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TERCEIRIZAÇÃO:
VÁRIAS FACES DA

 PRECARIZAÇÃO

CENTRALÚNICADOSTRABALHADORES

RN

MUITA ATENÇÃO!

Saiba quais são as consequências da terceirização para os 

trabalhadores e para a sociedade: 

Precarização das relações de trabalho;

Redução de salários e direitos;

Crescimento da economia informal;

Jornadas excessivas ;

Redução de postos de trabalho; 

Aumento de doenças do trabalho e elevação de acidentes e 

mortes.

Fique atento, junte-se a nós na luta por 

igualdade de direitos entre os trabalhadores

NÃOPRECARIZAR
DIREITOS IGUAIS PARA TODOS OS TRABALHADORES

!



A TERCEIRIZAÇÃO TEM VÁRIAS FACES E, PARA O 

TRABALHADOR, NENHUMA DELAS É BOA.VOCÊ SABIA QUE?

O nível de adoentados e de acidentes fatais entre terceirizados sempre é 

muito maior 

    

1) Direito à informação prévia;

2) Proibição da terceirização na atividade-fim;

3) Responsabilidade solidária da empresa contratante pelas 

obrigações trabalhistas;

4) Igualdade de direitos e de condições de trabalho;

5) Penalização das empresas infratoras.

PROPOSTAS DA CUT:

A remuneração dos trabalhadores/as terceirizados/as é em média, 
27% menor ;

Em 72,5% dos casos, os direitos sociais dos empregados terceirizados 
são menores que os existentes na empresa contratante;

A divisão entre trabalhadores diretos e terceirizados se materializa no 
local de trabalho, cabendo sempre aos terceiros os piores alojamentos, 
refeitórios etc.

Há uma grande discriminação entre terceirizados/as e empregados/as
diretos

Na Petrobrás, empresa que tinha em 2009 um índice de 80% de 
terceirização, foram registrados 136 óbitos entre 1995 e 2008, sendo 
que 85% deste total eram trabalhadores terceirizados.

Na papelaria Klabin, em 2008, foram registrados 127 acidentes com 
afastamento, sendo 69% terceirizados.

A taxa de frequência de acidentes entre terceirizados é o dobro (5,95%) 
daquela registrada entre empregados diretos (2,65%);

Entre as empresas distribuidoras de energia do Estado de São Paulo, 
de 1999 a 2010, foram registrados 320 acidentes de trabalho, destes, 
179 (56%) eram trabalhadores terceirizados.

É comum os terceirizados levarem calote em caso de fechamento da 
empresa ou fim do contrato de trabalho

Segundo a Confederação Nacional dos Trabalhadores Vigilantes e 
Prestadores de Serviços, a CNTV-PS/CUT, somente na Bahia em 
2011, foram contabilizadas 4 empresas terceirizadas que não 
pagaram as indenizações aos seus 6.500 trabalhadores, 
representando um prejuízo para a sociedade de R$ 65 milhões.

Uma das principais características do trabalho terceirizado é o 
contrato temporário e alta rotatividade

Na Construção Civil, um dos setores mais afetados pela 
terceirização e subcontratação, em torno de 50% dos trabalhadores, 
não completam um ano na mesma empresa;

Entre janeiro e agosto de 2011 a rotatividade no mercado de trabalho 
foi de 28%.Já nas empresas tipicamente terceirizadas, a rotatividade 
foi de 49%.

Para que o desenvolvimento do Brasil represente também a 
democratização das relações de trabalho e o fim da precarização, a 
CUT propõe as seguintes diretrizes, que são base do PL 1621/07, 
do Deputado Federal Vicentinho:
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