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A terceirização, estudada a partir da perspectiva da força de trabalho, é um tema que carece de investigações acadêmicas. O presente estudo, 
realizado no âmbito do Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias do Sul, busca contribuir para preencher esta lacuna. O tema se 
justifica a partir do debate público sobre a ampliação das possibilidades de contratação de mão de obra terceirizada no Brasil, que culminou 
com a aprovação da Lei 13.429 em março de 2017.

Este trabalho busca comparar as condições do trabalhador terceirizado com as do diretamente contratado em Caxias dos Sul, em 2006 e 2015. 
Ele começa com uma breve conceituação de terceirização no âmbito organizacional e no direito do trabalho e parte para um histórico de sua 
aplicação na economia contemporânea. Após a revisão teórica, parte-se para a análise das condições de trabalho do terceirizado. 

Foram utilizados os dados da Relação de Informações Sociais (RAIS), que contêm os números do mercado de trabalho formal no Brasil. Não 
há dados públicos que identificam o terceirizado diretamente. Foram, então, considerados os trabalhadores ligados às atividades econômicas 
consideradas tipicamente terceiras, por meio da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), e às ocupações tipicamente 
terceiras, por meio da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).

Com a amostra definida, foram realizadas comparações entre os dois grupos, buscando revelar diferenças de remuneração, escolaridade, 
jornada de trabalho, tempo médio de emprego, entre outros. Os resultados preliminares indicam que o salário dos terceirizados é 
consistentemente menor do que o dos trabalhadores diretamente contratados nos anos analisados. Além disso, a rotatividade entre os 
terceirizados parece maior. O cenário se inverte apenas entre os vigilantes, único grupo em que há mais terceirizados do que diretamente 
contratados.

Foram analisados os vínculos de trabalho ativos no fim dos anos de 2006 e 2015 com o intuito de abranger a década que alternou períodos de 
expansão e retração do mercado de trabalho. Resta aguardar se as terceirizações irão ou não aumentar nos próximos anos. Pelos dados 
pesquisados e com a nova lei sancionada, possivelmente aumentarão os postos de trabalho terceirizados.
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OBJETIVO

Vínculos de empregos formais terceirizados e próprios em setores selecionados e participação relativa dos terceirizados (Caxias do Sul, 2006 e 2015)

2006 2015

Setores Terceiros Próprios P. Rel. Terceiros Terceiros Próprios P. Rel. Terceiros

Montagem e manutenção de equipamentos 105 6.552 1,6% 91 7.608 1,2%

Segurança/vigilância 1.413 628 69,2% 2.176 1.205 64,4%

Tecnologia da informação 165 570 22,4% 754 933 44,7%

Limpeza e conservação 677 3.041 18,2% 1.013 4.483 18,4%

Pesquisa e desenvolvimento 0 108 0,0% 0 268 0,0%

Telemarketing 9 162 5,3% 18 251 6,7%

Total 2.369 11.061 17,6% 4.052 14.748 21,6%

Fonte: Elaborado pelos autores  com base em RAIS/MTPS

Remuneração mensal média recebida pelos trabalhadores terceirizados e próprios em setores selecionados (Caxias do Sul, 2006 e 2015)

2006 2015

Setores Terceiros salários Próprios salários Terceiros salários Próprios salários

Montagem e manutenção de equipamentos 105 R$ 935,78 6.552 R$ 1.420,51 91 R$ 2.199,97 7.608 R$ 3.105,01

Segurança/vigilância 1.413 R$ 1.092,43 628 R$ 882,59 2.176 R$ 1.792,26 1.205 R$ 1.450,83

Tecnologia da informação 165 R$ 1.789,45 570 R$ 2.504,72 754 R$ 4.257,62 933 R$ 4.852,00

Limpeza e conservação 677 R$ 401,28 3.041 R$ 617,80 1.013 R$ 771,92 4.483 R$ 1.321,82

Telemarketing 9 R$ 381,04 162 R$ 821,49 18 R$ 1.508,01 251 R$ 1.637,31

Total 2.369 R$ 933,82 10.953 R$ 1.214,37 4.052 R$ 2.003,83 14.480 R$ 2.502,40

Fonte: Elaborado pelos autores  com base em RAIS/MTPS
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