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Nota de repúdio contra as políticas de terceirização e demais políticas que ampliam a 

precarização do trabalho e que confrontam a saúde dos trabalhadores 

 

 

Trabalhadores da Fiocruz em greve reunidos na Estação do Trenzinho na portaria da 

Av. Brasil, no dia 29/07/151, vêm publicizar suas críticas aos recentes projetos do governo federal, 

como o PL 4330 da terceirização 2 , e as MPs 664 e 665 que reduziram o direito ao seguro-

desemprego e a pensão por morte, o direito e o valor do abono salarial – PIS, do auxilio doença e do 

seguro defeso, além de permitir ao INSS a terceirização/privatização da perícia médica, enviadas 

pelo governo, aprovadas no Congresso e já sancionadas pela presidente. Também na perspectiva de 

redução de direitos, foi recentemente aprovada MP pelo Congresso que permite a redução de até 

30% da jornada de trabalho e do salário, sendo 50% do valor reduzido (15%) pago pelo 

governo3.Trata-se do chamado Programa de Proteção do Emprego (ou da empresa?) em situação de 

crise. Trata-se de abrir, ainda mais, a porteira para a flexibilização da legislação trabalhista, na 

direção do negociado prevalecer sobre o legislado. Na vida real, acordos dessa natureza já são parte 

integrante das relações de trabalho4, mas a adoção pelo Estado viabiliza sua difusão como norma 

para todos os ramos e atividades produtiva, comercial e de serviços.  

O crescimento dessas medidas de arrocho já acarretou a queda na remuneração média dos 

trabalhadores – também dos admitidos – nos primeiros cinco meses de 2015 comparado ao mesmo 

período de 2014 e, por derivação, o aumento do trabalho informal e em condições precárias. 

Entendemos que essas medidas vêm sustentar um projeto de “ajuste”, que na verdade se configura 

como corte de direitos e redução da renda dos trabalhadores, gerando a ampliação das 

desigualdades. Além disso, é notável a redução do orçamento de setores sociais – totalizando cortes 

de R$ 70 bilhões5, incluindo da saúde (R$ 11 bilhões, mais de 11% do orçamento), educação 

                                                           
1Uma versão inicial desta nota, construída por trabalhadores do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia 

Humana (CESTEH/ENSP)– no contexto do debate sobre o trabalho no cenário atual, em evento comemorativo dos 30 

anos do Centro - serviu de base para a roda de conversa realizada no dia 29/07/15. Após isto, procurou-se ampliar os 

tópicos do texto, incorporando-se conteúdos debatidos na ocasião e a amplitude de sua “autoria” coletiva. 

 
2Uma discussão sobre o tema e sobre o PL 4.330 pode ser consultada no “Dossiê: Não ao PL 4330 da terceirização”, no 

site da Boitempo, disponível em http://blogdaboitempo.com.br/dossies-tematicos/dossie-terceirizacao/. Particularmente 

a leitura dos artigos de Jorge Luiz Souto Maior, juiz do trabalho e professor livre-docente da Faculdade de Direito da 

Universidade de São Paulo da USP: http://blogdaboitempo.com.br/2015/04/13/terceirizacao-desabafo-

desmascaramento-e-enfrentamento/ 

 
3 Ver texto disponível em:http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,plano-preve-corte-de-30-na-jornada-e-nos-

salarios,1708456 

 
4 Ver o texto "Redução de salário para evitar demissões já atinge pelo menos 9 mil", disponível em: 

http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,reducao-de-salario-para-evitar-demissoes-ja-atinge-pelo-menos-9-

mil,1708233 

 
5Ver textos publicados no jornal Brasil de Fato RJ, 3 a 5 de agosto de 2015: Fiocruz em greve por uma saúde pública de 

qualidade/Trabalhadores lutam contra ajuste fiscal. 

http://blogdaboitempo.com.br/dossies-tematicos/dossie-terceirizacao/
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(quase R$ 10 bilhões ou 20% do orçamento), previdência, transporte, segurança, moradia6 –ao 

mesmo tempo em que são favorecidos os grandes bancos com lucros recordes7, o agronegócio, 

indústrias automobilísticas e setores ligados à exportação de commodities.  

A terceirização caminha de mãos dadas com a ampliação da exploração dos trabalhadores e 

a precarização das relações de trabalho, acarretando sérias e negativas repercussões sobre a saúde 

dos trabalhadores, a partir do recebimento de menores salários, da diminuição dos níveis de 

proteção social do trabalho, da redução e/ou ausência de benefícios ou salários indiretos (assistência 

médico-odontológica, lazer, alimentação, moradia, transporte) e dos níveis mais altos de 

rotatividade e instabilidade no emprego. Soma-se a isto, o acelerado ritmo de trabalho, o excesso de 

horas trabalhadas, a ausência ou deficiência de ações voltadas à segurança no trabalho, baixo 

investimento em qualificação, ausência de registro do empregado, precária ou ausente representação 

sindical.  

Existe uma enorme diferença entre as condições de vida e trabalho de contratados diretos e 

indiretos, que se expressa de modo marcante na insegurança no trabalho. A taxa de frequência e de 

gravidade dos acidentes com terceirizados é sensivelmente superior a dos efetivos. Assim, os 

acidentes de trabalho, inclusive os fatais, representam uma expressão grave desse processo. Foi 

estimado para o período 2000 a 2013 que a taxa média anual de acidentes de trabalho fatais foi igual 

a 8,6 óbitos para cada 100.000 trabalhadores, enquanto os trabalhadores contratados diretamente 

apresentaram taxa média de 5,6 por 100.0008. No setor elétrico, segundo o Comitê de Gestão 

Empresarial do setor elétrico, hoje Fundação COGE, a taxa de acidentes típicos fatais nos 

trabalhadores brasileiros em geral chega a 5,8/100.000, entre os efetivos do setor é estimado em 

16,7, quando esta taxa entre os terceirizados do setor se eleva a 44,3 mortes, no período de 2002 a 

2011, 2,6 vezes maior em relação aos efetivos9. No setor petroleiro, foram contados na Petrobrás 99 

acidentes fatais no período de 2005 a 2012, sendo 14 da empresa e 85 terceirizados10. No ano de 

2005, a média anual de acidentes de trabalho fatais (ATF) foi de 1,4 entre efetivos e 8,5 entre 

                                                                                                                                                                                                 
 
6http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/cidades-saude-e-educacao-lideram-valor-de-cortes-no-orcamento.html 

 
7 http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/05/lucro-do-itau-unibanco-cresce-para-r-57-bilhoes-no-1-

trimestre-de-2015.html 

 
8Grijalbo Fernandes Coutinho. A inexorável relação entre a nova marchandage e a degradação laboral, as mortes e 

mutilações no trabalho, Rio de Janeiro, 2015. 

 
9 Fundação COGE. Relatório estatístico de acidentes de trabalho no setor elétrico, 2011. Disponível em: 

www.funcoge.org.br 

 
10Terceirização e Desenvolvimento Uma conta que não fecha. CUT. Dossiê acerca do impacto da Terceirização sobre os 

trabalhadores e propostas para garantir a igualdade de direitos (2014). Pode ser acessado em: 

http://cut.org.br/system/uploads/action_file_version/cccfec72980c4bf923f83f7e27a31db1/file/af-dossie-terceirizacao-e-

desenvolvimento-grafica.pdf 

http://cut.org.br/system/uploads/action_file_version/cccfec72980c4bf923f83f7e27a31db1/file/af-dossie-terceirizacao-e-desenvolvimento-grafica.pdf
http://cut.org.br/system/uploads/action_file_version/cccfec72980c4bf923f83f7e27a31db1/file/af-dossie-terceirizacao-e-desenvolvimento-grafica.pdf
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terceirizados, resultando em uma taxa de ATF entre terceirizados 2,5 vezes superior à taxa entre 

efetivos11. 

O que temos visto, cada vez mais, é que a precarização do trabalho – apesar das sensíveis 

diferenças entre a situação dos terceirizados e dos efetivos – é um processo que tem acarretado, de 

alguma forma, consequências nefastas a toda força de trabalho. Na Fiocruz, isso se dá, por exemplo, 

quando se depende de fontes de financiamento externas à instituição para pagar bolsistas ou 

quando, ao não haver a abertura de vagas suficientes de concurso, os profissionais efetivos têm seu 

trabalho sobrecarregado. Além disso, ressalta-se, a questão da maior rotatividade da força de 

trabalho precarizada impactando diretamente na fragilidade das equipes e numa possível perda da 

qualidade e continuidade dos trabalhos realizados. 

Além do aumento da exploração, como estratégia do capital para redução de custos, a 

terceirização fragmenta categorias e sindicatos na tentativa de enfraquecer a luta dos trabalhadores 

e, assim, ampliar ainda mais a intensa carga de trabalho e os riscos para os trabalhadores. Ao 

contrário do que vem sendo alegado, o PL 4.330 não pretende melhorar a situação dos empregados 

terceirizados, que já somam cerca de 15 milhões no país, mas sim estender ainda mais a 

terceirização para vastas atividades e setores econômicos, inclusive no setor público12. A aplicação 

da arbitrária distinção entre “atividade fim” e “atividade meio”, sancionada pelo STF desde 1993, 

legitima a terceirização em amplas áreas, como, por exemplo, nas atividades de limpeza. 

Perguntamos: os serviços de limpeza não são essenciais nos hospitais, clínicas, ambulatórios, 

laboratórios e demais áreas de serviços de saúde? É possível pensar um serviço de saúde sem sua 

higienização? Por outro lado, no município do Rio de Janeiro, por exemplo, vem ocorrendo em 

movimento crescente a inversão da relação entre o número de profissionais de saúde efetivos e os 

contratados por Organizações Sociais (O.S.)13 para realizar “atividades-fim” ao atender os usuários 

do SUS.  

 

                                                           
11 Ver site da Petrobras: http://www.petrobras.com.br/. Detalhes do número de funcionários podem ser encontrados em: 

http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2015/04/26/internas_economia,641283/petrobras-termina-2014-com-5-

200-funcionarios-a-menos.shtml 

 
12A participação de funcionários públicos no total de empregos do País é pequena, se comparada com a média 

internacional. Estudo realizado pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), utilizando dados do IBGE de 1996, 

apresenta o Brasil ocupando o 58º lugar na lista dos 64 países pesquisados, com o setor público empregando apenas 

11,5% das pessoas ocupadas. Segundo o estudo da OIT a Suécia tem 35% de servidores públicos. A Noruega, 37,6%. O 

Canadá, 20,1%. O Reino Unido, 18,9%. A Espanha, 17,7%. O México, 16,4%. Os Estados Unidos, 16% 

(Boletim Informe-se AFE/BNDES nº 42 - junho de 2002). 

 
13 Forma de contratação legalizada por sanção do STF. As O.S. são consideradas “sem fins lucrativos” e por isso têm 

isenção de tributos, como os previdenciários.  
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Outro aspecto importante de ser ressaltado no que tange à terceirização feita por instituições 

públicas é o comprometimento orçamentário. Hoje, a ENSP, por exemplo, emprega 60% dos 

recursos do orçamento para suprir contratos de terceirização, que atinge a proporção entre salários x 

custo do posto de trabalho de aproximadamente 1/3 (salário) x 2/3 (tributos, custos indiretos da 

empresa e lucro), mostrando quem são os verdadeiros ganhadores desta política: as empresas de 

terceirização14. Uma consequência imediata do PL da terceirização é a possibilidade de contratação 

com menores salários a cada renovação de contrato. Além disso, a mudança nas regras de 

contratação de serviços de TI instituída pela Instrução Normativa MP/SLTI Nº 4, de 11 de setembro 

de 2014, editada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, que veda a contratação por posto de trabalho e a 

indicação de patamares salariais dos profissionais, já em curso na Fiocruz, pode prejudicar o 

trabalho na instituição, precarizando, ainda mais, as relações de trabalho destes profissionais e sua 

inserção entre o conjunto dos trabalhadores.  

Na Fiocruz, a redução orçamentária que pode variar de 170 a 250 milhões de reais em 2015 

tem gerado, inclusive, demissões (em torno de 152 terceirizados, segundo a DIRAC) – como 

ascensoristas, porteiros, recepcionistas, seguranças e telefonistas –, redução salarial e atraso de 

pagamentos de trabalhadores terceirizados, quando estes deveriam ter suas relações de trabalho 

corrigidas e não pioradas com o desemprego. A redução orçamentária impede a expansão de 

serviços e o apoio ao trabalho de pesquisa e aos alunos (como é o caso da ENSP, que além do corte 

em custeio, não tem atualmente recurso para investimento), pois cortes já têm sido implementados 

para esta adequação, como custeio da ida a congressos e suporte à publicação científica, não 

liberação da verba para os programas de pós-graduação (PROAP e PROEX)15, redução de bolsas 

dos alunos e estagnação do valor há muitos anos. Além dos terceirizados, temos um contingente 

enorme de bolsistas – frequentemente em áreas em que não há outros profissionais do quadro para 

substituí-los – pagos em geral por projetos de pesquisa financiados por agências de fomento, para 

suprir as demandas de trabalho das pesquisas e serviços em desenvolvimento na Fiocruz, que 

muitas vezes não sabem se receberão no mês seguinte. Hoje, aproximadamente 1/3das atividades da 

ENSP são mantidas com o orçamento da união (LOA), enquanto 2/3 são realizadas com verba 

externa, não garantida, desigual, que precariza as relações de trabalho e que é hoje naturalizada, 

                                                           
14A ENSP estima que, para os novos contratos, essa relação aumente visto que com a conjuntura econômica menos 

favorável em relação há 5 anos passados (quando foram realizadas as licitações para os contratos atuais), as empresas 

estão revendo o seu risco e aumentando os seus custos indiretos e a taxa de lucro, o que acaba onerando mais os 

contratos. 

 
15Sobre a situação da verba na pós-graduação, ver denúncia da coordenadora do Programa nota 7 do Museu Nacional da 

UFRJ: https://www.youtube.com/watch?v=K5HL2z7FFXA 
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desobrigando o governo de manter as atividades que são desenvolvidas, para o Ministério da Saúde, 

para o SUS, para o país. 

Entendemos, portanto, que é o fim dessa prática de super-exploração do trabalho que deve 

ser sustentada pelo campo da Saúde Pública. Neste sentido, concordamos com a argumentação de 

Souto Maior, em seu artigo “PL 4.330/04: maldade explícita e ilusão”, simples, direta e 

contundente: a terceirização deve acabar e não ser regulada. Se assim pretendêssemos, seria o 

mesmo que regular a escravidão, e não lutar pelo seu fim. Na Fiocruz, esta posição implica a defesa 

da melhoria das condições de trabalho dos atuais profissionais terceirizados, do fortalecimento de 

suas lutas a partir de uma maior aproximação com a organização coletiva dos servidores– na 

perspectiva de realizações de assembleias não somente de servidores, mas com um caráter mais 

ampliado, “comunitário” –, da expansão de suas garantias no que tange aos direitos trabalhistas e à 

sua saúde e segurança. Além disso, trata-se de defender o aumento do número de concursos 

públicos para que possa ocorrer uma efetiva expansão do quadro de servidores da instituição, não a 

conta gotas como tem ocorrido, mas buscando reverter o processo de terceirização que cresceu 

muito nas últimas décadas para suprir as necessidades de trabalho cada vez maiores assumidas pela 

Fiocruz.  

Considerando os pontos expostos, os trabalhadores da Fiocruz reunidos, além da defesa da 

sua reposição salarial, da correção das distorções das gratificações e da paridade remuneratória 

entre ativos e aposentados, denunciam os cortes ocorridos com o nome de “ajuste fiscal”. Ao 

mesmo tempo, reafirmam o apoio à luta dos trabalhadores da Fiocruz e de outras instituições 

federais, como universidades, também em greve, o aumento e reajuste de bolsas dos alunos, 

aumento do orçamento para infraestrutura de ensino e pesquisa, e se posicionam frontalmente 

contrários à abertura de capital externo e privado cada vez maior na saúde, destruindo os serviços 

públicos de saúde que são fruto de décadas de lutas, além dos projetos de lei que retiram direitos 

dos trabalhadores.   

Para finalizar, deve-se ressaltar a importância de que se criarem fóruns para que a discussão 

sobre precarização do trabalho – em que a terceirização tem papel de destaque –, mantenha-se como 

um tópico de discussão fortalecido e construído coletivamente na instituição para além da greve, 

seja para um posicionamento mais geral sobre o tema, seja para ajudar a pensar e, principalmente, 

transformar as condições perversas associadas a este tipo de relação de trabalho. 


