 2011, era de R$1.400,00, e ainda, que a distribuição dos lucros que todo bancário 

recebe anualmente gira em torno de duas parcelas de R$1.400,00,a sua remuneração 

era semelhante a dos efetivos? E a participação dos lucros? (**) Qual seu salário na 

época? Em relação à questão das horas extras. No Banco do Brasil existe o sistema 

que controla a entrada no ponto de cada funcionário efetivo, por consequência sua 

saída. O ponto do terceirizados é da mesma forma? E em relação às horas extras dos 

terceirizados, houve algum excesso ao limite diário de trabalho, por pedido de seus 

superiores? Se sim, o Sr./Sra. foi devidamente remunerado?  

16)  Levando em consideração os benefícios obtidos através das lutas sindicais, a saber: os 

efetivos recebiam auxílio-refeição em 2010 de R$18,15 e após 2011 R$ 19,78 por dia. 

A cesta-alimentação mensal aumentou de R$311,08 para R$ 339,08, além da 13ª cesta 

no mesmo valor. O auxílio-creche subiu de R$ 261,33 para R$ 284,85 por filho de até 

6 anos. Observando esses dados para os concursados, os seus rendimentos somados 

aos auxílios eram semelhantes? (**) Se não, quais eram os valores? Qual o percentual 

médio que o terceirizado ganha, em relação ao salário e ao auxílio dos concursados? 

17)  Durante períodos de greve dos bancários, os terceirizados eram ou são obrigados a 

continuar exercendo suas atribuições? Se sim, as atribuições mudaram em relação às 

que normalmente exercem no dia-dia? Quem normalmente está presente nas agências 

durante o período de greve, além dos terceirizados? 
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APÊNDICE E – Roteiro de entrevista com representante sindical 

Roteiro de entrevista com Representante Sindical 

Questões marcadas com (**) não serão divulgadas em nenhum momento. 

(**) Nome do Entrevistado:  

Data da Entrevista: 

(**) Contato: 

Parte Única 

 

1) A primeira finalidade de qualquer representação sindical baseia-se na proteção da 

classe trabalhadora e na união de forças para fazer frente às condições de trabalho 

impostas aos trabalhadores. Também visa a busca por um salário digno. Nessas 

condições, quais foram os últimos objetivos alcançados em 2012? A campanha salarial 

somada a outros benefícios que o bancário possui, são repassados para os terceirizados 

que executam atividades semelhantes?  

2) Há quanto tempo, aproximadamente, o Banco do Brasil vem exercendo suas 

atividades conjuntamente com trabalhadores terceirizados? Há aproximadamente 

quantos terceirizados atuando em média dentro de cada agência? Baseando-se em uma 

situação hipotética, se o Banco do Brasil tivesse a necessidade de abrir mão de todos 

os terceirizados que executam atividades-fim (atividades bancárias), qual seria o 

principal impacto para esta agência e para o banco como um todo? 

3) Como o sindicato qualifica as condições de trabalho dos terceirizados do Banco do 

Brasil? O Sr./Sra. acredita que a terceirização no Banco do Brasil caminha ao encontro 

da Agenda do Trabalho Decente, isto é, atende aos princípios de liberdade sindical, 

reconhecimento da negociação coletiva, não trabalho forçado, não trabalho infantil, 

não à todas as formas de discriminação, proteção social e garante uma vida digna a 

todos os terceirizados? Justifique. 

4) O sindicato já presenciou ou ouviu dizer que algum subcontratado do Banco do Brasil 

tenha sido alvo de qualquer tipo de preconceito, dada a sua condição de trabalhador (a) 

terceirizado/não concursado (gênero, etnia, opção política, orientação sexual)? 

Conhece algum terceirizado que tenha sido obrigado (a) pelo Banco a fazer algo que 

considere depreciação do seu trabalho? A relação entre os gerentes e os efetivos difere 

da relação dos gerentes com os terceirizados? Justifique. 

5) Como o sindicato avalia e compara a remuneração e vantagens recebidas pelos 

efetivos, terceirizados bancários e terceirizados não bancários? O sindicato considera 

justo que os terceirizados recebam a mesma remuneração e gozem das mesmas 

vantagens de um efetivo? Justifique.  

6) O sindicato avalia que o Banco do Brasil utiliza terceirizados bancários como forma 

de complemento de mão de obra necessária para as atividades diárias? Como Sr./Sra. 

avalia as relações entre efetivos e terceirizados dentro das agências (atribuições, 

relacionamento interpessoal, metas, queixas de ambos)? 
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7) Como o sindicato vê os subcontratados? Justifique. As lutas sindicais 

requerem/permitem/exigem (ou não) a presença dos terceirizados em suas reuniões? 

Os resultados alcançados aos efetivos são repassados aos terceiros? Já houve alguma 

manifestação de terceiros frente ao sindicado? Se sim, comente. 

8) Na opinião do sindicato, qual o risco que o Banco do Brasil aceita no momento que 

insere em suas dependências uma quantidade tão grande de terceiros? Será que o custo 

com terceiros é pequeno o suficiente comparado com os gastos que o banco pode ter 

vis a vis os erros que cada um deles pode cometer (levando em consideração que os 

terceiros, em sua maioria, não possuem treinamento)? 

9) Qual o nível de satisfação que normalmente o trabalhador subcontratado tem ao 

concluir seu contrato? 

10)   Existe algum ponto relevante que o Sr./Sra. julga que deveria ter sido discutido ou há 

alguma questão que gostaria de levantar?   
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