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1.  RESUMO 

No Brasil a terceirização transformou em um processo produtivo, onde tem 

sido fundamental em muitas áreas, a produtividade é garantida e reduz os custos.              

Mas essas inovações tecnológicas diminuem o desemprego e criam novas 

categorias profissionais e  trazem fatores positivos para as organizações, também 

tem os fatores negativos, além dos empresários se beneficiarem com a redução de 

custo, também se esquiva das responsabilidades e trazendo prejuízos físicos e 

morais ao trabalhador com péssimas condições no local de trabalho, causando 

desintegração e desestruturação de níveis salariais, benefícios sociais e falta de 

segurança no trabalho. 
 

2.  INTRODUÇÃO 

Tendo em vista as necessidades de mudança e inovação em decorrência de 

desafios e complexidade do contexto de segurança no trabalho de terceirização 

dentro das empresas, por serem tratados como intermediários, acabam se tornando 

vulneráveis aos riscos e não possuem tantos benefícios (ou vantagens) quanto os 

funcionários regidos pela CLT.      

O processo de terceirização foi uma das alternativas das empresas para 

reestruturar seus processos produtivos e buscar parcerias para viabilizar seus 

recursos, diminuir seus funcionários e aumenta sua produção para atender as 

demandas da empresa. (ANTUNES, 2000). 

A terceirização é vista como uma forma eficiente de trabalho contemporâneo, 

porém na prática e confirmado por estudos realizados, se aplicada fora de sua 

função, pode gerar graves problemas, principalmente sociais (CARDOSO; 

GOULART, 2009) 

 Em um contexto em que as empresas buscam adaptar seus objetivos sem 

adequar as necessidades dos indivíduos e o papel do trabalho na vida das pessoas, 

torna-se incoerente não considerar a ação humana no processo de terceirização 

(CARDOSO; GOULART, 2009 p. 148) 
 

 

3.  OBJETIVO 



Analisar as condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho dos 

terceirizados das empresas com maior ou menor grau risco. 
 

4.  METODOLOGIAS DE PESQUISA 
Esta pesquisa será realizada através do método bibliográfico que é definido 

por  Prodanov (2013, p. 131), livros, revistas, publicações em periódicos e artigos 

científicos, jornais, boletins, monografias, dissertações, teses, material cartográfico, 

internet, com o objetivo de colocar o pesquisador em contato direto com todo 
material já escrito sobre o assunto da pesquisa.  

5.  DESENVOLVIMENTO 

Uma pesquisa elaborada pela CUT em parceria com o DIEESE 

(Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), “80% dos 

casos de acidente de trabalho no Brasil vitimam funcionários terceirizados. O 

número de morte também é maior: a cada 5 (cinco) empregados mortos durante o 

trabalho, 4 (quatro) são terceirizados”. (BRASIL, 2014.) 

Há dados da Previdência Social que apontam para aumento do número de 

acidentes em regiões em que a terceirização está se tornando frequente. Isso 

acontece porque as empresas gestoras de mão-de-obra geralmente são de menor 

porte que as contratantes, contando com menos condições de econômicas e 

tecnológicas para oferecer segurança a seus funcionários, além de serrem menos 

fiscalizadas e cobradas pelos órgãos públicos competentes. 
Um dos fatores que contribuem para essa estatística é que as empresas 
contratantes têm terceirizados cada vez mais atividades consideradas 
perigosas, e as contratadas normalmente não contam com planos de 
prevenção de acidentes bem elaborados. Por outro lado, os empresários 
alegam que os terceirizados não se sentem como "parte da empresa" e por 
isso não cumprem as normas básicas de segurança nem utilizam 
corretamente os EPI's. (BRASIL, 2014.) 

 
É importante ressaltar que em caso de descumprimento de obrigações trabalhistas 

ou acidente de trabalho, tanto a empresa tomadora quanto a prestadora de serviços 

podem responder judicialmente, de acordo com a Súmula nº 331 do Tribunal 

Superior do Trabalho. “Nesses casos, a empresa prestadora de serviços é a 

devedora principal e tomadora a responsável subsidiária”. 

 

6.  RESULTADOS PRELIMINARES 



 O fenômeno da terceirização pode ser analisado sob duas perspectivas, a 

primeira onde se tem a visão em que o empresário irá se beneficiar com a redução 

de custos trabalhistas, mas podendo gerar mais empregos. Por outro lado, se tem a 

visão jurídica, que esclarece que a terceirização é utilizada pelas empresas para se 

esquivar das responsabilidades que lhes são devidas, causando precarização do 

trabalho (ROXO; DA SILVA, 2014). 
 

7.  FONTES CONSULTADAS 

ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do 
trabalho. 3. ed. São Paulo: Boitempo, 2000. 
 
BRASIL. Dossiê acerca do impacto da terceirização sobre os trabalhadores e 
propostas para garantir a igualdade de direitos. Disponível em: 
<https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Dossie-Terceirizacao-e-
Desenvolvimento.pdf>. Acesso em: 28 ago. 2016. 
 
BRASIL. Terceirização: do significado do trabalho à dominação. Disponível em: 
<http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/mostraucsppga/xvmostrappga/paper/v
iewFile/4132/1282> Acesso em: 28 ago. 2016.  
 
CARDOSO, S. U.; GOULART, Í. B. As relações de trabalho em equipes 
terceirizadas: um estudo das significações psicossociais para os trabalhadores e 
para as organizações. Gestão contemporânea, v. 6, n. 6, P. 147-149, 2009. 
 
PRODANOV, CLEBER CRISTIANO. Metodologia do trabalho científico [recurso 
eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico / Cleber 
Cristiano Prodanov, Ernani Cesar de Freitas. – 2. ed. – Novo Hamburgo: Feevale, 
2013. 
 
ROXO, T. B.; DA SILVA, C. P. O projeto de lei Nº 4.330/04 como sistema de 
precarização do trabalho terceirizado. Letras jurídicas, n 2, p. 26-31, 2014. 
Disponível em: <http://npa.newtonpaiva.br/letrasjuridicas/?p=251> Acesso em: 28 
ago. 2016. 

https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Dossie-Terceirizacao-e-Desenvolvimento.pdf
https://www.cut.org.br/system/uploads/ck/files/Dossie-Terceirizacao-e-Desenvolvimento.pdf
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/mostraucsppga/xvmostrappga/paper/viewFile/4132/1282
http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/mostraucsppga/xvmostrappga/paper/viewFile/4132/1282

