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RESUMO 

 

O presente trabalho analisou a terceirização em uma Universidade Federal, 

buscou caracterizar as relações socioprofissionais de trabalho (RST) mantidas entre 

seus trabalhadores terceirizados de diferentes categorias funcionais e servidores 

concursados, para tanto, foram aplicadas entrevistas aos participantes através de 

amostra não probabilística intencional, retratando os sentimentos de pertença 

(identidade). A entrevista abordou questões relativas ao dia a dia do entrevistado 

suas opiniões, vivências e experiências construídas em situações vividas nas 

relações socioprofissionais laborais. Para analisar as informações, as respostas às 

questões abertas foram compiladas e submetidas a uma análise quantitativa de 

textos sendo utilizada a técnica de Classificação Hierárquica Descendente, também 

uma análise de similitude. O resultado final revelou aspectos de invisibilidade na 

percepção do terceirizado, bem como a ausência do sentimento de pertença à 

instituição. 

 

Palavras-Chave: Administração pública. Relações socioprofissionais. Terceirização. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work analyzed the outsourcing in a Federal University, sought to 

characterize the socio-occupational relations of work (RST) maintained among its 

outsourced workers of different functional categories and public employees, for 

which, interviews were applied to the participants, through an intentional non-

probabilistic sample, portraying the feelings of belonging (identity). The interview 

addressed questions related to the day to day of the interviewee's opinions, 

experiences, experiences and meanings built in situations experienced in the socio-

occupational relations. In order to analyze the information, the answers to the open 

questions were compiled and submitted to a quantitative analysis of texts being used 

the technique of Hierarchical Descending Classification, also an analysis of similarity. 

The final result revealed aspects of invisibility in the perception of the outsourced, as 

well as the absence of the feeling of belonging to the institution. 

 

Key Words: Public administration. Socioprofessional relations. Outsourcing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um dos componentes básicos da reforma do Estado dos anos 90 era a 

delimitação de suas funções. Nesse sentido a terceirização se revelou uma 

poderosa ferramenta no esforço do enxugamento do quadro de servidores 

pertencentes à máquina pública (BRESSER PEREIRA, 1998). 

Nessa linha de raciocínio o Plano Diretor de Reforma do Aparelho de Estado – 

PDRAE (BRASIL, 1995) promoveu a reformulação da Administração Pública 

Federal, com a edição de uma nova legislação que passou a permitir a execução 

indireta de atividades, antes exercidas por servidores públicos. 

A extinção de cargos foi definida pelo Decreto n° 2.271, de 7 de julho de 1997 

(BRASIL, 1997), no âmbito da administração Pública Federal, e, a partir da Lei nº 

9.632, de 7 de maio de 1998 (BRASIL, 1998), definiu-se que os cargos poderiam ser 

objeto de execução indireta. A extinção atingiu cargos ocupados em atividades 

acessórias, instrumentais ou complementares: atividades de conservação e limpeza, 

segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, 

telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações.  

A partir dessa nova legislação, em 1998, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), uma autarquia federal, passa a adotar a terceirização de 

mão de obra em substituição aos cargos extintos, antes ocupados por servidores. 

Desde então, a UFRN vem ampliando na última década o quantitativo de 

funcionários terceirizados, possuindo, portanto, cinco contratos administrativos de 

terceirização de mão de obra com dedicação exclusiva, empregando 1.557 (mil 

quinhentos e cinquenta e sete) funcionários, em 38 (trinta e oito) categorias 

funcionais. Em 2016 a despesa com terceirização atingiu o montante de R$ 

49.393.604,02 (quarenta e nove milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e 

quatro reais e dois centavos)2. 

O Fenômeno da terceirização pode ser analisado por diferentes prismas: o da 

economia para o Estado; o da legalidade e regularidade na execução dos contratos; 

o da justiça social, ao se considerar a remuneração dos terceirizados vis-à-vis a 

remuneração da organização; o da precarização e flexibilização do trabalho na 

atualidade. 

                                                 
2 Dados extraídos do SIPAC (Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos), através 
de relatórios fiscais (acesso restrito). 
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Segundo Antunes e Praun (2015), as pesquisas têm apontado que o trabalho 

terceirizado tem sido amplamente utilizado pelas empresas para se isentar de 

cumprir as exigências da legislação e dos direitos trabalhistas, que passam a ser de 

responsabilidade das empresas de terceirização contratadas. Assim sendo, o 

fenômeno da terceirização está presente em praticamente todos os ramos e 

espaços de trabalho, inclusive em instituições federais de ensino superior, lugar no 

qual desenvolvemos esta pesquisa. 

A escolha por compreender melhor esse tema, por meio do estudo com 

trabalhadores terceirizados, deve-se à necessidade de uma análise que permita dar 

visibilidade às interações estabelecidas no contexto de trabalho entre os 

trabalhadores terceirizados e servidores públicos que dividem o mesmo espaço e a 

mesma instituição. Assim, a falta de reconhecimento, a discriminação e a 

desvalorização, por exemplo, já foram descritas em pesquisas prévias, cujo foco é o 

sofrimento no trabalho desses profissionais terceirizados (BARROS; MENDES, 

2003; BRITO; MARRA; CARRIERI, 2012; CAVALCANTE; OLIVEIRA; 

CAVALCANTE, 2009; COSTA, 2007; LIMA, 2010; DÉCOSSE, 2013; QUINLAN; 

SOKAS, 2009). O tema da terceirização ganhou muita visibilidade nos últimos anos, 

o que também indica a relevância do presente estudo como contribuição para a 

compreensão desse fenômeno social tão presente nas relações de trabalho atuais. 

O Projeto de Lei nº 4330/2004, que permite o uso da terceirização em todas 

as áreas (atividade-fim e atividade-meio) das empresas dispõe sobre a criação de 

regras de sindicalização e prevê a responsabilidade solidária das empresas 

contratantes e contratadas nas obrigações trabalhistas. Além disso, estende os 

direitos previstos no projeto aos trabalhadores terceirizados da administração 

pública direta e indireta (MABEL, 2004). 

Atualmente esse Projeto foi aprovado em plenário na Câmara dos deputados 

e aguarda a apreciação do Senado Federal, mas sob discussões e controvérsias de 

várias partes. Para a Justiça do Trabalho, o ponto mais polêmico é a terceirização 

de atividades-fim, considerada ilegal (SIQUEIRA; BITTAR, 2015). 

De acordo com a Instrução Normativa 02 de 30 de abril de 2008, a 

terceirização é a contratação de serviços por meio de empresa, intermediária 

(interposta) entre o tomador de serviços e a mão de obra, mediante contrato de 

prestação de serviços. A relação de emprego se faz entre o trabalhador e a empresa 
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prestadora de serviços, e não diretamente com o contratante (tomador) destes 

(BRASIL, 2008). 

Ainda de acordo com a IN 02/2008, a terceirização é um procedimento 

administrativo que possibilita estabelecer um processo gerenciado de transferência, 

a terceiros, da atividade-meio da empresa, permitindo a esta concentrar-se na sua 

atividade principal, aspecto que torna contraditória a proposta de terceirização das 

atividades principais. 

A terceirização vem apresentando vantagens e desvantagens que devem ser 

levadas em consideração e muito bem analisadas.  

Negrão (2007) mostra que a diferenciação, também definida como 

“focalização”, procura concentrar-se nas atividades-fim. Já a integração implementa, 

a partir da adoção de arranjos cooperativos com outras organizações, novas formas 

de relação entre empresas e o estabelecimento de objetivos complementares. 

Vejamos: 

 

As mudanças requeridas pelo mercado exigem também transformações no 
que tange à gestão do trabalho. Havendo [a tão propalada] maior 
participação dos funcionários, prevalecendo a necessidade de se criar 
instrumentos que possibilitem aos indivíduos se adaptar às possíveis 
mudanças no clima e na cultura organizacionais. A integração e 
diferenciação podem vir a afetar o conjunto de valores e atitudes praticados 
na organização, bem como o relacionamento interpessoal, interfuncional e 
interorganizacional ligado às novas funções a serem adotadas. (SILVA; 
ALMEIDA, 1997 apud NEGRÃO, 2007, p.37). 

 

“Antes de adotar o processo de terceirização, torna-se prudente comparar as 

desvantagens e os benefícios do processo em relação a cada aplicação específica” 

(DOIG et al., 2001, p.27 apud NEGRÃO, 2007, p.38). 

Ainda segundo Negrão (2007), existem vantagens e desvantagens na 

terceirização, de acordo com ele, o quadro 01 a seguir, em suas duas primeiras 

linhas, dizem respeito à empresa focar em suas atividades essenciais e centrar os 

esforços na busca de especialistas do mercado que agreguem mais valor ao seu 

negócio central. O movimento da terceirização conduz a organização a estabelecer 

limites para aumentar o grau de concentração de atividades nas suas competências 

centrais, as quais criam mais valor à organização. 
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Quadro 01 - Vantagens da terceirização 

Fonte: Negrão (2007, p. 43). Adaptado de Child (2005). 

 

A terceira vantagem está associada à diminuição dos custos resultante da 

terceirização de processos. Considerando o ambiente globalizado, frequentemente 

se observa que provedores externos de produtos ou de serviços podem suprira 

organização com custos mais baixos do que os departamentos internos da própria 

organização. 

A quarta vantagem registra os benefícios da terceirização na cadeia de valor, 

podendo ser diluídas para as demais áreas da organização. Se, essa mesma 

unidade com desempenho insuficiente tem um papel essencial na empresa, o seu 

fechamento tem que ser compensado pelo pleno andamento das vendas de seus 

produtos e serviços por meio da terceirização. 

A quinta e sexta vantagens referem-se à eliminação de possíveis problemas 

de natureza comportamental e estrutural. Ao transferir atividades anteriormente 

assumidas pela própria empresa à empresa-terceira, essa ação, segundo Negrão 

(2007, p. 44) “auxilia na redução do quadro de funcionários, níveis hierárquicos –

downsizing – e, consequentemente, diminuem-se possíveis atritos pessoais e 

ineficiências decorrentes do mau desempenho no trabalho”. 

Segundo esse raciocínio, é fundamental observar que a terceirização implica 

em mudanças estruturais do formato da organização privilegiando os níveis 

hierárquicos, redução do quadro de funcionários e terceirização integrada por redes.  

Dessa forma, de acordo com Negrão (2007, p. 45), o fortalecimento do controle 

administrativo completa a lista de atratividades ao optar-se pela terceirização, 

1. Possibilita que as companhias se concentrem no que elas fazem melhor. 

2. Permite que elas selecionem e utilizem o melhor conhecimento disponível no 

mercado para assumir outras responsabilidades. 

3. Oferece economias de custo imediatas, possibilitando que a estrutura de custo 

fixo seja transformada em estrutura de custo variável. 

4. Livra as companhias de problemas operacionais e acúmulos na cadeia de valor. 

5. Evita situações problemáticas de relações de trabalho e deficiências 

administrativas. 

6. Auxilia na redução do quadro de funcionários e dos níveis hierárquicos. 

7. Fortalece o controle administrativo dentro da organização. 
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“prevalece a necessidade de substituição dos controles tradicionais, como relatórios 

e avaliações de planos estratégicos, por mecanismos mais eficientes que monitorem 

todo o encadeamento dos processos terceirizados”. 

Como já apontado pelo citado autor, o processo de terceirização revela 

problemas de ordens diversas. O primeiro, evidenciado por Child (2005 apud 

NEGRÃO, 2007) e apontado no quadro 02, está ligado à opção de algumas 

empresas pela adoção da terceirização de atividades-fim. Segundo o referido autor, 

essa decisão leva à perda de habilidades e competências fundamentais, bem como 

do controle sobre as atividades essenciais da organização. 

 

Quadro 02 - Desvantagens da terceirização 

1. A terceirização de atividades-fim leva à perda de habilidades e competências 

fundamentais. 

2. Falta de credibilidade nos fornecedores. 

3. Contratos mal elaborados. 

4. Perda do moral dos empregados. 

5. Problemas de comunicação. 

6. Perda do controle sobre a atividade terceirizada. 

7. Intensa pressão sobre os fornecedores. 

8. Exploração da dependência das organizações por parte dos fornecedores 

Fonte: Negrão (2007, p. 45). Adaptado de Child (2005). 

 

A segunda desvantagem ocorre quando a confiabilidade nos fornecedores 

contratados passa a ser questionada pela contratante. 

A terceira desvantagem está associada às questões contratuais. Os contratos 

de terceirização são, ocasionalmente, incompletos ou imprecisos, muitas vezes 

motivados pelo excesso de confiança entre os parceiros, o que leva à ausência de 

cláusulas que podem ser essenciais na relação da parceria.  

A quarta desvantagem especificada por Child (2005 apud NEGRÃO, 2007) 

mostra que a terceirização pode provocar a perda do moral dos empregados, tanto 

daqueles que serão terceirizados como dos que permanecem na organização, pois, 

quando os empregados não são consultados previamente sobre a terceirização, os 

temores surgem, afinal esta terceirização pode estar ou não, associada a redução 

do quadro de pessoal. As reações manifestam-se no que diz respeito à segurança 
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do emprego e à subestimação das habilidades e valor dos empregados, 

consequência disso, é a perda da moral como citada anteriormente, já que essa 

representa o conjunto de hábitos julgados válidos universalmente, e diante dessa 

quebra os empregados serão afetados moralmente. Acaba que todo esse processo 

pode provocar mais consequências, como a demissão voluntária de trabalhadores 

cujas habilidades a companhia reteria após a implantação da terceirização, já que, 

alguns empregados, detentores de conhecimentos específicos sobre a empresa, 

seriam essenciais na ligação entre as equipes externas, gerando com isso novas 

responsabilidades para os remanescentes. 

A quinta desvantagem citada no processo de terceirização refere-se à 

comunicação interpessoal e interprofissional. Segundo Negrão (2007, p.47), “isso é 

mais provável ocorrer quando as comunicações acontecem entre organizações de 

diferentes países. Nesses casos, as empresas deparam com diferenças linguísticas 

e culturais”. 

A sexta desvantagem no processo de terceirização diz respeito ao risco que a 

empresa contratante pode ter quanto à perda do controle sobre as atividades 

terceirizadas. A fim de diminuir esse risco, 

 

[...] tem sido recomendado, na aplicação da terceirização, que um grupo de 
gerentes da própria empresa seja mantido de modo a lidar com o grupo da 
atividade terceirizada. Terceirizar uma atividade não significa que a 
organização contratante deva abdicar da responsabilidade administrativa 
sobre o processo (NEGRÃO, 2007, p. 47). 

 

A sétima desvantagem no processo de terceirização refere-se à pressão da 

contratante sobre os seus fornecedores, isso se dá porque o excesso de exigências 

nas relações com os fornecedores na busca de economia de custos pode gerar 

perdas de qualidade dos produtos e serviços terceirizados, afetando a imagem da 

empresa e a satisfação dos seus clientes (NEGRÃO, 2007, p. 47-48). 

Podemos ainda apontar o excesso de influência dos fornecedores sobre a 

empresa contratante como um problema no processo de terceirização. Uma forma 

de prender a contratante seria a falta de previsão quanto a ajustes monetários em 

transações de contratação de longo prazo. Essa falha orçamentária subjugaria a 

contratante a uma relação de dependência com a contratada, sendo a empresa 

contratante obrigada, contratualmente, a manter vínculos que podem se tornar 

indesejáveis no correr tempo. 
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Quando tratamos da administração pública, a discussão fica centrada na força 

de trabalho que, oferecida pelo empregado diretamente ao ente público, não recebe 

o devido retorno no momento em que deveria receber seus direitos: acaba sendo 

deixado de lado e obrigado a discutir com outra empresa seus direitos e obrigações, 

pois não traz responsabilidade para o ente publico quanto aos aspectos 

constitucionais. 

Neste trabalho, optou-se por examinar através de um diagnóstico, as relações 

socioprofissionais no contexto do trabalho de profissionais terceirizados numa 

instituição de educação superior do nordeste brasileiro.  Como esses trabalhadores 

que passaram a fazer parte das rotinas diárias da universidade, não sendo por meio 

de concurso público se integram à instituição? Como se dão as relações 

socioprofissionais entre servidores públicos e terceirizados?  Como os servidores 

públicos da universidade os acolhem? Buscou-se responder a essas e outras 

perguntas, sempre com a problematização pautada pela ética nos relacionamentos. 

Pensou-se, ao fazer esse estudo, em contribuir para a identificação de pontos 

sensíveis à questão das relações socioprofissionais na universidade, e em 

específico ao processo de socialização dos trabalhadores terceirizados. 

 

1.1 PERGUNTA DE PESQUISA 

 

Como se caracterizam as relações socioprofissionais dos trabalhadores 

terceirizados com os servidores públicos numa universidade pública federal do 

nordeste brasileiro? 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A terceirização tem ganhado um espaço cada vez maior entre os órgãos 

públicos municipais, estaduais e federais, no momento atual, em que nas 

organizações públicas, um grande número de trabalhadores terceirizados passa a 

exercer atividades laborais no mesmo ambiente de trabalho que os servidores 

públicos concursados, é esperado o estabelecimento de novas relações sociais 

onde conceitos de ética já previamente estabelecidos se confrontam com novos 

pensamentos e foi justamente para compreender essas novas relações dentro da 

universidade, que o presente estudo foi desenvolvido. 
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A estatística divulgada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

justifica a necessidade de estudos sobre a terceirização da força de trabalho. 

Segundo dados da organização, no mundo, um bilhão e duzentos milhões de 

pessoas estão desempregadas ou sujeitas à precarização do salário e das 

condições de trabalho. Desse contingente, cerca de um terço da força humana 

mundial que trabalha é composta por trabalhadores terceirizados que, sujeitos a 

essa modalidade, perderam direitos trabalhistas e previdenciários que degradam sua 

qualidade de vida (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2017). 

No caso do Brasil, cerca de 25% da mão de obra dos trabalhadores é 

terceirizada, que recebem rendimentos bem menores que os empregados formais, 

possuem jornada de trabalho mais extensa (DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE 

ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2012b) e estão mais sujeitos a 

acidentes e mortes no trabalho (CAVALCANTI, 2015). Na audiência da Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa, cujo tema do debate era o Projeto de 

Lei nº 4.330/2004, a assessora da direção técnica do Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), Lílian Marques, apresentou 

alguns números sobre a situação dos terceirizados no Brasil. Nas dez maiores 

operações para resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão, 

aproximadamente 3.000, de 3.553, envolviam empregados terceirizados. 

Como contribuição teórica que este trabalho busca oferecer, reside em 

demonstrar através do diagnóstico, problemas como a precarização do trabalho 

existente aos trabalhadores terceirizados. O autor desse estudo acredita que estudar 

esse assunto pode auxiliar na compreensão de suas origens, características e 

efeitos bem como sensibilizar os gestores e colegas de trabalho sobre a importância 

de tratar, sem distinção, os trabalhadores terceirizados. Além disso, aqui se recorre 

a autores de diferentes linhas teóricas e áreas de conhecimento, e, dificilmente, são 

tratados em conjunto, à exemplo do Direito Trabalhista, Sociologia do Trabalho, 

Psicologia do Trabalho, Administração Pública. Contudo, acredita-se que os unir – 

respeitando as premissas de cada um – pode significar um avanço na compreensão 

da realidade que o estudo investiga, de modo que o fato de se ter recorrido a 

autores de diferentes áreas de conhecimento, pode significar, por si só, uma 

contribuição teórica do presente estudo, considerando inclusive, o fato de estar 

vinculado a um Programa de Pós-Graduação que em sua essência é interdisciplinar.  
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Como contribuição social, espera-se que os resultados deste estudo 

fomentem a construção de um panorama salutar para esses trabalhadores. Isso 

pode acarretar, acredita-se, em algumas melhorias para esses profissionais, cuja 

proteção social trabalhista e previdenciária já é frágil. Talvez favoreça, também, à 

criação de um ambiente de trabalho menos invisível, com mais satisfação, bem-

estar, sentimento de pertença e identidade, menos adoecedor e gerador de 

aprendizagens. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Caracterizar as relações socioprofissionais de trabalho (RST) mantidas por 

trabalhadores terceirizados no contexto de uma universidade pública federal. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

• Descrever o cotidiano dos trabalhadores terceirizados, segundo seus 

próprios relatos, no que se refere às relações socioprofissionais de 

trabalho (RST); 

• Identificar, nos relatos, as interações hierárquicas (chefias), coletivas 

(pares) e externas (usuários) mantidas pelos trabalhadores terceirizados; 

• Retratar os sentimentos de pertença (identidade) apresentados pelos 

trabalhadores terceirizados entrevistados; 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 TRABALHO 

 

Para a humanidade, o trabalho tem fins diversos, podendo ser social ou 

financeiro. Oleto, Melo e Lopes (2013) afirmam que é pelo trabalho que o homem 

amadurece, desenvolve as suas habilidades e a imaginação; aprende a conhecer 

suas próprias forças e limitações; altera a visão que tem do mundo e de si mesmo; 

inova e contribui para o desenvolvimento. 

Com o objetivo de compreender o atual papel do trabalho, é necessário 

vislumbrar ao seu sentido, valor e importância, que nem sempre foram os mesmos 

ao longo da história ocidental. Vem da Grécia e da Roma antigas o berço da 

concepção clássica do trabalho.  

Naquela época, segundo CARNEIRO (2008) era preciso atender as 

necessidades básicas das pessoas e não se atribuía valor nem à tarefa nem ao 

indivíduo. O trabalho possuía pouca importância na construção da subjetividade, fato 

esse observado ao longo de toda a Antiguidade, Idade Média e Renascimento. Ele 

não tinha status nem prestígio em si, como acontecia com o cultivo da razão entre 

os gregos, o cuidado com a alma e a busca de salvação entre os medievos ou, até 

mesmo, a construção estético-artística da própria vida para os renascentistas. Na 

Grécia Antiga, por exemplo, o trabalho era tido como uma atividade inferior e 

humilhante, dirigida às mulheres e aos escravos. Aos membros das classes 

superiores ficava o encargo do trabalho intelectual. 

Da mesma forma, no Império Romano, os homens com melhores condições 

estavam destinados às preocupações com a guerra e a política, ao passo que o 

trabalho manual, atividade inferior e degradante, era destinado aos escravos e 

homens livres pobres. Esse conceito permaneceu até o início do século XV e mudou 

com a percepção do trabalho como um esforço físico ou intelectual destinado a 

alguma atividade (BERNAL, 2010; GOULART; SAMPAIO, 2013). 

Na tradição judaica, o homem foi condenado a trabalhar como castigo pelo 

cometimento do pecado original. No Catolicismo e no Cristianismo, a visão do 

trabalho era semelhante, já que servia para aperfeiçoamento do corpo, da alma e 

louvor ao Criador. A Reforma Protestante fez um contraponto à interpretação cristã, 

ao defender que o trabalho é um modo de servir a Deus e que o caminho para o 
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êxito passa pelo trabalho árduo. Os teóricos do Iluminismo também vislumbraram o 

trabalho como positivo, a economia clássica visualizou o trabalho como fonte de 

toda riqueza e de todo valor e o capitalismo considerou o trabalho pelo capital, não 

mais pelas necessidades humanas (BERNAL, 2010; GOULART; SAMPAIO, 2013). 

Respaldado nos princípios tayloristas, em 1913, Henry Ford inaugurou a linha 

de montagem de automóveis, cuja padronização visava facilitar a composição e 

reduzir a variedade de estoques. Todavia, esse modelo de gestão foi criticado pelo 

excesso de ênfase na especialização, que culminava na rigidez do processo e 

aproximava o trabalho do homem ao de uma máquina. Houve ataques a esse 

sistema desde os anos trinta, mas somente quarenta anos depois começaram a 

surgir outras formas de produção, mais flexíveis e cooperativas (TIGRE, 2006). 

Dentre essas formas, tem-se o modo de produção da Toyota, modelo de 

gestão japonês que promove a especialização flexível em detrimento do cronômetro 

e da produção em série. Surgido após a II Grande Guerra, nos anos setenta, o 

modelo se espalhou pelo mundo. O uso da inteligência do trabalhador e não 

somente da sua força muscular mostrou aos capitalistas que podiam multiplicar seus 

lucros, também, a partir da exploração da imaginação dos trabalhadores, que 

passaram a ter maior flexibilização como exigência. 

O sistema fordista se esgotou e, desde então, a nova fase de destruição 

criadora mostrou-se intensiva em informação e conhecimento (TIGRE, 2006). Nisso 

consistiu a Terceira Revolução Tecnológica, que influenciou o capital, processos 

políticos e a classe trabalhadora. A adoção de políticas com repulsa sindicalista, a 

desregulamentação da concorrência e a liberalização comercial tiveram força para a 

instauração de um novo poder do capital sobre o trabalho assalariado, que culmina 

na debilitação do mundo laboral. O resultado histórico da acumulação flexível sobre 

o mercado de trabalho é refletido no novo patamar de desemprego estrutural, assim 

como na proliferação da precarização nos principais países capitalistas. 

Especificamente no caso brasileiro, pode-se dizer que, no início dos anos 

1990, a reestruturação produtiva, no País, adquiriu novo impulso e o ritmo de 

trabalho se acelerou, advindos de ações como privatizações, reestruturações, 

fusões, aquisições, terceirizações e enxugamentos. Organizações de grande porte 

incorporaram um conjunto de novas estratégias produtivas que atingiram o mundo 

organizacional com maior intensidade e foram generalizadas as pressões para a 
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modernização das empresas no País. Os efeitos disso provocaram a desordem no 

mundo do trabalho, afirmam Salm, Saboia e Carvalho (1997). 

 

2.2 TERCEIRIZAÇÃO 

 

A palavra “terceirização” tem sua origem do latim terciariu, derivada do ordinal 

tertiariu. Ao que tudo indica, esse neologismo é uma exclusividade brasileira; pois 

em todos os outros países, o termo usado refere-se à relação entre duas empresas, 

ou seja, é sempre a tradução da palavra subcontratação: em francês, soustraitance, 

em italiano, sobcontrattazione, em espanhol subcontratación, no inglês, outsourcing, 

em Portugal, subcontratação (MARCELINO; CAVALCANTE, 2012). 

Significa repassar a terceiros as atividades que não constituam “atividade-fim” 

de uma organização, visando aumentar a qualidade de seu produto ou serviço e 

reduzir custo operacional. A terceirização se destaca como um elemento importante 

na flexibilização da estratégia imposta pelo momento competitivo das organizações.  

É importante destacarmos alguns conceitos: 

O autor Rubens Ferreira de Castro (2000, p. 78) assim define a terceirização: 

 

[...] uma moderna técnica de administração de empresas que visa ao 
fomento da competitividade empresarial através da distribuição de 
atividades acessórias a empresas especializadas nessas atividades, a fim 
de que possam concentrar-se no planejamento, na organização, no 
controle, na coordenação e na direção da atividade principal. 

 

A Ciência da Administração, por sua vez, define a terceirização como: 

 

[...] a transferência de atividades para fornecedores especializados, 
detentores de tecnologia própria e moderna, que tenham esta atividade 
terceirizada como sua atividade fim, liberando a tomadora para concentrar 
seus esforços gerenciais em seu negócio principal, preservando e evoluindo 
em qualidade e produtividade, reduzindo custos e gerando competitividade. 
(CARELLI, 2003, p. 686) 

 

Ou seja, terceirização não é um mero fornecimento de trabalhadores, é a 

entrega de uma atividade completa a outra empresa. Ainda para Carelli (2003) a 

empresa terceirizada pode fornecer bens ou serviços a custos mais baixos com mais 

agilidade e flexibilidade, mediante contrato no qual é especifica a mão de obra a ser 

fornecida. No setor público, a terceirização visa à redução ou à supressão da 

participação do Estado nas atividades consideradas não essenciais, com redução 
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dos gastos públicos, aumento da qualidade e maior eficiência na Administração 

Pública. 

A terceirização, na verdade, segundo os autores supracitados, é a 

descentralização da atividade-meio para uma outra empresa que tem como negócio 

principal a atividade que ela desempenhará (ALVES, 2006). 

Infere-se do entendimento do doutrinador (ALVES, 2006) que a terceirização 

se operacionaliza através de um contrato celebrado entre duas empresas: a 

contratante, denominada de tomadora, que pode ser tanto uma pessoa jurídica de 

Direito privado como também uma pessoa jurídica de Direito público, como o 

Estado, e a contratada, denominada de prestadora, pela qual uma prestará serviços 

especializados à outra, de forma continuada, em um verdadeiro contrato de parceria 

no âmbito das relações trabalhistas (figura 1). 

 

Figura 1 - Terceirização 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para Neves e Pedrosa (2007) a terceirização não é um evento 

contemporâneo nas organizações, mas uma tendência mundial que teve início na 

iniciativa privada e hoje é uma realidade muito utilizada também pela Administração 

Pública como uma ferramenta de gestão de administração que merece atenção de 

quem as pratica como gestor terceirizado, como empregado, como contratante do 

serviço ou como alguém com a responsabilidade sindical e legal. 

Ainda para Neves e Pedrosa (2007, p. 12), frente a esses processos de 

mudanças em nível mundial, afirmam que: 

 

Como consequência dos processos de reestruturação produtiva, os novos 
padrões de gestão do trabalho desenvolveram-se sustentados, 
centralmente, na flexibilização. Desta maneira, ocorreu uma crescente 
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transformação do contrato trabalhista, demonstrada nas diversas formas 
flexíveis do emprego e do mercado de trabalho. Estas práticas assumem 
diferentes configurações, como: a terceirização, o emprego temporário, a 
subcontratação, a informalidade, as cooperativas de trabalho, as atividades 
autônomas e inúmeras formas de trabalho assalariado disfarçado. 

 

A súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) é hoje um dos 

principais elementos normativos do instituto da terceirização trabalhista. Desta 

forma, é de fundamental importância a análise de todos os seus elementos 

extrínsecos e intrínsecos. 

O referido instrumento normativo assim estabelece: 

 

I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, 
formando-se o vínculo diretamente com o tomador de serviços salvo no 
caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 3.1.1974). 
 
II - A contratação irregular de trabalhador, através de empresa interposta, 
não gera vínculo de emprego com os Órgãos da Administração Pública 
Direta, Indireta ou Fundacional (art. 37, II, da CF/1988). 
 
III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de 
serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.6.1983) e de conservação e 
limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio 
do tomador dos serviços, desde que inexistente a pessoalidade e a 
subordinação direta. 
 
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do 
empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços 
quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da administração 
direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e 
das sociedades de economia mista, desde que hajam participado da relação 
processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei nº 
8.666/93). [Alterado pela Res. N. 96/2000, DJ 18-20.9.2000]. 
 
[...]. 
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2.2.1 Evolução Histórica da Terceirização 

 

Segundo Silva (1997) a terceirização surgiu nos Estados Unidos, na década 

de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Com a guerra, houve um grande 

aumento de demanda e necessidade do aprimoramento dos armamentos. Assim, os 

fabricantes deixaram a cargo de outras indústrias as atividades que não estivessem 

diretamente ligadas à atividade de fabricação dos armamentos. 

Desta forma, eles poderiam objetivar somente a produção de armas, deixando 

que as outras empresas realizassem as demais tarefas. Em um período de rápidas 

transformações tecnológicas, sociais, políticas e econômicas surgiram novas 

relações trabalhistas nas empresas e estratégias que aguçam a competitividade do 

mercado, bem como diversos fatores que fluem, de forma que a organização 

estática acaba sendo atropelada pela avalanche de acontecimentos que 

impulsionam uma dada organização a se sobrepor a outras, gerando assim, a 

falência de diversas empresas, decorrente da não adaptação ao novo estilo de 

mercado globalizado, terceirizado e tecnológico. 

No mundo, a terceirização obteve um rápido crescimento, a melhora do 

ambiente econômico internacional reflete-se positivamente no comércio internacional 

que favorece a economia, dobrando o Produto Interno Bruto (PIB), impulsionado 

pelos acordos regionais de comércio, pelas estratégias de terceirização, pela busca 

da competitividade e pela conquista da unificação de mercado, através da 

globalização. 

Para Moraes (2003), essa prática já difundida desde os séculos XVIII e XIX, 

tem raízes bem mais profundas na História, do escambo ao surgimento da moeda 

que a ideia de segmentar as atividades encontrou plenitude. Outro fator 

preponderante para a inserção da terceirização na economia foi o desenvolvimento 

natural das relações trabalhistas, que gerou uma nova divisão do trabalho que não 

tinha em si a busca pela eficiência e ampliação de mercado e deram lugar à 

comodidade e exploração, onde as relações mantidas pelo capital e pelo trabalho 

eram caracterizadas por um mercantilismo, e mais tarde por um capitalismo 

opressor ao trabalhador. 

Em meados da década de 40, a terceirização foi largamente utilizada pelos 

países europeus que participaram da Segunda Guerra Mundial, para a produção de 

armamentos. Assim, por estar sobrecarregada e sem condições de atender à 
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demanda, a indústria bélica iniciou o processo de transferência de serviços a 

terceiros, que seriam contratados para dar suporte ao aumento da produção de 

uniformes militares, armas leves e pesadas, munição navios, aviões e tanques de 

Guerra No Brasil, imperava o regime militar que impossibilitava inovações no setor 

da tecnologia da informação. O mercado nacional manteve-se fechado nas décadas 

de 1960, 1970 e 1980, o que ocasionou um tardio desenvolvimento econômico, 

tecnológico, político, cultural e social da indústria de tecnologia da informação 

interna ao limitar drasticamente a competição estrangeira no setor industrial. 

Segundo Miranda (c2013), a consolidação de um novo modelo econômico nos 

anos 90 trouxe implicações significativas para o conjunto das empresas que atuam 

no Brasil. O processo de globalização dos mercados com a exigência de novos 

programas de gestão da produção, de reorganização de trabalho e de inovação 

tecnológica, obrigou as empresas instaladas no país a se reciclarem para enfrentar a 

concorrência. No caso brasileiro, a opção foi pela terceirização, que teve rápida e 

ampla difusão por todas as atividades da economia.  Mesmo chegando aos poucos 

em território brasileiro, a terceirização ganhou ares e aspectos que, gradativamente, 

ganhava força com o passar do tempo. Empresas que antes produziam até 

parafusos como é o caso da Ford, passaram a terceirizar seus serviços, cuidando, 

apenas, da montagem da produção. Complementando a afirmação de Miranda 

(c2013), Nascimento Filho (2001) relata que a discussão sobre terceirização ganhou 

importância no início da década de 1990 quando a economia brasileira passava por 

uma abertura comercial e por um processo de privatização, o que levou as 

empresas brasileiras a diminuírem a defasagem tecnológica e sofrerem grande 

concorrência de empresas estrangeiras, as chamadas multinacionais que foram 

gradativamente implantadas no Brasil, principalmente as automobilísticas. 

De acordo com Di Pietro (2009), a integração dos mercados internacionais no 

final da década de 80 e início da década de 90 marca o começo de um novo estilo 

de gestão nas organizações: a busca pela excelência empresarial. Neste contexto, 

muitas organizações descobriram que a concentração de esforços nas principais 

competências, isto é, na missão da empresa, era uma alternativa possível na 

questão da sobrevivência no mundo moderno marcado pelas frequentes 

turbulências e pela permanente incerteza. A terceirização é empregada, hoje, em um 

número expressivo de organizações brasileiras tendo como significado apenas a 

contratação de outras pessoas ou empresas para a realização de atividades não fins 
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em qualquer organização. As pequenas e médias empresas foram as primeiras a 

entrar neste novo processo, por serem mais flexíveis e por terem percebido a 

gradativa mudança que vinha ocorrendo nas relações de trabalho, conquistando 

assim seu espaço no mercado. 

O projeto de Lei nº 4.330/2004 e o Projeto de Lei nº 4.302/1998, apresentados 

ao Plenário da Câmara dos Deputados  dispõem sobre o contrato de prestação de 

serviço a terceiros e as relações de trabalho dele decorrentes, nota-se que essas 

propostas permitem a terceirização em toda a cadeia produtiva, ou seja, tanto na 

atividade-fim quanto na atividade-meio. 

A datar do início da tramitação dessa proposta, a divergência entre 

empregados e empregadores se concentrou basicamente em quatro pontos 

principais: abrangência da terceirização, responsabilidade solidária da empresa 

contratante em relação às obrigações trabalhistas, representação sindical e 

terceirização na Administração Pública. As críticas mais duras ao projeto vêm das 

centrais sindicais. Elas afirmam que a aprovação dessa proposta levará à 

precarização das relações de trabalho, porém as entidades defendem a permissão 

da terceirização apenas no que se chama de atividade-meio, a responsabilidade 

solidária da empresa contratante em qualquer situação, a igualdade de tratamento e 

de salário entre os empregados da contratante e da contratada e a garantia que os 

trabalhadores terceirizados sejam submetidos ao mesmo instrumento coletivo dos 

empregados da empresa tomadora de serviços. 

Em 31 de março de 2017 o Presidente Michel Temer sancionou e promulgou 

a Lei nº 13.429, com base no Projeto de Lei nº 4.302/1998, que regulamenta os 

serviços terceirizados no Brasil e amplia o tempo de contratação de trabalhadores 

temporários. Críticos a essa Lei argumentam que a nova legislação incentivará as 

empresas a demitirem trabalhadores que estão sob o regime CLT para contratar 

terceirizados, com remuneração menor. Um levantamento realizado pela Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) e pelo DIEESE, em 2015, mostrou que os 

terceirizados recebiam em média 30% a menos que os contratados diretos. 

Tal prática “precariza por completo as relações de trabalho no Brasil, frustra 

as negociações de acordos e convenções coletivas e mantém os terceirizados à 

margem dos direitos”, relata o secretário de Organização do Ramo Financeiro da 

CONTRAF (Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro) e 
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integrante do Grupo de Trabalho sobre Terceirização da CUT, Miguel Pereira. 

(CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES, 2011). 

Segundo ele, o conceito de atividade-meio e atividade-fim não permite a 

“aplicação isonômica” do direito, pois algumas empresas terceirizam sua atividade 

principal, enquanto outras são impedidas. 

Outra crítica parte da Associação Nacional dos Magistrados da justiça do 

Trabalho (ANAMATRA), igualmente é contrária ao PL nº 4.330/2004. A entidade 

divulgou por carta aberta aos parlamentares na qual declara que a proposta 

“expande essa prática ruinosa e precarizante para todas as atividades econômicas”, 

representando uma ruptura da rede de proteção trabalhista consolidada da 

Constituição Federal de 1988. A ANAMATRA alerta que a terceirização constitui 

manobra econômica para reduzir os altos custos de pessoal e conclama os partidos 

políticos e parlamentares a rejeitarem esse projeto de lei (TESSARO; ANTÔNIO, 

2013). 

A Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e a Federação Nacional dos 

Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado 

(FENASERHTT), da mesma maneira, apoiam o projeto. 

 

2.2.2 Os Trabalhadores Terceirizados 

 

Conforme definição do DIEESE, “terceirização é o processo pelo qual uma 

empresa deixa de executar uma ou mais atividades realizadas por trabalhadores 

diretamente contratados por ela e as transfere para outra empresa” 

(DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS 

SOCIOECONÔMICOS, 2012b, p. 3). Dentre as principais justificativas econômicas, 

está o foco no aumento da produtividade e qualidade como diferenciais para a 

competitividade e a redução de custos de produção. Para as empresas, a 

terceirização é uma modalidade de contratação que permite obtenção de ganhos 

com a minimização dos custos e a possibilidade de concentrar seus investimentos 

nas atividades principais. Mas, para o trabalhador, segundo a ótica do DIEESE 

(2012b), há maior sujeição a riscos de perda do emprego, redução de salários, 

precarização das condições de trabalho, jornadas mais extensas, desqualificação 

profissional e dificuldade de negociação coletiva. 
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No Brasil, 25% da mão de obra são de terceirizados, que possuem 

rendimento médio substancialmente menor (metade) quando comparado ao 

empregado próprio da Contratante. Eles exercem longas jornadas de trabalho e são 

expressamente sujeitos à prática da rotatividade (DEPARTAMENTO 

INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS, 2012a). 

Em meio à percepção dos próprios trabalhadores terceirizados, verificaram-se 

várias características da invisibilidade geradoras de sofrimento para esses 

trabalhadores. Dentre elas, elencam-se: falta de reconhecimento; desvalorização; 

isenção de vínculo empregatício com a empresa contratante; direitos trabalhistas e 

previdenciários negligenciados; insegurança; precarização do salário e das 

condições de trabalho; instabilidade; falta de perspectiva de crescimento na carreira 

(BARROS; MENDES, 2003; BRITO; MARRA; CARRIERI, 2012; CAVALCANTE; 

OLIVEIRA; CAVALCANTE, 2009; COSTA, 2007; DÉCOSSE, 2013; 

DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICA E ESTUDOS 

SOCIOECONÔMICOS, 2012a; LIMA, 2010; QUINLAN; SOKAS, 2009). 

Através de pesquisas em que se procura entender melhor a realidade dessas 

pessoas. Barros e Mendes (2003), por exemplo, entrevistaram 20 trabalhadores 

terceirizados de uma construtora em Brasília. Estes atribuíram seu sofrimento à 

vulnerabilidade, insegurança, condições precárias de trabalho, de alimentação e 

alojamento, riscos de acidentes por causa da inadequação de equipamentos de 

segurança, punição por erros, negligência de seus direitos básicos (aposentadoria e 

plano de saúde). 

Outros fatores também apontados foram: alta produtividade a qualquer custo; 

pressão; desgaste físico e mental; ansiedade; medo; insatisfação; rigidez; falta de 

liberdade e de reconhecimento. Para enfrentar esse sofrimento, vê-se a 

racionalização expressa em atitudes e comportamentos para justificar a necessidade 

de sobrevivência. Os terceirizados fazem uso de estratégias de defesa como 

alternativa para negar e suportar a adversidade, mas estas podem ser positivas, 

quando favorecem o equilíbrio psíquico, ou negativas, quando alienam e não 

provocam mudanças no contexto de trabalho. 

Costa (2007) estudou os terceirizados no Ministério Público do Rio Grande do 

Sul e identificou que, nesse caso, o sofrimento advém: da ausência de garantias 

legais e contratuais; do caráter temporário e superficial devido a não permanência 

por maior período de tempo; da necessidade de se adaptar e ser flexível a cada 
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novo contrato; do afastamento e indiferença por parte da empresa de terceirização; 

do sentimento de inferioridade por ser terceirizado e do sentimento de fracasso por 

não conseguir emprego melhor. 

Cavalcante, Oliveira e Cavalcante (2009) avaliaram os profissionais de saúde 

mental em um Centro de Atenção Psicossocial em Fortaleza, no Ceará, e 

constataram que a vivência de sofrimento dos terceirizados está relacionada à 

ausência de perspectiva de carreira, já que inexiste qualquer programa de ascensão 

ou plano de crescimento; falta de expectativa de aumento salarial, de estabilidade e 

de segurança. 

Santos et al. (2009) pesquisaram garis terceirizados e constataram existir 

relação entre terceirização e adoecimento do trabalhador. Nesse caso, os resultados 

apontaram o sofrimento nos seguintes aspectos: esvaziamento do sentido do 

trabalho; identidade profissional anulada; falta de reconhecimento da sua marca no 

mundo e, consequentemente, dificuldade de se reconhecer como pessoa; 

discriminação; despreocupação da empresa com a saúde do trabalhador; falta de 

treinamento; riscos de doenças e acidentes; punições severas; desvalorização 

profissional; desqualificação; desregulamentação do trabalho; autoritarismo 

constrangedor; abuso de autoridade e intolerância gerencial; tratamento hostil e 

agressivo; omissão do Estado no seu papel de regulador dos contratos sociais. 

Lima (2010) associa a terceirização à reestruturação produtiva, à crise da 

sociedade do trabalho e salarial (precarização), ao aumento do desemprego, à 

intensificação do trabalho com menos trabalhadores; à maior vulnerabilidade social 

(crescimento da instabilidade e insegurança) e à fragmentação da identidade 

formada pelo coletivo (dificuldade na percepção de pertencimento). Na pesquisa 

feita pelo autor, os terceirizados de cooperativas de produção industrial sinalizaram 

que sofrem com a intensificação do trabalho para atender as encomendas e, 

também, com a ausência de direitos. O sofrimento a que são submetidos, quando 

atuam dentro do espaço da empresa contratante, decorre da situação contratual 

distinta que enfraquece as possibilidades de organização dos trabalhadores. 

Os terceirizados da Petrobrás e indústrias petroquímicas na Bahia sinalizaram 

a distinção de tratamento, as degradantes condições de trabalho, inadequação dos 

equipamentos e diferenciação no refeitório, portarias, vestiário, banheiro e 

uniformes. Essa segmentação denuncia a disparidade entre um público e outro, já 

que os terceirizados são vistos como menos qualificados e com acesso restrito a 
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direitos e benefícios. Isso faz com que se sintam trabalhadores de segunda classe. 

Situação semelhante ocorre nas empresas mineradoras dos grandes projetos da 

Amazônia. Algumas cidades foram construídas para alojar os funcionários, mas 

segundo o autor, a parte ocupada pelos terceirizados não conta com habitações 

decentes, serviços básicos e a mínima infraestrutura. As restrições na esfera interna 

se relacionam aos acessos à rede de serviços e benefícios dos trabalhadores diretos 

e, na externa, aos espaços de sociabilidade além dos limites externos da empresa 

(clubes e eventos de esporte ou confraternização) (LIMA, 2010). 

Brito, Marra e Carrieri (2012) entrevistaram os terceirizados em indústrias de 

autopeças da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que prestam serviços em 

curto espaço de tempo. A finalidade era entender como a terceirização cria 

distinções no ambiente de trabalho e gera diferenciações na construção da 

identidade social desses trabalhadores que, para os autores, estão situados na 

periferia do sistema produtivo. Os resultados das entrevistas revelam como os 

terceirizados se sentem. 

O primeiro deles denota o sofrimento pelo desemprego estrutural, a 

centralidade e utilidade social do trabalho (é não estar desempregado). O segundo 

retoma a precarização e redução dos direitos trabalhistas, a falta de reconhecimento 

e o sentimento de inferioridade. Esses dois últimos fatores afetam, de forma 

negativa, a identidade social das pessoas. 

Outros três entrevistados demonstram dissonância ao afirmarem que ser 

terceirizado é melhor que estar desempregado, mas dois deles relatam sofrimento 

pela exclusão e isolamento, que implica a falta de identificação com os grupos 

sociais da empresa contratante. Outros dois entrevistados demonstram o desejo de 

pertencer, serem vistos, reconhecidos e escolhidos, pois acreditam que essa é uma 

forma de ascensão profissional. Quanto às relações sociais nos locais de trabalho, 

alguns afirmam que se sentem diferentes, discriminados, ignorados, desvalorizados, 

excluídos, invisíveis, como intrusos. Também sinalizaram a dificuldade de 

socialização, em decorrência da alta rotatividade e do trabalho temporário (BRITO; 

MARRA; CARRIERI, 2012). 

Os autores chegaram à conclusão de que a imagem construída de si e do 

trabalho desempenhado é negativa, dada a impessoalidade da terceirização que 

provoca o desejo de mudança do status atual, de pertencer à outra organização que 

valorize o trabalho e permita crescimento profissional. 
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Dube e Kaplan (2008) avaliaram o impacto da terceirização de porteiros e 

guardas, nas décadas de 1980 e 1990, nos Estados Unidos. Esses autores 

identificaram o crescimento substancial dessa modalidade de trabalho nos setores 

de serviços, o que culminou em salários mais baixos, menos benefícios, menores 

índices de sindicalização (ou seja, contribuiu para o enfraquecimento dos sindicatos) 

e aumento acentuado da desigualdade salarial no país. Em sua análise, Anner 

(2011) chega a conclusões bastante próximas sobre os impactos da terceirização na 

América Central. 

Quinlan e Sokas (2009) ressaltam que a atual prática de negócios que 

privilegia as políticas neoliberais, o downsizing e a acumulação flexível representam 

uma ameaça à saúde e segurança dos trabalhadores, principalmente, os que se 

encontram na posição de terceirizados. O crescimento da insegurança e os acordos 

de trabalho com condições precárias promoveram desigualdades financeiras, em 

termos de remuneração de salário e de benefícios, doenças ocupacionais, lesões e 

fatalidades. Além disso, os autores relatam que os imigrantes, principalmente os que 

não possuem documentos, fogem do seu país de origem para se livrar da pobreza, 

mas se sujeitam a esse regime de trabalho, no país em que foram buscar abrigo, 

pela vulnerabilidade de sua situação. 

Nessa mesma linha, Décosse (2013) denuncia a condição dos imigrantes que 

trabalham como terceirizados na agricultura, na França. As condições precárias de 

trabalho são reveladas pelo uso de substâncias tóxicas altamente prejudiciais, cuja 

nocividade é ignorada pelo empregador, além do baixo salário que recebem e da 

falta de reconhecimento das suas necessidades básicas para a manutenção da 

saúde. 

Devido à necessidade de cortes de gastos, o governo canadense privatizou 

tarefas de suporte nos hospitais. Todavia, essa medida impactou negativamente a 

qualidade da prestação desse serviço. Aliado à privatização, também ocorreu a 

terceirização dessas tarefas. Zuberi e Ptashnick (2011) entrevistaram os 

funcionários terceirizados da área hospitalar no Canadá e constataram 

consequências deletérias para trabalhadores e pacientes, quanto à segurança e à 

qualidade no atendimento. O treinamento deficitário, as altas taxas de rotatividade, 

os baixos salários, a despreocupação com a saúde em detrimento da rentabilidade 

dos investimentos, os riscos de contrair doenças e os acidentes de trabalho são as 

principais revelações de descontentamento e frustração dos entrevistados.  
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Hirata (2011) destaca as consequências da intensificação do trabalho sobre a 

saúde física e mental dos trabalhadores, assim como as consequências do trabalho 

precário em decorrência da terceirização. No Japão, os trabalhadores de 

empreiteiras estão sujeitos a riscos maiores que os não terceirizados. Exemplo 

dessa situação foi descrito pela autora com relação à última catástrofe nuclear 

ocorrida no país, em 11 de março de 2011. Os terceirizados são 2.200 e os 

funcionários próprios são apenas 300. Segundo a autora, os trabalhadores das 

empreiteiras não possuem cobertura social, caso tenham problemas de saúde 

relacionados ao trabalho, nem formação e informação adequada para a execução de 

suas atividades. Além disso, a remuneração é bem menor. Somente há 

remuneração maior quando o risco radioativo é demasiadamente alto e não há outra 

alternativa para a empresa. 

Conforme já dito, a justificativa para a terceirização por parte das empresas é 

de redução de custos operacionais e de utilização de mão de obra especializada, 

por parte de quem oferece o serviço. No entanto, há inúmeras críticas à 

terceirização: diferença de tratamento entre os empregados da contratante e os 

terceirizados; dificuldade de relacionamento entre esses dois públicos; disparidade 

salarial; qualificação inferior (BRITO; MARRA; CARRIERI, 2012). Algumas 

reportagens da mídia reforçam essa impressão, ao retratarem a situação dos 

terceirizados no Brasil e comentarem como a terceirização é fenômeno controverso. 

O Procurador do Trabalho Helder Amorim, do Ministério Público do Trabalho 

(MPT) em Minas Gerais, assinala que a terceirização ilícita, ou aquela relacionada à 

atividade fim da empresa, integra o rol de temas prioritários enfrentados pelo MPT e 

abriga alguns tipos de fraudes como, por exemplo, ambiente inseguro de trabalho, 

falta ou inadequação de treinamento e de equipamentos de proteção individual 

(EPI), altos índices de doenças e acidentes, jornadas exaustivas. Nesse Estado, nos 

últimos 5 anos, foram abertos 381 inquéritos civis públicos a respeito de 

terceirização ilícita. Desses, 147 tiveram solução por meio da assinatura de Termos 

de Ajustamento de Conduta (TAC) e, para a Justiça do Trabalho, foram levados 96 

casos por intermédio de ação civil pública (BRASIL, 2015a). 

Há vários exemplos recentes de decisões judiciais sobre esse tipo de questão. 

O Banco Santander foi condenado pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) a 

reconhecer vínculo empregatício de funcionário terceirizado da Prosegur Brasil – 

Transportadora de Valores de Segurança, que prestava serviços ligados ao caixa 
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rápido. O ministro entendeu que as atividades de abertura, conferência e 

processamento dos numerários depositados nos envelopes são tipicamente 

bancárias e, por isso, não podem ser terceirizadas por se tratar de atividade-fim 

(DIREITO PÚBLICO, [2011]). 

Da mesma forma, a produtora de açúcar e álcool Agrícola Tatez sofreu 

processo de R$5 milhões pela terceirização ilícita de atividade-fim de colheita e 

transporte de cana-de-açúcar. Foram envolvidos 500 trabalhadores por intermédio 

de 74 empresas distintas, o que, segundo o Procurador do Trabalho, representa 

consequências negativas para o trabalhador, tais como: empresas sem condições 

de arcar com todas as obrigações trabalhistas; ausência de carteira assinada; 

controle precário da jornada de trabalho. O Procurador ratifica que a Agrícola Tatez 

possui capital social de mais de R$108 milhões e, por isso, não há justificativa de 

caráter econômico, social ou organizacional que seja impeditivo para contratação 

direta desses trabalhadores. Também reforça a violação dos preceitos 

constitucionais como a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 

trabalho, pela negação do direito de participação em planos de carreira, benefícios e 

equiparação salarial dos funcionários próprios (FREITAS, [2015]). 

A Construtora Norberto Odebrecht S.A. foi condenada por terceirização 

irregular no exterior, conforme entendimento do ministro do Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT), que reconheceu a existência de fraude aos direitos trabalhistas pela 

legislação brasileira e também o vínculo empregatício com a Odebrecht. A 

construtora alegou que havia apenas intermediado a contratação do empregado, 

mas, pelas provas apresentadas, ficou evidenciado que o trabalhador era 

empregado da Odebrecht e não da empresa angolana terceirizada. O TRT decidiu 

pela condenação ao pagamento de horas extras e outras verbas trabalhistas 

(BRASIL, 2015c). A Pepsico também foi processada em R$1 milhão pelo Ministério 

Público do Trabalho em Sorocaba, São Paulo, por terceirização ilegal na produção 

de salgadinhos Elma Chips. A prestadora de serviços Proficenter responde também 

por manter trabalhadores em más condições. Dos 230 funcionários, 160 eram 

terceirizados. Foram encontradas as seguintes irregularidades: não concessão de 11 

horas de intervalo entre duas jornadas, ausência de descanso semanal de 24 horas 

remunerado, trabalhos aos domingos sem autorização prevista no acordo coletivo ou 

na convenção, falta de registro de ponto e horas extras além do permitido. O 

Ministério Público do Trabalho (MPT) constatou diferença salarial e de benefícios 
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entre os terceirizados e os funcionários próprios que exercem a mesma função no 

mesmo local de trabalho. Os empregados da Pepsico recebem vale-alimentação de 

R$85 e os terceirizados de R$46. Esse órgão requer na Justiça que a Pepsico deixe 

de terceirizar sua atividade-fim e que a Proficenter não preste mais esse tipo de 

serviço em nenhuma outra empresa (BRASIL, 2015b).  

Em uma das maiores ações já realizadas no Brasil, conforme revela o 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 4 bancos e 3 empresas de 

telecomunicações receberam, em conjunto, R$318 milhões em multas em mais de 

900 autos de infração pelo apontamento de terceirização irregular, adoecimento em 

massa e assédio moral. Outros problemas foram revelados como, por exemplo, a 

falta de emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) e a precarização 

do trabalho. No período de janeiro de 2010 a maio de 2013 foram apresentados 

6.000 atestados médicos, equivalentes a, aproximadamente, um terço da força de 

trabalho, conforme levantamento dos fiscais. Pela estatística da médica do trabalho, 

Odete Reis, de janeiro a maio de 2014, foram 8.687 atestados de afastamento 

médico numa unidade em que trabalham 15.000 funcionários (ROLLI, 2014). 

No setor público também houve ações ajuizadas. O município de Nova 

Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro, e a Empresa Municipal de Limpeza Urbana 

(EMLURB) foram condenados a pagar R$700 mil por danos morais coletivos pela 

terceirização ilícita na prestação de serviços de varredura, coleta, depósito e 

tratamento de lixo. A EMLURB deve assumir, por 18 meses, todo o serviço de 

limpeza urbana da cidade de Nova Iguaçu, contratar empregados aprovados em 

concurso público e não realizar novas terceirizações dessa atividade. As 

irregularidades foram constatadas pela contratação de serviços terceirizados ao 

mesmo tempo em que a estatal dispensava, arbitrariamente, empregados 

concursados. O magistrado que julgou a ação considerou que a terceirização 

prejudicou todos os empregados envolvidos e que a conduta era a de fraudar os 

preceitos da legislação trabalhista (TERCEIRIZAÇÃO..., 2014). 

Em acontecimento semelhante, o entendimento dos desembargadores do 

TRT do Paraná foi de que houve ilegalidade na terceirização de serviços de saúde 

em sete municípios paranaenses, que deveriam ter realizado concurso público para 

a contratação de servidores nas funções de médico, enfermeiro, auxiliar de 

enfermagem, dentista, psicólogo e auxiliar administrativo (FREITAS, [2015]). 
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Como se pode ver, a terceirização é um processo que, se por um lado 

acarreta vantagens para as organizações, por outro traz, também, efeitos 

indesejáveis – seja lícita ou ilícita. Essa impressão é corroborada pela Associação 

Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (ANAMATRA), que é a mais 

influente entidade desse setor no Judiciário. 

Essa Associação manifesta-se contrária ao Projeto de Lei nº 4.330/2004, que 

permite às organizações terceirizar funcionários, inclusive, que desempenhem a 

atividade-fim da empresa, pois acredita que a terceirização indiscriminada é uma 

ofensa à Constituição Federal, por discriminar trabalhadores contratados 

diretamente e prestadores de serviços, além de representar uma regressão a 

garantias conquistadas ao longo da história (MACEDO; AFFONSO, 2015). Como 

apontam os autores, para os juízes trabalhistas, a terceirização significa 

rebaixamento salarial, maior ocorrência de acidentes de trabalho, comprometimento 

dos fundos públicos como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a 

Previdência Social. 

Devido ao exposto, esses trabalhadores se mostram interessantes sujeitos de 

pesquisa, numa investigação que se propõe a compreender melhor a questão do 

sofrimento e da invisibilidade na terceirização. 

 

2.3 A TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

Segundo Marçal Justen Filho (2011, p. 794) “a terceirização e envolve uma 

modalidade de execução indireta do objeto necessário visando à satisfação de 

necessidades administrativas”. Assim, segue o autor, “o Estado permanece como 

titular da atividade, ainda que o seu desempenho seja realizado por uma empresa 

privada”. 

A terceirização no âmbito da Administração Pública segue os mesmos 

requisitos da realizada no setor privado, ou seja, para que tal contratação seja 

considerada lícita, deve ocorrer nas atividades-meio e inexistir relação de 

pessoalidade e subordinação para com o trabalhador da empresa prestadora. 

As atividades-meio passíveis de terceirização encontram-se disciplinadas não 

só no § 7º, do artigo 10 do Decreto-Lei nº 200/1967, mas também no artigo 1º, § 1º 

do Decreto Federal nº 2.271/97, o qual abrange as atividades de conservação, 

limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, 
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reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e 

instalações. 

Di Pietro (2003) afirma que para escolher uma empresa prestadora é 

necessário submetê-la ao processo da licitação, a fim de que a Administração 

Pública contrate aqueles que reúnam as condições necessárias para execução do 

objeto contratual, sendo, impreterivelmente, respeitados os direitos aos contratados 

expressos na legislação trabalhista. Observe-se sobre o tema, e como já ressaltado 

anteriormente, na administração pública, o processo em tela pode receber distintas 

formas, ou diferentes modalidades. Como exemplo, Di Pietro (2003, p. 2), afirma que 

a terceirização pode assumir distintas modalidades, como segue: 

 

[...] pode adquirir a forma de empreitada, seja em preitada de obra, seja 
empreitada de serviço. [...] A empreitada de serviços não tem por objeto a 
prestação de um serviço contínuo, a ser prestado como se fosse por um 
empregado da empresa tomadora. Ela visa um serviço, um resultado. 

 

É mister salientar que em algumas regiões do Brasil, o processo de 

terceirização triplicou, provocando crescimento nos municípios de pequeno porte, 

com isso, acarretou prejuízos ao cumprimento da responsabilidade estatal, 

causados pelo desaparecimento de funções relativas ao serviço público ou 

supressão do plano de carreira. 

Diante desta situação, é preciso analisar se o processo de terceirização traz 

realmente benefícios ao poder público, pois, muitas alegam que, mesmo com a 

melhora da agilidade do Estado seu processo de atuação está causando perdas no 

longo prazo. Isso decorre da má qualidade na execução de tarefas e atividades 

pelos terceirizados, fragilizando o coletivo organizacional. Tal atitude pode causar 

uma separação entre servidores públicos e terceirizados, o que deixa claro delimitar 

os limites na terceirização. 

 

2.3.1 Responsabilidade subsidiária/solidária da administração pública 

 

É fundamental ressaltar que, a jurisprudência trabalhista sempre se manifesta 

favorável ao trabalhador nos casos de inadimplência da empresa prestadora de 

serviços, independente dos procedimentos relativos ao processo de licitação. É 

matéria pacífica nos Tribunais trabalhistas que a responsabilidade subsidiária da 
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Administração Pública ocorre com o simples inadimplemento da empresa prestadora 

dos serviços, sem levar em consideração os princípios de legalidade ou não, que 

norteiam a contratação de serviços terceirizados.  

Analisar a existência de responsabilidade da Administração Pública é, antes 

de tudo, expressar importância vital para o que seja responsabilidade solidária e 

subsidiária. 

O novo Código Civil estabelece no art. 265 que “a solidariedade não se 

presume; resulta da lei ou da vontade das partes”. Para a autora e doutrinadora em 

Direito Processual Civil Maria Helena Diniz (1996), a responsabilidade solidária é 

aquela em que, havendo multiplicidade de credores ou de devedores, ou uns e 

outros, cada credor terá direito à totalidade da prestação, como se fosse único 

credor, ou cada devedor estará obrigado pelo débito todo, como se fosse o único 

devedor. 

A par dos conceitos e definições acima transcritos, a responsabilidade 

solidária se diferencia porque cada titular, isoladamente, é detentor do direito ou 

responde pelo conjunto da prestação, embora aos outros assista o direito de 

reversão, ou seja, na solidariedade às obrigações colocam-se no mesmo plano, 

nivelando-se no mesmo paralelo não havendo benefício de ordem. 

Traçada a questão nessas bases, a autora esclarece que em nosso Direito 

jamais será admitida a solidariedade presumida, resultando de lei ou da vontade das 

partes, pelo motivo que se implica em um agravamento da responsabilidade dos 

devedores, tornando-se responsáveis pelo pagamento integral da dívida. Portanto, 

se a legislação não a obrigar, ou o instrumento contratual não a estimular, não 

haverá solidariedade (DINIZ, 1996). 

Cumpre ainda esclarecer que, nos vínculos contratuais de terceirização de 

serviços, o tomador não é solidário com o prestador, conforme dispõe o Enunciado 

331 do TST (BRASIL, 2011), responsabilizando-se pelos créditos trabalhistas não 

quitados pelo prestador, ou se o conjunto dos bens do prestador não for suficiente 

para regularizar a pendência. 

Na esfera doutrinária, não será demais trazer a colação o pensamento do 

autor Wilson Alves Polônio (2000, p. 125) “a responsabilidade pelos créditos 

trabalhistas é, objetivamente, do empregador, não havendo o que se falar em 

solidariedade (tampouco em subsidiariedade)”. 
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Não se pode esquecer que, na terceirização, se o empregador é o próprio 

contratante, comprovando-se a pessoalidade e a subordinação direta do empregado, 

existindo, portanto o vínculo empregatício será responsável pelos créditos 

trabalhistas, bem como tributários e previdenciários. Tratar-se-á de uma 

terceirização ilícita, simulada. 

Quanto ao entendimento, obrigação solidária compreende-se a que vem 

reforçar a principal, se levar em conta que esta não é suficientemente capaz de 

atender a imposição da responsabilidade assumida. Conforme o ordenado pelo 

Direito Civil, o TST, no Enunciado 331 (BRASIL, 2011), estabeleceu a 

responsabilidade subsidiária nas relações de terceirização, ante o reconhecimento 

de licitude dessas relações, garantindo maior eficácia da norma e o direito do 

tomador de contratar terceiros para execução de tarefas acessórias sem que incorra 

no risco de assumir, sem qualquer motivo de ordem legal, a responsabilidade pelos 

créditos dos trabalhadores empregados da contratada. Está contida na redação do 

referido Enunciado com o objetivo de garantir a aplicação das normas do Direito do 

Trabalho. 

Levando-se em consideração o inciso II e V do Enunciado 331, cabe a 

pergunta: ‘existe ou não responsabilidade subsidiária da Administração Pública em 

relação aos créditos trabalhistas decorrentes dos contratos de terceirização?’ Com a 

nova redação da súmula 331 do TST a resposta é ‘depende da situação’. 

Com a nova redação do inciso V, observa-se que a administração pública só 

irá responder subsidiariamente nas situações em que o ente público, ao contratar 

serviços, não obedecer a legislação que permeia os contratos de prestação de 

serviços, ou seja, quando existir comprovadamente a culpa da Administração 

Pública no cumprimento das obrigações impostas pela Lei. 8.666/93. Assim, na 

hipótese de não existir a culpa comprovada, o ente público não será 

responsabilizado. 

Entretanto, sob este enfoque, doutrina o entendimento majoritário de que o 

Poder Público deve responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas da contratada, 

isto posto, é natural que os agentes públicos exerçam posição enérgica no sentido 

de acompanhar a execução do contrato, auditando quando necessário o 

recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários dos empregados 

terceirizados, a fim de se conter as ações judiciais porvir. 
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Discorrendo também sobre o tema, é prudente atentar para o que leciona 

Dora Ramos (2001, p. 69), em caso de condenação da Administração, a 

jurisprudência alerta em responsabilidade do gestor na esfera penal, civil e 

administrativo: 

 

O administrador que der causa à ilegalidade, deverá ser responsabilizado, 
estando sujeito inclusive aos rigores da lei de improbidade administrativa 
(Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992) e ao ressarcimento dos prejuízos que 
venha causar aos cofres públicos, notadamente se o Estado for condenado 
ao pagamento de indenizações a qualquer título. 

 

 

2.4 RELAÇÕES SOCIOPROFISSIONAIS DE TRABALHO 

 

O trabalho, como parte do mundo externo ao sujeito e do seu próprio corpo e 

relações sociais, representa uma fonte de prazer ou de sofrimento, desde que as 

condições externas oferecidas atendam ou não à satisfação dos desejos 

inconscientes. 

 

A atividade profissional constitui fonte de satisfação, se for livremente 
escolhida, isto é, por meio de sublimação, tornar possível o uso de 
inclinações existentes, de impulsos instintivos (pulsionais) persistentes ou 
constitucionalmente reformados. No entanto, como caminho para a 
felicidade, o trabalho não é altamente prezado pelos homens. Não se 
esforçam em relação a ele como o fazem em relação a outras 
possibilidades de satisfação. A grande maioria das pessoas só trabalha sob 
pressão da necessidade, e esta aversão humana ao trabalho suscita 
problemas sociais extremamente difíceis. (FREUD, 1974). 

 

Desta forma consideramos que a busca do prazer no trabalho e a fuga do 

desprazer constituem um desejo permanente para o trabalhador em face das 

exigências contidas no processo, nas relações e na organização do trabalho. Este, 

muitas vezes, só oferece condições contrárias a este propósito, gerando desprazer, 

expresso numa vivência de sofrimento, com sintomas específicos, transformando o 

trabalho em necessidade de sobrevivência, no lugar de fonte sublimatória de prazer. 

Neste sentido, Guareschi e Grisci (1993) afirmam ser o sofrimento psíquico 

diferente do físico. O físico é visível, o psíquico é invisível, sendo em grande parte 

vivenciado de forma particular por cada sujeito. Os sentidos do trabalho são variados 

para cada pessoa e dependem do contexto histórico-social em que estão inseridas. 
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Pode-se sofrer no trabalho, mas também sofrer por não ter trabalho. Sem dúvida 

alguma, o trabalho é uma instituição social que regula as relações entre as pessoas 

na sociedade, e por isso mesmo, continua sendo central na vida das pessoas. 

Cabe considerar que o conceito de relações de trabalho envolve o conjunto de 

arranjos institucionais e informais que modelam e transformam as relações sociais 

de produção nos locais de trabalho, transcendendo por isso a situação laborativa 

(LIEDKE, 2006). 

Segundo Anchieta et al. (2011), o trabalho hoje é concebido como uma 

atividade que envolve o homem em todas suas dimensões, exercendo importante 

papel na construção da subjetividade humana, e como tal, um elemento constitutivo 

da saúde mental e coletiva. 

Segundo Wisner (1994, p. 19) o qual informa em seu estudo que uma das 

características mais notáveis dos seres vivos é a diversidade de suas reações numa 

dada situação, mormente, numa mesma população, estas variam 

consideravelmente. É possível, então, esperar uma grande diversidade nos níveis de 

tolerância às dificuldades das situações laborais. Todo indivíduo chega ao trabalho 

com sua herança genética, e constantemente remonta o conjunto de sua história e 

os encalços acumulados na vida. Traz seu modo de vida, seus costumes pessoais e 

seus aprendizados. Este conjunto de fatores influencia a forma como são abordadas 

as situações de trabalho com as quais este indivíduo se relaciona (ABRAHÃO, 

2000). As situações variam, pois cada uma é singular, sendo caracterizada pelas 

diferenças individuais que são confrontadas aos mesmos objetivos e meios de 

trabalho. Assim, elas se configuram como situações diferenciadas, dependendo do 

indivíduo, ou seja, suas experiências, sua história e sua formação. 

Bruch e Monteiro (2011), com base no referencial da Psicodinâmica do 

Trabalho, afirmam que as relações socioprofissionais podem contribuir 

significativamente para a resistência – entendida como modo de libertação do 

trabalhador da dominação e estabelecimento da solidariedade – e para a promoção 

e manutenção da saúde mental. As relações positivas, marcadas por amizade, 

cooperação, respeito e confiança mútua, contribuem para a elevação de sentimentos 

de satisfação e bem-estar no trabalho, transformando situações que levariam ao 

sofrimento em vivências prazerosas. 

Ferreira e Mendes (2003) entendem que as interações socioprofissionais 

promovem Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) quando são produtoras de bem-
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estar no trabalho. As relações socioprofissionais desempenham função 

compensadora no contexto laboral, principalmente, quando as condições e a 

organização do trabalho são críticas e precárias. Nessas situações, as redes de 

cooperação e os pactos viabilizam os objetivos das tarefas, os desempenhos 

esperados e evitam os impactos negativos para a saúde dos trabalhadores. 

As relações socioprofissionais são constituídas pelos elementos interacionais 

que expressam as relações interpessoais presentes no cenário de trabalho e 

caracterizam sua dimensão social. Os elementos que integram essa dimensão são 

os seguintes: 

 

a) interações hierárquicas: chefias superiores; 
b) interações coletivas intra e intergrupos: membros da equipe de trabalho, 
membros de outros grupos de trabalho;  
c) interações externas: usuários, consumidores, representantes 
institucionais. (FERREIRA; MENDES, 2003) 

 

Freitas (2006, p. 104) constata que o trabalho é um processo dialético: de um 

lado, o sujeito trabalhador, que dá sentido ao que faz; de outro, as situações de 

trabalho, ou seja, o trabalho real, as quais impactam sobre as percepções desse 

trabalhador em relação a todo o contexto de trabalho. Diante dessa dialética, o 

trabalhador pode ter vivências de prazer e, ou, sofrimento. As vivências de 

sofrimento podem se expressar pelos males causados no corpo, na mente e nas 

relações socioprofissionais; portanto as suas causas advêm do contexto de trabalho. 

O sofrimento pode constituir um indicador de saúde, pois, além de ser uma vivência 

de afetos dolorosos, é um mobilizador para as mudanças das situações que fazem 

sofrer, quando considerado pelo uso eficaz de estratégias de mediação 

oportunizadas por determinado contexto de trabalho. "Se o sofrimento não é 

acompanhado por uma descompensação psicológica é porque contra ele o sujeito 

emprega defesas que lhe permite controlá-lo" (DEJOURS, 2008, p. 35).  

As vivências de prazer, em contrapartida, surgem do amálgama que o 

trabalho traz para o corpo, a psique e as relações interpessoais. As suas causas 

originam-se das dimensões que estruturam o contexto de trabalho. As vivências de 

prazer se manifestam por meio da gratificação, da realização, do reconhecimento, 

da liberdade e da valorização no trabalho. Constituem como um dos indicadores de 

saúde no trabalho por possibilitarem a estruturação psíquica, a identidade e a 

expressão da subjetividade no trabalho, de modo a viabilizar as negociações, a 
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formação de compromisso e a ressonância entre o subjetivo e a realidade concreta 

de trabalho (DEJOURS, 2008). 

Para Antunes e Praun (2015) o capital não reconhece limites para a 

precarização do trabalho. A exploração sem barreiras da força de trabalho é em si 

expressão das contradições estruturais de dada forma de sociabilidade que, ao 

mesmo tempo em que não pode prescindir do trabalho vivo para sua reprodução, 

necessita explorá-lo ao extremo, impondo-lhe o sentido mais profundo de sua 

mercantilização: a abreviação de seu tempo de uso como resultado do 

aprofundamento, pelo adoecimento, de sua característica de mercadoria 

descartável. 

Diante dos desafios do contexto de trabalho, as estratégias de mediação 

individual e coletiva trazem à tona os modos de pensar, sentir e agir dos 

trabalhadores frente às contradições presentes no ato de trabalhar. As estratégias 

buscam garantir o predomínio de vivências de prazer, bem como transformar as 

dificuldades do contexto de trabalho, de maneira a assegurar a integridade física, 

psicológica e social dos trabalhadores. Visam a tornar possível a superação, a 

ressignificação e, ou, transformação do sofrimento no trabalho, proporcionando a 

predominância de vivências de prazer e saúde no trabalho (FREITAS, 2006). 

Para fazer frente aos constrangimentos oriundos da organização do trabalho, 

o indivíduo utiliza do recurso da mobilização subjetiva, que o impele a extravasar os 

recursos de sua inteligência e de sua personalidade. Esse recurso viabiliza a 

administração coletiva da organização do trabalho, posto que afasta a possibilidade 

de adoecimento psíquico e minimiza a necessidade do uso de estratégias 

defensivas, conforme assertiva de Ferreira e Mendes (2003). 

Dejours (2008) defende que a cooperação, colaboração dos trabalhadores à 

organização do trabalho, assegura a vontade das pessoas de trabalharem juntas e 

de superarem coletivamente as contradições que surgem da própria natureza ou da 

essência da organização prescrita do trabalho, atuando decisivamente tanto em 

relação à eficiência do trabalho quanto em relação à economia do sofrimento.  

Assim, a cooperação apresenta-se a partir da mobilização subjetiva, que, por 

sua vez, depende da dinâmica contribuição/retribuição para seu surgimento. Para 

Dejours (2008), a cooperação se viabiliza pelo espaço público de discussão que é 

construído pelos trabalhadores. Nesse espaço, experiências são partilhadas e, 
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efetivamente, a coordenação das atividades se constitui, propiciando o 

enfrentamento do sofrimento advindo da organização do trabalho. 

Dejours (2008, p. 23) entende que a mobilização tem sua principal fonte de 

energia não na esperança de felicidade, pois sempre duvidamos dos resultados de 

uma transformação política, mas na cólera contra o sofrimento e a injustiça 

considerados intoleráveis. Em outras palavras, a ação coletiva seria mais reação do 

que ação, reação contra o intolerável, mais que ação voltada para a felicidade. 

Para a psicodinâmica do trabalho, ao confrontar o real do trabalho, o sujeito 

experimenta inevitavelmente o sofrimento, e a condição necessária para a 

transformação do sofrimento em prazer é o reconhecimento. Somente o 

reconhecimento pode dar a real dimensão para os sujeitos de sua utilidade para a 

organização e também de seu pertencimento a um coletivo de trabalho. 

Dejours (2008) apresenta duas formas de reconhecimento: o reconhecimento 

baseado em um julgamento de utilidade e o baseado no julgamento da beleza. 

Enquanto o primeiro é atestado pelos superiores hierárquicos, o segundo emerge 

dos pares. 

Dessa forma, o destino do sofrimento no trabalho está intrinsecamente ligado 

ao reconhecimento. Quando o sujeito tem autenticada a utilidade ou a beleza de seu 

ofício, o sofrimento vivido no encontro com o real do trabalho pode ser transformado 

em prazer. 
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo é dedicado a apresentar a caracterização do estudo realizado, a 

unidade de análise e os sujeitos da pesquisa, além dos instrumentos de coleta de 

dados, bem como as técnicas de análise dos resultados. 

O presente estudo é classificado como predominantemente qualitativo, pois 

tem como linha central descrever as relações socioprofissionais existentes no 

contexto laboral. A pesquisa qualitativa ganhou espaço em outras áreas como, por 

exemplo, a Psicologia, a Educação e a Administração de Empresas. Tem como 

premissa questões ou focos de interesses amplos, que se definem no decorrer da 

investigação que se desenvolve. Procura compreender os fenômenos conforme a 

perspectiva dos sujeitos participantes do estudo, pela obtenção de dados sobre 

pessoas, lugares e processos interativos, no contato direto do pesquisador com a 

situação estudada (GODOY, 1995a). 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Como delineamento, esse estudo se caracteriza como descritivo, pois, 

pretende-se descrever, compreender e interpretar o fenômeno das relações 

socioprofissionais objeto desse estudo, considerando as perspectivas dos 

participantes.  Quanto aos meios, trata-se de um estudo de caso. O propósito desse 

tipo de pesquisa reside no aprofundamento de uma unidade de análise, tendo em 

vista o exame detalhado de um ambiente, um sujeito ou uma situação específica, a 

fim de analisar, de modo intensivo, uma dada unidade social. É a estratégia predileta 

dos pesquisadores para responder às questões “como” e “por quê” determinados 

fenômenos acontecem, quando a possibilidade de controle sobre os eventos 

estudados é baixa e quando o foco de interesse recai sobre fenômenos atuais que 

somente podem ser analisados num contexto de vida real (GODOY, 1995b). 

 

3.2 PARTICIPANTES 

 

Os trabalhadores terceirizados foram escolhidos como participantes no 

presente estudo, considerando: (a) critérios de acessibilidade, (b) conveniência do 

pesquisador, (c) adequação aos interesses institucionais, em Sociologia do 
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Trabalho, Administração Pública e Psicologia do Trabalho e (e) relevância social da 

temática. 

Participaram 12 trabalhadores de uma empresa terceirizada que prestam 

serviço numa universidade pública federal do Nordeste3. 

Com o intuito de manter a diversidade na amostra, participaram trabalhadores 

que atuavam alocados em diferentes setores e que exerciam diversas funções, 

foram estas: assistente de serviços gerais, motorista, copeiro, recepcionista, 

porteiro, operador de micro, eletricista, pedreiro e encarregado, compondo assim 

uma amostragem por conveniência, considerando a acessibilidade e o desejo de 

participação dos entrevistados. 

Como critérios de inclusão no estudo, os participantes deviam apresentar as 

seguintes características: (a) ser empregado de uma empresa de terceirização 

devidamente contratada pela universidade nas categorias funcionais de apoio 

administrativo, vigilância e limpeza, pertencentes aos Contratos atuais (CRIART 

SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA, INTERFORT 

SEGURANÇA DE VALORES LTDA, SALMOS LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SS 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI); (b) ter no mínimo 1 (um) ano de 

prestação de serviço na universidade e; (c) exercer suas atividades no Campus 

Central e (d) que aceitassem participar da pesquisa. Como critérios de exclusão: não 

poderiam ser bolsistas ou contratados de maneira diferente da descrita nos critérios 

de inclusão. 

 

3.3 PROCEDIMENTO DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Como instrumento de coleta de dados, neste trabalho utilizaremos a entrevista 

que, pela definição de Martins (2008, p. 27) é  

 

Uma técnica de pesquisa para coleta de dados cujo objetivo básico é 
entender e compreender o significado que os entrevistados atribuem a 
questões e situações, em contextos que não foram estruturados 
anteriormente, com base nas suposições e conjecturas do pesquisador. 

 

                                                 
3 “Há um limite máximo ao número de entrevistas que é necessário fazer, e possível de analisar. Para 
cada pesquisador, este limite é algo entre 15 e 25 entrevistas individuais, e ao redor de 6 a 8 
discussões com grupos focais.” (GASKELL, George. Entrevistas individuais e grupais. In: BAUER, 
Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa Qualitativa com texto, imagem e som. 13.ed. Petrópolis: 
Vozes, 2005. p. 71. capítulo 3. 
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A entrevista é tida por muitos autores como a técnica magnânima na 

investigação social. Devido à sua flexibilidade, é utilizada para investigar vários 

campos e contribuiu substancialmente para o desenvolvimento das ciências sociais 

nas últimas décadas (GIL, 1999). Não há necessidade de imposição de uma ordem 

rígida de questões, mas as perguntas fundamentais devem estar relativamente 

estruturadas, segundo Godoy (1995b). 

A técnica utilizada para a coleta de dados foi a entrevista individual semiestruturada. 

As entrevistas foram realizadas em espaços reservados próximos aos locais de trabalho dos 

participantes, visando garantir a integridade da fala dos participantes, Muito embora, o autor 

da presente pesquisa tenha se envolvido com todas as fases do estudo, uma pesquisadora 

do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (GEPET) atuou como entrevistadora, 

uma vez que o pesquisador principal mantém proximidade com as empresas contratadas 

por trabalhar no setor de contratos da universidade, aspecto que poderia inviabilizar a 

realização das entrevistas e se constituir num problema ético. 

A entrevistadora fez um contato inicial com o(a) trabalhador(a), onde foi 

explicado sobre a pesquisa, falado sobre o sigilo dos dados e esclarecido ao 

participante que a entrevista era voluntária, não havendo obrigatoriedade de sua 

participação, seguindo todos os preceitos éticos definidos na Resolução 510/2016 

do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa. 

Ainda em relação aos cuidados éticos, em todas as narrativas selecionadas 

para ilustrar as análises textuais, optamos por utilizar caracterizações mais 

genéricas, como sexo e grupo etário, na tentativa de preservar a identidade e 

anonimato dos participantes, mas explanar minimamente “quem fala?” e de “onde 

fala?”, na intenção de dar visibilidade aos participantes. 

A análise do material textual da entrevista foi realizada com auxílio de um 

programa específico para análise quantitativa de textos, o IRAMUTEQ (CAMARGO; 

JUSTO, 2013), utilizando análises textuais lexicográficas. Para a análise do 

conteúdo textual foi utilizada a técnica de Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD) que divide o texto em segmentos de texto, agrupando e selecionando-o de 

acordo com o conteúdo léxico das palavras e dos contextos em que elas se inserem. 

Além da CHD, também realizamos uma análise de similitude, que é 

responsável pela análise da coocorrência de palavras, de modo a identificar as 

palavras organizadoras e as conexões existentes entre elas. Como critérios de 
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inclusão dos elementos no dendrograma, plano fatorial e similitude, utilizamos como 

ponto de corte: mínimo da frequência média e qui-quadrado (χ²≥ 3,84, p<0,05). 

Como fonte de pesquisa também foi realizada uma análise documental 

disponibilizada pela Diretoria de Gestão e Fiscalização de Contratos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

3.4 DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO NA UFRN 

 

Atualmente são cinco os contratos de Terceirização firmados pela 

universidade. O mais antigo é de outubro de 2013 e já se encontra em sua terceira 

renovação, os demais contratos foram firmados no segundo semestre de 2016, 

conforme detalhado pelo Quadro 3. 

 

Quadro 03 – Descrição dos contratos de terceirização de mão de obra vigentes na UFRN. 

Contrato Objeto Cargos 
Nº de 

Funcionários 

46/2016 

Locação de mão 
de obra para 
atender atividades 
de apoio 
administrativo, 
técnico e 
operacional para 
atendimento das 
áreas 
“administrativas e 
acadêmicas” da 
UFRN: categorias 
funcionais 
voltadas à 
construção civil.  
 

Almoxarife;  
Auxiliar de 
pedreiro;  
Bombeiro 
hidráulico;  
Calceteiro;  
Eletricista;  
Operador de 
máquina;  
Pedreiro; e  
Pintor;  

238 
 

49/2016 

Locação de mão 
de obra para 
atender atividades 
de apoio 
administrativo, 
técnico e 
operacional para 
atendimento das 
áreas 
“administrativas e 
acadêmicas” da 

Armazenista;  
Auxiliar de 
cozinha;  
Auxiliar de 
laboratórios;  
Auxiliar de 
pedreiro;  
Bombeiro 
hidráulico;  
Borracheiro;  
Calceteiro;  

550 
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UFRN: categorias 
diversas.  
 

Carpinteiro;  
Copeiro;  
Cozinheiro;  
Eletricista;  
Encarregado 
operacional;  
Garçom;  
Impressor Off-Set  
Jardineiro;  
Mecânico;  
Marceneiro; 
Motorista;  
Operador de 
máquina;  
Operador de 
micro;  
Passador;  
Porteiro;  
Piscineiro;  
Recepcionista;  
Técnico em 
impressão; e  
Técnico em 
refrigeração.   

36/2016 

Serviços 
continuados de 
limpeza, 
higienização e 
conservação dos 
ambientes 
internos, externos 
e laboratórios nas 
áreas acadêmicas 
e administrativas 
da UFRN 
localizadas na 
grande natal e 
interior do estado 
do RN.  
 

Encarregado de 
turma; e  
Auxiliar de 
serviços gerais.  

411 

51/2016 

Serviço 
continuado de 
vigilância armada 
e ronda 
motorizada 
armada (com a 
utilização de 
viaturas da 
UFRN), para 
atender à 

Vigilante.  
 

254 
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demanda das 
unidades 
administrativas e 
acadêmicas desta 
Universidade, 
localizadas na 
grande Natal e no 
interior do RN.  
 

85/2013 

Serviços de 
limpeza e 
conservação nas 
áreas urbanas do 
entorno da UFRN.  
 

Encarregado de 
turma; e  
Agente de limpeza 
urbana.  

104 

TOTAL 1.557 

Fonte: DGC (2017) apud LIMA (2017, p. 44). 
 

O contrato 46/2016 foi firmado em setembro de 2016 para atender à demanda 

por serviços afins da construção civil, pois várias unidades da universidade 

demandam postos de trabalho dessa categoria funcional. A maioria dos postos está 

alocada na superintendência de Infraestrutura da UFRN, por ser a unidade 

responsável pela construção e manutenção das instalações físicas da Universidade. 

Seu custo nominal é de R$ 8.120.856,78 (oito milhões, cento e vinte mil oitocentos e 

cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) anuais e sua vigência é de 12 

meses, podendo ser prorrogado por mais 48 meses. A empresa contratada é a Criart 

Serviços de Terceirização de Mão de Obra Ltda, com sede em Fortaleza, no Ceará, 

com escritório em Natal (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2016b). 

Os funcionários da empresa são representados pelo Sindicato dos 

Trabalhadores na Indústria da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Norte 

(SINTRACOMP) e têm suas condições de trabalho estabelecidas por Convenção 

Coletiva de Trabalho (CCT). 

O contrato 49/2016 foi firmado em setembro de 2016 para atender atividades 

de apoio administrativo, técnico e operacional das áreas administrativas e 

acadêmicas da UFRN, em categorias funcionais diversas. Seu custo nominal é de 

R$ 19.072.161,49 (dezenove milhões setenta e dois mil, cento e sessenta e um 

reais) anuais e sua vigência é de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 48 
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meses. A empresa contratada também é a Criart Serviços de Terceirização de Mão 

de Obra Ltda (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016c). 

Os funcionários têm suas condições de trabalho estabelecidas em CCT, cujas 

representações se dão por 10 (dez) sindicatos: Sindicato dos Trabalhadores em 

Asseio, Conservação, Higienização e Limpeza Urbana do Estado do Rio Grande do 

Norte (SINDLIMP), Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Móveis de Madeira, 

Serraria, Carpintaria, Tanoarias, Compensados, Laminados e Aglomerados e Fibras 

de Madeira do Estado do Rio Grande do Norte, Sindicato dos Trabalhadores de 

Processamento de Dados, Serviços de Informática e Similares do Estado do Rio 

Grande do Norte (SINDPDRN), Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, 

Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais, Casas de Saúde do 

Estado do Rio Grande do Norte (SIPERN), Sindicato Inter dos Trabalhadores 

Refrigeristas, Técnicos em Lavagem e Ar Condicionado e Trabalhadores nas 

Oficinas Automotivas e Ciclo e em Atividade Similares do Rio Grande do Norte 

(SINDGEL), Federação Nacional de Trabalhadores em Edifícios e Condomínios 

(FENATEC), Sindicato das Secretárias e Secretários do Rio Grande do Norte, 

Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares (SINDHOTELEIROS), 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Gráficas e Editoras do Estado do Rio 

Grande do Norte e Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do 

Estado do Rio Grande do Norte (SINTRO). 

O contrato 36/2016 foi firmado em agosto de 2016 para atender à demanda 

por serviços de limpeza das unidades da UFRN. Seu custo nominal é de R$ 

10.788.088,87 (dez milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oitenta e oito reais e 

oitenta e sete centavos) anuais e sua vigência é de 12 meses, podendo ser 

prorrogado por mais 48 meses. A empresa contratada é a S.S. Empreendimentos e 

Serviços EIRELI, com sede em Natal. Os funcionários da empresa são de apenas 

duas categorias funcionais, Auxiliares de Serviços Gerais (ASG) e Encarregados de 

Turma, sendo que os primeiros realizam as atividades de limpeza de fato e os 

Encarregados são responsáveis pela supervisão de 30 (trinta) ASG, cada, conforme 

estabelecido em contrato. Ambas as categorias são representadas pelo SINDLIMP e 

têm suas condições de trabalho estabelecidas em CCT (UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016a). 

O contrato 51/2016 foi firmado em setembro de 2016 para contratação de 

serviço de vigilância armada, com valor nominal de R$ 14.146.050,00 (quatorze 
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milhões, cento e quarenta e seis mil e cinquenta reais) anuais, com vigência de 12 

meses, podendo ser prorrogado por mais 48 meses. A empresa contratada é a 

Interfort Segurança de Valores Ltda, com sede em Natal. Os funcionários da 

empresa são Vigilantes, representados pela Confederação Nacional dos Vigilantes 

(CNTV) e têm suas condições de trabalho estabelecidas em CCT (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2016d). 

O contrato 85/2013 é o mais antigo em vigor na UFRN, tendo sido firmado em 

novembro de 2013 (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2013). Está em sua terceira prorrogação para atender à demanda por serviços de 

limpeza das “áreas urbanas” (arruamentos, canteiros, calçadas, etc.) da UFRN. 

Difere, portanto, do contrato 36/2016, cujas áreas de limpeza são as dependências 

internas e anexos das mesmas. Seu custo nominal é de R$ 2.993.099,64 (dois 

milhões, novecentos e noventa e três mil, noventa e nove reais e sessenta e quatro 

centavos) anuais, seu prazo de vigência pode ser prorrogado até novembro de 2018. 

A empresa contratada é a Salmos Comércio, Representações e Serviços Ltda., com 

sede em Natal. Os funcionários da empresa são de apenas duas categorias 

funcionais, Agente de Limpeza Urbana (ALU) e Encarregados de Turma, os 

primeiros são quem realizam as atividades de limpeza de fato, já os Encarregados 

são responsáveis pela supervisão de até 30 (trinta) ALU, cada, conforme 

estabelecido em contrato. Ambas as categorias são representadas pelo SINDLIMP e 

têm suas condições de trabalho estabelecidas em CCT. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Os 12 participantes entrevistados estão divididos na mesma proporção, ou 

seja 06 (seis) participantes homens e 06 (seis) participantes mulheres, quanto à 

escolaridade a maioria 8 (oito) participantes apresentou o ensino médio completo, 

desse total, 02 (dois) entrevistados apresentaram o ensino superior completo, os 

demais 04 (quatro) entrevistados possuíam o ensino fundamental completo.  No 

tocante à idade, uma pequena maioria 08 (oito) apresentaram idade relativa a 

adultos de meia-idade, o quadro 4 apresenta a descrição das características gerais 

dos entrevistados. 

 

Quadro 4 - Descrição das características sociodemográficas e laborais. 

Participante sexo idade Escolaridade filhos Sit. conjugal 
Início 

trabalho* 
P1 Homem 29 Superior Não casado 18 
P2 Mulher 34 Superior Não solteira 18 
P3 Mulher 48 Médio Sim  separada 16 
P4 Mulher  45 Fundamental Sim  casada 20 
P5 Homem  48 Fundamental Sim  casado 09 
P6 Mulher 42 Médio Não casada 14 
P7 Mulher  43 Médio Sim  casada 10 
P8 Homem 50 Médio Sim  casado 18 
P9 Homem 57 Médio Sim  casado 13 
P10 Mulher 39 Médio Sim  solteira 17 
P11 Homem 23 Médio Sim  solteiro 15 
P12 Homem 26 Médio Não  solteiro 13 
*Idade de inserção no trabalho em anos. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
 

Observamos que a média de idade foi de aproximadamente 40 anos 

(DP=10,83), indicando que a maior parte dos participantes é formada de adultos de 

meia idade4. Com relação à escolaridade, a maioria tem o ensino médio, 

considerando inclusive que alguns entrevistados informaram que este tem sido um 

critério de seleção utilizado pelas empresas para contratação de trabalhadores 

terceirizados. Apenas duas pessoas apresentaram escolaridade equivalente ao 

                                                 
4 Os participantes foram divididos em adultos jovens (18 a 35 anos) e adultos de meia idade (36 a 59 
anos), seguindo a classificação de Papalia e Feldman (2013). 
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ensino fundamental, mas esses participantes relataram que estão há muitos anos 

trabalhando na universidade. A maioria dos participantes tem filhos e apresentam 

situação conjugal de casados. 

Ainda no plano da compreensão das características dos participantes do 

presente estudo, percebemos o relato do trabalho infantil na história de vida de 

alguns participantes, e em alguns casos, embora o ingresso no mercado de trabalho 

tenha acontecido na adolescência (para cinco dos entrevistados), o começo da vida 

laboral ocorreu em situação de precariedade e sem nenhuma segurança ou 

garantias de direitos trabalhistas. Alguns relataram que essa inserção se deu no 

trabalho informal, alguns no trabalho doméstico, outros nas feiras livres ou no 

trabalho da construção civil (ajudante de pedreiro e de pintura). Em média os 

participantes se inseriram no mercado de trabalho aos 15 anos (DP=3,39), mas 

houve relatos de atividades laborais desde os 9 anos de idade, e de outros que 

começaram a trabalhar aos 18 anos. 

Além das informações sociodemográficas e laborais, os entrevistados foram 

questionados sobre o seu trabalho como terceirizado no contexto da universidade, 

considerando para tanto, o que representava o trabalho para eles e como 

compreendiam as relações estabelecidas no seu trabalho. As respostas a essas 

questões foram submetidas à análise de Classificação Hierárquica Descendente 

(CHD). 

 

4.1.1 Classificação Hierárquica Descendente (CHD) 

 

Para a análise do conteúdo das 12 entrevistas, um corpus textual foi 

constituído a partir da transcrição de narrativas sobre o trabalho, história laboral e 

relações socioprofissionais dos participantes, compondo um texto monotemático que 

foi analisado com auxílio do software IRAMUTEQ. Ao todo foram 12 textos em 20 

páginas de transcrição, 363 segmentos de texto, com 1.759 formas distintas, 12.557 

ocorrências de palavras, gerando uma média de ocorrência por forma de 7 palavras. 

O software de análise textual reteve 283 segmentos de texto (ST) (77,96%) do total 

do corpus, dividindo-os, numa primeira partição, em dois eixos, e numa nova 

partição gerando um sub-eixo, como observa-se na Figura 2. No eixo X, apenas a 

classe 5 se formou e não mais se dividiu, após uma nova partição, o eixo X 

desenvolveu um sub-eixo Y, gerando as classes 1 e 3, sem novas divisões. Numa 
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terceira partição, o eixo Z foi gerado, originando as classes 2 e 4. As palavras 

maiores indicam maior frequência e associação com a classe. 

 

Figura 2 - Dendrograma do corpus trabalho terceirizado. 

 
Fonte: aborado pelo autor. 

 

O eixo X (Relações socioprofissionais) se caracteriza pela classe 5 (23,3% de 

ST), que remete a rotina de trabalho, ao cotidiano, e principalmente às relações com 

a chefia. A classe 5 (Hierarquia) revela segmentos de texto que descrevem uma 

atividade de trabalho “dentro” da organização refletindo também sobre as relações 

com as chefias e pares. A organização aparece nessa classe que evidencia sua 

hierarquia e estrutura organizacional. 

Mas não apenas o seu corpo funcional aparece, além dessa estrutura física, 

uma composição das relações estáveis, que parecem evidenciar diferenças e 

distinções que remetem ao preconceito que permeiam as relações no contexto do 
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trabalho. Mas há aqui uma distinção entre o funcionamento da universidade e o 

funcionamento do setor, no contexto mais específico de trabalho (o setor) os 

conflitos parecem ser melhor dimensionados, diferente dos conflitos que parecem 

surgir no relacionamento com o coletivo de trabalho, tanto com os servidores 

públicos, quanto com outros trabalhadores terceirizados. 

“Sempre que chega alguma demanda, uma coisa para fazer, eu sempre me 

direciono primeiramente a ela, não por ela ser a servidora, mas por ela ser a chefe 

da seção.” (P2, mulher, adulta-jovem). 

“Pelo menos aqui no setor em que trabalho ou que já trabalhei, nunca 

aconteceu isso, de uma imposição, pelo fato de ser servidor!” (P2, mulher, adulta 

jovem). 

 

Me dedico mesmo e gosto do que eu faço! Algumas vezes é que tem 
alguém que olha com preconceito pelo fato de eu ser terceirizada. Existem 
lugares na universidade que o terceirizado é muito discriminado. Não pelo 
pessoal do meu setor! Mas por algumas pessoas... (P4, mulher, adulta de 
meia idade) 

 

De forma mais específica o eixo X (Relações socioprofissionais) se divide 

compondo o sub-eixo Y (relações entre os pares) que gera as classes 1 e 3. Na 

classe 1 (17,3% de ST), denominada “A voz dos terceirizados”, percebemos o 

conflito entre terceirizados e os denominados “servidores”, pois se de um lado os 

terceirizados apresentam uma perspectiva de que há nos contextos de trabalho 

relações profissionais amigáveis, de forma paradoxal, alguns trabalhadores 

terceirizados indicam que percebem preconceito nos contatos com os servidores, 

como ilustram alguns trechos das entrevistas. 

“Acredito que existe algumas vezes, por parte dos servidores, certo 

preconceito, não sei se eu posso dizer esse nome, mas tem diferença entre o 

servidor e o terceirizado.” (P1, homem, adulto jovem). 

“... a gente não pode exercer determinadas atividades, claro, por conta das 

regras, mas às vezes, a gente tem total condição e alguns servidores não entendem! 

Isso acontece, algumas pessoas não tratam como a gente deveria ser tratado.” 

(P12, homem, adulto jovem). 

“Os servidores, eu não posso generalizar, não posso dizer todos, mas com a 

maioria dos servidores aqui da universidade, o meu relacionamento é: Bom dia! Boa 

tarde! O básico do básico.” (P4, mulher, adulta de meia idade). 
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Na classe 3 (14,4% de ST), denominada de “trabalho bem feito x 

estabilidade”, percebemos que há no interior dessa classe um desejo de igualdade. 

Os terceirizados colocam que a maior “indignação” está no fato de que eles realizam 

a mesma atividade de um funcionário ou servidor público, mas este último possui 

uma maior retribuição financeira. Além do reconhecimento financeiro, os 

trabalhadores terceirizados também revelam a falta de reconhecimento e satisfação 

pelos pares em relação ao seu trabalho. Alguns, explicam a situação com base em 

sua baixa escolaridade, afirmam que se pudessem ter estudado mais, poderiam ser 

tratados de forma mais igualitária. No entanto, o relato dos participantes mais 

escolarizados, enfatizam a ideia de preconceito no trabalho, e um sentimento de 

depreciação por parte dos trabalhadores “servidores”. 

“Sabe o que eu mudaria era só eu ter estudado, feito concurso entendeu. Eu 

acho que você é mais valorizado, mas eu acho que os terceirizados sempre sofrerão 

preconceitos.” (P3, mulher, adulta meia idade). 

Alguns entrevistados relatam que gostariam de um reconhecimento pelo 

trabalho bem-feito, e que muitas vezes o reconhecimento e uma relação de maior 

consideração não aparecem, dando espaço para os conflitos e para a invisibilidade 

do trabalhador terceirizado. 

 

Se você chega e está tudo organizado, sua sala organizada, sua sala 
limpinha, cheirosa e você tem que chamar um terceirizado e dizer: obrigado! 
Isso faz a gente trabalhar mais com gosto.  Ai você chega e só quer dar 
pancadas, você só vê o erro do terceirizado, você nunca viu aquela hora 
que ele fez aquilo. (P4, mulher, adulta de meia idade). 

 

Os funcionários acham que o terceirizado é inferior, mas é muito raro. Com 
relação a forma como eu sou tratado na universidade, eu acho que não 
existe nenhuma coisa que poderia melhorar. Está bem assim. Inclusive os 
diretores, o pessoal de maior nível, eles tratam muito bem o pessoal 
terceirizado. É mais assim, como eu lhe falei, o pessoal menos esclarecido 
que acha que, de uma forma ou outra, o terceirizado é inferior. (P8, homem, 
adulto de meia idade) 

 

“Eu acho que se fosse um federal, um técnico, eu acho que eles não fariam 

nada, não diriam nada.” (P11, homem, adulto jovem). 

Além disso, os participantes objetivam na imagem da “farda” como símbolo do 

desgaste com os colegas “funcionários”, de modo que usar a farda é a linguagem 

simbólica da diferença entre os trabalhadores. 
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“Ah, você usa essa farda, você não faz parte do quadro, você não é muito 

bem visto”. (P7, mulher, adulta de meia idade). 

Ainda na classe 3, o trabalho tem o seu significado construído a partir das 

experiências vividas e pela construção social da atividade laboral. Para muitos dos 

entrevistados, o trabalho é a subsistência, é sanar a necessidade financeira, mas 

também é algo que dignifica e que tem uma importância social. Em algumas 

narrativas o trabalho também aparece como elemento de generatividade (repassar 

conhecimento para novas gerações). Lembramos assim, que em comum, todos os 

terceirizados possuem anos de experiência como trabalhadores, e alguns estão 

trabalhando na universidade a mais de 10 anos. 

“... ao todo tem 15 anos que estou aqui na universidade, eu agradeço a Deus 

por estar a tanto tempo aqui trabalhando! Tem muita gente que chega aqui e pede 

para eu ensinar e eu ensino com prazer!” (P5, homem, adulto meia idade). 

 

Comecei a trabalhar com treze anos de idade. Eu estava até comentando 
essa semana que eu com oito anos de idade, nove anos de idade, dez 
anos, eu pegava balaio na feira. Foi no tempo que a gente veio aqui para 
Natal, então toda a vida a gente trabalhou, toda a vida eu tive aquelas 
atividadezinhas que eu ganhava o meu dinheiro. (P9, homem, adulto meia 
idade). 

 

O trabalho assume centralidade pela sua importância na manutenção da vida 

e por causa da relação que mantém com as outras dimensões da vida, ora para 

sustentá-las, ora para tomar todo o espaço. A atividade laboral se desenvolveu na 

vida de alguns participantes desde muito cedo, como exposto anteriormente, o 

trabalho precoce fez parte da trajetória laboral de alguns dos entrevistados, por isso, 

o labor faz parte da vida, e às vezes é naturalizado que o “trabalho é vida e vida é 

trabalho”. 

“Eu digo que é a minha casa, porque eu saio às quatro da manhã para vir 

para cá, chego em casa às sete, oito, às vezes até às nove, então a minha casa é 

aqui.” (P10, mulher, adulta jovem). 

“Eu não sou contra alguém trabalhar quando é criança, melhor do que ir se 

drogar! Antes de vir para cá eu já era pedreiro!” (P5, homem, adulto de meia idade). 

O eixo Z retrata o “contexto do trabalho”, tanto na classe 2, quanto na classe 

4, as situações, atividades e lugares do trabalho ficam mais evidentes. Na classe 2, 

denominada de “mobilidade x vínculos”, identificamos a dificuldade que alguns 
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trabalhadores terceirizados apresentam no que diz respeito às mudanças, 

especialmente de locais de trabalho, equipes, vínculos com outros terceirizados e 

mesmo com servidores. Em vários momentos dos segmentos de texto (ST) 

representativos dessa classe, palavras como: ali e lá, se referem aos diferentes 

lugares de trabalho, mas também a mobilidade da casa para o trabalho que remete 

a muito tempo e desgaste dos trabalhadores. 

Ainda na classe 2, identificamos ST que retratam algumas dificuldades quanto 

às condições de trabalho dos terceirizados, à exemplo, dos horários e locais de 

descanso, lugar para alocar seus pertences pessoais, um ambiente de acolhimento 

ou convivência que inexiste, mesmo para os servidores públicos da universidade. 

 

Isso poderia melhorar, a gente não tem um espaço para guardar as coisas 
da gente, eu guardo minhas coisas em um banheiro, troco de roupa, mas 
que as pessoas usam ali também se precisam, então isso podia ser 
melhorado. Aí eu costumo dizer que esse banheiro é meu apartamento, que 
eu moro nele, mas ele é alugado, não é comprado, porque eu estou aqui só 
quatro meses, depois a menina vai voltar. (P10, mulher, adulta jovem) 

 

“Venho de lá para cá com o coração na mão, chego aqui às 5h45min, às 6hs 

visto minha farda e já começo a trabalhar, daí eu trabalho na limpeza, priorizo os 

banheiros primeiro e depois as salas!” (P7, mulher, adulta de meia idade). 

Evidenciamos, portanto, que as classes 2 e 4 apresentam uma relação de 

reciprocidade entre os ST, uma vez que fazem parte do mesmo eixo Z (Contexto de 

trabalho), por isso mesmo, a classe 4 foi denominada de “processo de trabalho”, por 

entendermos que os processos relatados nessa classe são sustentados, de certa 

forma, pela classe 2. 

Na classe 4, identificamos narrativas que revelam como a atividade de 

trabalho é realizada, e também as dificuldades e impedimentos para cumprir as 

tarefas estabelecidas pelas chefias, e principalmente pela supervisão das empresas 

terceirizadas. A precarização do trabalhador se evidencia no acúmulo de atividades, 

exigindo maior polivalência e flexibilidade do tempo, das atividades e do corpo! 

Verificamos nos trechos selecionados, uma ilustração da atividade de trabalho 

realizada e a tentativa de superar os impedimentos dessa atividade. 

 

Como atividades, eu limpo as salas e lavo os banheiros, devido agora ter 
diminuído o número de funcionários ficou um pouco precário, a gente está 
se dividindo e em muitos lugares, tem muito trabalho para pouca gente e 
assim a gente leva o dia-a-dia. (P3, mulher, adulta meia idade). 
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“Tem uns servidores que não deixam a gente entrar sozinha na sala, não 

deixam as chaves para a gente limpar!” (P10, mulher, adulta jovem). 

 

Um problema que enfrento é que atualmente saíram dois funcionários e 
cada um dos que ficaram são responsáveis pela limpeza de vinte e três 
salas, então é muita pressão por parte dos supervisores se a gente disser 
que não faz! (P3, mulher, adulta meia idade). 

 

Ainda na classe 4, percebemos que alguns dos trabalhadores terceirizados 

revelam adoecimento e sofrimento no trabalho, por causa da pressão para a 

realização das tarefas estabelecidas. E na contramão de uma perspectiva de 

acolhimento e promoção da saúde do trabalhador, a organização “universidade” não 

parece se envolver com a responsabilidade no adoecimento desses trabalhadores, 

pelo menos na visão dos terceirizados. 

 

O meu adoecimento está relacionado com o trabalho daqui, a pressão, a 
pressão no sentido de cobrança. De tudo. Aí é por isso que eu pedi para 
sair daqui. Quase que eu entrava em estado de depressão, como diz o 
médico, eu botei o pé direito, não cheguei a botar o pé esquerdo, mas é 
uma doença que eu não desejo para o meu maior inimigo, eu não desejo. 
(P9, homem, adulto meia idade). 

 

“Então se eu pudesse mudar alguma coisa, se eu pudesse pedir alguma 

coisa, eu pediria para olhar mais para o lado do terceirizado, porque nós fazemos 

parte sim da universidade, porque a gente presta serviço.” (p7, mulher, adulta meia 

idade). 

E quase em tom de denúncia e de busca por serem ouvidos de alguma forma, 

os trabalhadores terceirizados participantes dessa pesquisa, utilizaram da mesma 

para solicitar mudanças, compreendendo a pesquisa, como um mecanismo de 

visibilidade e escuta de suas reivindicações enquanto coletivo de trabalho. 

 

Porque isso aí tem que vocês fazerem essas pesquisas e levarem para os 
gestores daqui, para que os gestores possam abrir os olhos, ver o que é 
está acontecendo, porque há dezessete anos que eu estou aqui e aqui eu 
não vi mudança de nada. Trabalho no mesmo setor há dezessete anos e 
nunca, durante esses dezessete anos, nunca vi mudança de nada, nunca 
mudou nada, nunca evoluiu, é a mesma coisa. (pelo tom de denúncia, 
optamos por não apresentar as características do participante). 

 

Eu acho que é bom dizer assim, às vezes o que acontece. A gente não tem 
muito o hábito de conversar sobre isso, às vezes a gente conversa com 
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algum terceirizado ou outro quando está errado alguma coisa, mas o 
sentimento que fica é um sentimento de poder falar, conversar com alguém 
a respeito disso. As pessoas acham que é tudo tranquilo, mas não é, tem 
muita gente por aí penando por causa dessas situações. (P2, mulher, adulta 
meia idade) 

 

Eu achei muito bom responder essas perguntas, porque não são muitas 
pessoas que chegam, assim, para sentar, para conversar com a gente, para 
saber como é que é a gente trabalha, como a gente está, como é que 
funciona aqui. Aí, de vez em quando, a gente também se sente com a 
garganta ou a boca calada, que não pode falar, não pode soltar, expressar o 
que realmente vê, o que realmente está sentindo (P12, homem, adulto 
jovem) 

 

A universidade é comparada com outras organizações de trabalho que 

também passam pelo processo de terceirização de atividades laborais, e na fala dos 

entrevistados, ainda falta envolvimento e consideração desta situação nas políticas 

institucionais da universidade, para que as solicitações dos trabalhadores 

terceirizados sejam ouvidas, mesmo que estejam vinculados pela legislação 

trabalhista às empresas prestadoras de serviços.Ainda assim, desenvolvem sua 

atividade de trabalho no contexto da universidade, lugar onde muitas vezes as 

questões de direitos trabalhistas, direitos humanos, condições de trabalho, políticas 

públicas e institucionais são discutidas no interior das salas de aula e mesmo nos 

corredores, entre discentes, docentes e técnicos-administrativos, não chegando, ao 

que parece, numa atuação voltada aos trabalhadores terceirizados que se 

encontram, a nosso ver, numa invisibilidade dentro da própria instituição que pensa 

e constrói conhecimentos sobre o “trabalho”. 

 

Pelo que eu andei nos outros órgãos, nos outros órgãos que eu andei, as 
pessoas são completamente diferentes, tem outra visão completamente 
diferente daqui. Não estou falando no sentido literal, eu digo comparando a 
universidade. Eu digo assim, a universidade é o Brasil e os outros órgãos 
por onde eu andei são os outros países da Europa, os países mais 
desenvolvidos, os países com outra cultura diferente, com os pensamentos 
diferentes, que aqui não tem. Lá é muito melhor, é muito melhor, 
principalmente o tratamento. São as pessoas mais educadas, a maneira de 
cobrar, um exemplo, as instalações dos funcionários, eles trataram a 
terceirização com outros olhos diferentes, quase como em pé de igualdade 
a eles. (P9, homem, meia idade). 

 

4.1.2 Análise de similitude 

 

Quando o corpus das entrevistas foi submetido à análise de similitude, para 

avaliar as coocorrências de palavras, assim como, as conexões entre elas, ou 
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mesmo a existência de polarizações nos discursos considerando a idade, sexo ou 

escolaridade, identificamos a Figura 3. 

 

Figura 3 - Grafo de similitude com ponto de corte de três vezes o ponto de corte (21). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Percebemos que a Figura 3 mostra que a palavra "não" é a grande 

organizadora de todos os outros elementos, indicando que a negativa é algo muito 
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presente no discurso dos entrevistados, tanto com relação às faltas existentes no 

contexto de trabalho, relativas à falta de local para descansar ou para guardar os 

pertences pessoais, mas também, e principalmente quanto às relações 

socioprofissionais, marcadas pela desigualdade sentida pelos trabalhadores 

terceirizados. 

"Não dizer", "Não achar", "Não falar", "Não acontecer", "Não trabalhar", "Não 

ficar", "Não pessoa" revelam invisibilidade, impossibilidade de expressar as 

dificuldades, instabilidade e impedimentos vividos por esses trabalhadores e 

trabalhadoras. 

Identificamos ainda, uma contextualização dessa vivência, expressando um 

aqui e agora, relatado "aqui", na "universidade", a partir de uma conexão forte entre 

esses dois elementos. 

O desejo de ser "bem tratado" no contexto de trabalho, soma-se ao tempo na 

organização (ano-trabalhar-não) e revela, confirmando o conteúdo encontrado na 

análise da CHD que as relações de trabalho são atravessadas pelo tempo de 

permanência no local de trabalho. Muitos trabalhadores entrevistados revelaram que 

trabalham a bastante tempo na universidade, no entanto, sentem cada mudança de 

prestadora de serviços, uma vez que a maioria permanece na organização 

(universidade), mas nem sempre permanece no mesmo setor. Parece uma forma 

muito "própria" da universidade onde a pesquisa foi realizada, de resistir ou enfrentar 

a flexibilização do trabalho tão presente na terceirização. As pessoas não mudam de 

lugar, pois permanecem prestando serviço na universidade, mas mudam de vínculo 

empregatício, todas as vezes que novas licitações são realizadas e novas empresas 

prestadoras de serviço assumem o comando dos terceirizados. 

A palavra "gente" em destaque na árvore de similitude apresenta forte 

conexão com a palavra organizadora "não", “entretanto a gente" como muitos 

trabalhadores terceirizados se autodenominaram, demonstram um certo senso de 

coletividade, o "nós" em detrimento do "eu" ficou muito presente nas falas dos 

entrevistados. A grande maioria falou em nome do grupo de terceirizados, e as 

experiências pessoais apareceram no discurso para evidenciar ou exemplificar as 

consequências do que acreditam que se refere ao grupo de trabalhadores. 

Aliás, a relação "nós" e "eles" fica a todo tempo caracterizada na imagem dos 

"terceirizados" em relação aos "servidores", relação esta permeada por conflitos, 

confrontos, preconceitos, discriminações e exclusões, mas também pela 
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cordialidade e em alguns momentos pelas relações entre gerações mais antigas, 

que parecem evidenciar menos conflitos, do que as relações intergeracionais, 

sobretudo entre os terceirizados mais antigos e os servidores mais novos. 

Os servidores públicos, chamados pelos terceirizados de "servidores", 

"funcionários" ou "federais", são vistos como trabalhadores com privilégios, que 

podem ter autonomia no trabalho, terem flexibilidade nos horários e que não 

precisam estar presentes em seus setores de trabalho, podendo ter mais liberdade 

para "ir e vir" e para "falar". 

Percebemos que nos discursos, os docentes nem sempre são vistos como 

servidores públicos, e são referenciados nas narrativas como pessoas que 

reconhecem o trabalho do terceirizado, em outros momentos, o docente impede o 

trabalho do terceirizado e em outros ainda, o professor se apresenta como pivô de 

conflitos e confrontos com tais trabalhadores. 

 

5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O resultado das entrevistas demonstra a importância do relacionamento 

interpessoal e sua forte influência no grupo. Os níveis de satisfação ou insatisfação, 

seja em nível pessoal ou em grupo, dependem de como cada indivíduo interage. 

Importante ressaltar que o nível de satisfação repercute, de forma positiva ou 

negativa, no funcionamento da empresa.  

Porém, com esta nova modalidade de trabalho, denominada terceirização, 

forma-se uma triangulação, apresentado na figura 1, que consiste em empresa 

contratante, empresa contratada e funcionário. Este processo, que se caracteriza 

por uma complexidade maior, se não for executado de forma adequada, pautado por 

relações de respeito, confiança, reconhecimento e cumplicidade, pode ocasionar 

sérios problemas para a empresa e seus funcionários, resultando em algo 

potencialmente ineficiente. 

Buscando entender como se dá esta triangulação com os funcionários 

terceirizados pesquisados, foram questionados sobre seu sentimento de 

pertencimento à Universidade, através do relacionamento socioprofissional entre 

outros trabalhadores terceirizados e também com servidores efetivos, alguns 

entrevistados relataram que se sentem pertencidos à Universidade, isso talvez 
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decorra do tempo que estão trabalhando no mesmo local e, assim, possibilita a 

criação de vínculos afetivos. 

Apesar do DIEESE (2012a) juntamente com Brito, Marra e Cabrieri (2012) 

afirmarem que os trabalhadores terceirizados estão sujeitos à prática da rotatividade, 

percebe-se que para alguns entrevistados, acontece exatamente o oposto, ou seja, 

esses terceirizados estão há mais de 20 anos na Instituição, passando inclusive por 

várias empresas terceirizadas, haja vista que um contrato administrativo, de acordo 

com a Lei de Licitações e Contratos, não pode exceder o período de 60 meses, 

esses terceirizados adquiriram um vínculo afetivo dentro da instituição que permite 

que sintam-se abraçados pela instituição que estão inseridos. 

Foi percebido um temor por parte de alguns entrevistados que se negaram a 

participar das entrevistas, tal resistência contribuiu como principal dificuldade para o 

entrevistador.  Alguns argumentaram que não gostam de falar sobre a empresa, 

admitindo se sentirem temerosos com possíveis retaliações, mesmo sendo avisados 

sobre o anonimato das entrevistas, eles não quiseram ser entrevistados. 

Em harmonia com o entendimento de Antunes e Praun (2015) a terceirização 

diminui as possibilidades de ação e de consciência coletivas, incentiva à 

individualização das relações de trabalho, amplia a concorrência decorrente do 

sistema de metas e competências, impõe também a multiplicação dos sindicatos, 

como no caso das empresas pertencentes à universidade, que possuem diversos 

sindicatos, quando não são proibidos de fato de exercerem filiação e atividades 

sindicais, ou seja, além do fosso entre terceirizados e não-terceirizados, há também 

clivagens intraterceirizados. As relações socioprofissionais decorrentes da Expansão 

da terceirização na universidade fomenta a precarização dos direitos trabalhistas 

destes terceirizados nas condições de trabalho e de saúde, nas jornadas mais 

extensas; na intensificação do trabalho; na maior rotatividade; nos salários menores; 

nos cursos treinamentos (o que não ocorrem para os terceirizados); no acesso 

limitado às instalações da empresa (a exemplo de refeitórios e programas de 

qualidade de vida); nas mais arriscadas condições de insegurança do trabalho, tudo 

isso acarretando graves problemas na saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. 

Para Antunes e Praun (2015) as mudanças percebidas no mundo do trabalho 

nas últimas décadas resultaram na constituição de um exército de trabalhadores 

mutilados, lesionados, adoecidos física e mentalmente, muitos deles incapacitados 

de forma definitiva para o trabalho, o entendimento do autor supracitado pode ser 
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percebido através do relato dos entrevistados: o temor de precisar se ausentar da 

universidade por motivo de saúde, preferindo trabalhar mesmo doentes. 

Apesar do discurso da maioria dos trabalhadores entenderem que pertencem 

a empresa contratante, pelas minhas observações fica claro que existe uma 

dificuldade em lidar com esta triangulação gerada por esta nova modalidade de 

trabalho (terceirização) o que foi evidenciado por alguns entrevistados é que 

servidores e até mesmo outros terceirizados mais antigos dentro da instituição 

interferem no trabalho realizado por esses entrevistados, o que não poderia 

acontecer. 

As interações hierárquicas identificadas nesse estudo coadunam com o 

entendimento de Jacob Lima (2010) sobre a invisibilidade percebida pelos 

trabalhadores que não se sentem parte do mesmo coletivo, o que é perceptível por 

alguns entrevistados. Os terceirizados vistos como menos qualificados e envolvidos 

na empresa, e os estáveis com direitos legítimos, mais capacitados, entre outras 

coisas. 

As relações interpessoais constatadas nas entrevistas se estabelecem pela 

natureza do trabalho desempenhado, pois as funções que exigem um nível de 

escolaridade mais alto, como a função de operador de micro e supervisor são 

reconhecidas socialmente, são mais valorizadas. No caso dos funcionários que 

exercem a função de limpeza, em tese menos reconhecida socialmente, o 

tratamento dispensado permeia a desvalorização, a discriminação, o desprezo e a 

invisibilidade. 

Corroborando com o raciocínio de Jacob Lima (2010) que entende ser a 

flexibilização e terceirização atreladas à precarização das condições de trabalho, 

dos contratos, da possibilidade de organizar a vida, criando novas hierarquias e 

segmentando o coletivo de trabalho. Como resultado, o enfraquecimento das 

possibilidades de organização dos trabalhadores para defesa de seus interesses. 

Contrariando o que diz a Súmula 331 do TST, percebe-se nas entrevistas a 

subordinação direta destes entrevistados com alguns servidores, inclusive é 

percebido o desconhecimento por parte dos próprios entrevistados sobre seus 

direitos como trabalhadores terceirizados. 

Outro fator importante constatado nas entrevistas é a corroboração do que já 

foi discutido por Lima (2010), pois percebe-se que na universidade alguns 

entrevistados se veem desfavorecidos de direitos, mesmo se considerando 
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essenciais à instituição, alguns inclusive relatam exercerem atividades quer são 

exercidas por servidores, tais entrevistados possuem curso superior e relatam se 

sentirem invisíveis dentro da instituição. 

Um fato importante observado nas entrevistas foram algumas reclamações 

por parte dos terceirizados que relatam passar por situações embaraçosas, por 

exemplo, não estão inseridos nos programas de qualidade de vida que seriam 

direcionados para os servidores da universidade, não têm direito a usar as 

instalações de lazer, não podem participar de atividades esportivas e de recreação, 

também alegaram não poderem usar as dependências médicas da Universidade 

quando precisam. Além disso, alegam não possuírem nem mesmo um local onde 

possam guardar seus pertences enquanto realizam o seu trabalho. 

Na terceirização, é importante observar que o termo terceirizado refere-se ao 

serviço e não às pessoas, ou seja, quando há um contrato de mão de obra em uma 

instituição não se trata de pessoas e sim de serviços.  Como autor do presente 

estudo, me parece ainda precária a preocupação da instituição com a satisfação do 

terceirizado. É importante compreender como se desenvolve o comportamento 

humano dentro das organizações e estabelecer estratégias de gestão na busca pelo 

comprometimento, valorização e reconhecimento das pessoas envolvidas neste 

processo. 

Esta insatisfação se comprova devido à invisibilidade relatada pelos 

trabalhadores terceirizados entrevistados, por parte da instituição, através da 

ausência de programas de qualidade de vida voltado para esses trabalhadores, 

dificultando o comprometimento e a construção de uma identidade junto à 

instituição. 

Foram relatados, também, casos de trabalho infantil dentre as entrevistas, e 

parece ser consenso que o trabalho infantil tem como principal origem a pobreza 

familiar. A subordinação da classe trabalhadora a empregos precários e a trabalhos 

informais e esporádicos revela as divergências entre as atividades de trabalho e as 

condições mínimas de vida e de integração social. 

A partir dos relatos de trabalhadores terceirizados que entraram para o 

mercado informal com tão pouca idade, percebemos que estamos lidando com uma 

problemática bastante complexa, atual e muito polêmica cuja base está o 

desemprego estrutural, no incremento da ciência e tecnologia dos meios de 



70 

produção, no mercado globalizado, a desregulamentação da legislação trabalhista, a 

flexibilização e a terceirização das relações de trabalho. 

De acordo com os autores consultados no decorrer deste trabalho, constata-

se que essa situação, dentro da organização, é a reprodução de um padrão cultural 

já existente na sociedade. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o caminho percorrido durante o trabalho de pesquisa que 

culminou neste texto, podemos chegar a algumas conclusões que foram trabalhadas 

a partir das hipóteses levantadas durante seu desenvolvimento. 

Podemos concluir que o processo de terceirização, apesar de não se mostrar 

como uma novidade do capitalismo moderno, ganha força dentro do mercado de 

força de trabalho nas últimas décadas, isso não é diferente nas Instituições de 

ensino brasileiras.  

Apesar do discurso de eficiência e qualidade que recobre o processo de 

reestruturação produtiva, na verdade a terceirização surge como forma de redução 

de custos de produção e ampliação da produtividade do trabalho, que representa na 

vida do trabalhador perda na qualidade do seu trabalho, redução de salários e de 

direitos. Em suma, a terceirização surge como uma forma de adaptação do capital 

ás crises tendo como resultado a precarização do trabalho e do trabalhador. 

Constatamos ainda um rápido crescimento da terceirização em vários setores 

da economia brasileira, apesar das restrições jurídicas sobre a sua utilização na 

atividade-fim da empresa contratante, e a movimentação de forças políticas em cima 

do Marco Legal do Trabalho Terceirizado, que visa derrubar essa restrição e ampliar 

ainda mais as possibilidades de terceirização dentro do setor privado. 

No âmbito do setor público, podemos concluir que a legislação vem 

avançando de forma a ampliar cada vez mais as possibilidades de terceirização 

dentro da administração pública, seja por ações diretas como a Instrução Normativa 

nº 2, ou de forma indireta como, por exemplo, através da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a extinção de cargos públicos ligados às atividades de apoio ou 

simplesmente pela não abertura de concursos públicos. Essas ações são reflexos de 

uma ideologia neoliberal que toma conta do Estado Brasileiro a partir da 

Constituição de 1988. 

No que tange às Instituições Federais de Ensino Superior, que é o tema deste 

trabalho, podemos observar um crescimento significativo da força de trabalho 

terceirizada dentro de seus quadros, Esses trabalhadores estão presentes em 

praticamente em todos os setores da UFRN, atuando em atividades de apoio, como 

limpeza, segurança e manutenção, serviços administrativos de atendimento ao 

aluno, manipulação e armazenamento de documentos Este crescimento foi 
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documentado em números dentro do estudo de caso da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, onde foi possível demonstrar estatisticamente o crescimento 

da força de trabalho terceira dentro de seus quadros de servidores. À medida que 

estes números eram apresentados, pudemos também demonstrar como seu 

crescimento afeta a qualidade do trabalho e do trabalhador dentro da Instituição. 

Neste sentido foi possível reforçar como a terceirização dentro dos quadros da 

UFRN significa a precarização da força de trabalho e do trabalhador, por um lado 

pelos conflitos que se formam entre trabalhadores efetivos e terceirizados, por outro 

lado através de redução de salários, perda de direitos trabalhistas, além da 

percepção da invisibilidade por parte dos trabalhadores terceirizados, confirmando 

assim as hipóteses levantadas durante o desenvolvimento deste trabalho. 

Recomendamos como produto a ser desenvolvido pela instituição uma cartilha 

que oriente tanto servidores como os trabalhadores terceirizados a respeito das 

vivências socioprofissionais diárias existentes, bem como estabelecendo princípios 

éticos norteadores para ambos os lados. 

Finalmente é importante ressaltar que o esforço empreendido neste trabalho 

não tem a pretensão de se colocar enquanto conclusivo na discussão de termos tão 

complexos como os abordados no caminho. Ao invés disso, se propõe a contribuir 

para discussões vindouras. Desse modo não nos propomos a ser o ponto final de 

uma discussão, mas sim o ponto de partida para muitas pesquisas e contribuir para 

reflexões mais aprofundadas do tema, que possam somar ou porque não superar 

nossa modesta contribuição. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE PROCESSOS 

INSTITUCIONAIS (PPGPI) 
 
 

Roteiro de entrevista 
 

1º momento – apresentações do entrevistador, da pesquisa, TCLE, e apresentação 
do entrevistado. 

 
1 - Por favor, gostaria que você me relatasse um dia típico de trabalho. O que você 
faz no seu dia-a-dia aqui? 
2 - Você poderia falar sobre seu relacionamento com os colegas (servidores) aqui da 
UFRN? Como é esse relacionamento? 
 
 
3 - Já aconteceu algum fato entre você e algum servidor que o tenha deixado 
chateado, magoado ou com sentimento de ter sido injustiçado? 
 
4 - Como você avalia o relacionamento entre os terceirizados e servidores da UFRN 
em geral? 
 
5 Você gostaria que alguma coisa fosse mudada em relação à forma como você 
é tratado aqui na UFRN? 

 
2º momento-  
 
6. Agora farei algumas perguntas mais objetivas, para ajudar a compor um perfil de 
respostas, ok? Lembrando que você não será identificado de forma alguma! 
 
Idade: ________ 
Sexo: ________ 
Estudou até: ___________________ 
Tem filhos? ____________ 
Situação conjugal? __________________________ 
Começou a trabalhar com quantos anos? ________ 
Profissão: _____________________ 
Função na UFRN: ________________ 
Tempo na função: __________________ 
Trabalha na UFRN a quanto tempo? _____________ 
 
3º momento – finalização 
 
7. Qual foi seu sentimento ao responder essas perguntas? 


