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O Grupo de Trabalho sobre terceirizados da Intersindical – Central da Classe 
Trabalhadora realizou pesquisa voltada para os dirigentes e os militantes da 
Central com o objetivo de entender a relação dos sindicatos com os trabalhadores 
terceirizados e identificar interesses e possibilidades acerca da organização sindical 
destes trabalhadores. 

O objetivo da pesquisa foi de fazer um diagnóstico mais apurado no contexto dos 
sindicatos e da base da Intersindical como um todo para avançar na organização 
sindical dos trabalhadores terceirizados e, portanto, para avançar na melhor 
organização da classe trabalhadora e seus setores mais explorados e precarizados, 
que ganham ainda mais destaque no que diz respeito a sua subalternidade neste 
contexto de pandemia do novo coronavírus.

A pesquisa foi lançada no dia 7 de maio deste ano de 2020 nos grupos da Intersindical 
e ficou disponível para respostas até o dia 3 de julho, tendo sido feito também contato 
direto com militantes e dirigentes dos sindicatos filiados a Central. No total, foram 
88 respostas, sendo 74 respostas válidas1 de 36 sindicatos e oposições sindicais, 
de 15 estados2 de ramos/atividades como o dos Trabalhadores do Ramo Químico, 
Financeiro/bancário, Educação, Saúde, Serviço público em geral (como funcionalismo 
público municipal e estadual, judiciário federal, gestão ambiental, trabalhadores do 
IBGE, técnicos administrativos Universidades Federais, IFES e USP), dentre outros 
ramos/atividades como Petroleiros e jornalistas.  

Abaixo apresentamos o relatório da pesquisa contendo, num primeiro momento, 
um panorama geral das respostas seguido de uma análise por ramo/atividade e 
seus respectivos sindicatos, a partir de uma análise individualizada e articulada 
das respostas. Ao fim, fazemos as considerações finais, apresentando a proposta de 
criação do OBSERVATÓRIO DOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS.  

1 Houve respostas em duplicidade e algumas respostas incompletas, que não forneceram informações suficientes para o 
cumprimento do propósito da pesquisa.

2 São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Paraná, Minas Gerais, Piauí, Espírito Santo, Pará, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, 
Ceará, Maranhão e Rio Grande do Sul. 

APRESENTAÇÃO



5

1. PANORAMA GERAL DA PESQUISA

1.1 CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS TERCEIRIZADOS
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes, militantes e assessores que 
responderam a pesquisa, 95,5% conhecem o tipo de atividade exercida pelos 
trabalhadores terceirizados em sua base.

1.2 ATIVIDADES TERCEIRIZADOS
Acerca das atividades dos trabalhadores terceirizados, foram citadas diversas 
atividades, a saber: Limpeza, Higienização de Hospitais; Lavagem e Secagem de 
roupas ; Confecção e cozimento de alimentos; Vigilância de Portarias/segurança; 
Serviços Administrativos, de entrega de materiais e medicamentos em almoxarifados; 
Serviços de manutenção e manuseio de redes sociais, lotérica, terceiros nas TI, 
professores categoria “O”, merendeira, motorista, calceteiro, trabalhadores em 
empresa de manutenção (como pintura e mecânica automotiva), atividades de 
secretaria, recepção, correspondente bancário, telefonistas, logística, motoristas 
e entregadores de app, RH de empresas, jardinagens, operadores de guindaste, 
carteiros, metalúrgicos, jornalistas, advogados, produção (Ramo químico), corretor de 
seguro, telemarketing, rodoviários, auxiliares de técnico de enfermagem, radiologia, 
médicos, creche, transporte de carga, processamento de dados, atendentes em caixa 
eletrônicos, agente de financiamento imobiliários, digitação, bioteristas, técnicos em 
laboratórios e Construção Civil/Obras.

1.3 REPRESENTAÇÃO SINDICAL
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes, militantes e assessores que 
responderam a pesquisa, 80,7% disseram que seu sindicato não representa os 
trabalhadores terceirizados.
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1.4 ÁREA DE REPRESENTAÇÃO
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes, militantes e assessores que 
responderam a pesquisa, poucos disseram que seu sindicato representa alguma área 
de trabalhadores terceirizados (a exemplo do SindSaúde SC, que representa todos os 
trabalhadores dos hospitais geridos por OS’s).

1.5 ASSISTÊNCIA POR PARTE DOS SINDICATOS
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes, militantes e assessores que 
responderam a pesquisa, 43,2% disseram que seu sindicato presta algum tipo de 
assistência aos trabalhadores terceirizados.

1.6 ASSISTÊNCIA PRESTADA PELOS SINDICATOS
Das assistências prestadas pelo sindicato, em algumas poucas situações os 
terceirizados podem se filiar ou se associar como colaborador e em outras recebem 
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assistência como serviços jurídicos, de convênios, de lazer, orientação sobre direitos 
trabalhistas e previdenciário e atividades de formação.

1.7 SINDICATO DE REPRESENTAÇÃO DOS TERCEIRIZADOS
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes, militantes e assessores que 
responderam a pesquisa, 46,6% disseram que conhecem os sindicatos que representam 
os terceirizados.

1.8 SINDICATOS DESCRITOS
Foram descritos alguns sindicatos em específico dos terceirizados ou as áreas que 
tem representação sindical, conforme veremos nas análises por ramos/atividades.

1.9 INTERESSE PARA REPRESENTAÇÃO SINDICAL DOS TERCEIRIZADOS
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes, militantes e assessores que 
responderam a pesquisa, 29,5% disseram que seu sindicato quer incorporar os 
terceirizados em sua representação.
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1.10 JUSTIFICATIVA PARA INTERESSE (OU NÃO INTERESSE) DE REPRESENTAÇÃO 
SINDICAL
As justificas são diversas, tais como as que dizem ser direção minoritária do sindicato, 
as que demonstram interesse mas por outra via (como associação ou observatório), 
outros que dizem simplesmente que o sindicato não tem a intenção de representar estes 
setores, ou que esse debate não tem repercussão no sindicato dado o corporativismo 
e a falta de identidade de classe, outros dizem que é preciso reformulação estatutária 
(serviço público), outros que não podem representar, outros dizem que esse é um 
debate existente no sindicato, outros que não sabem como fazer.

1.11 OUTRAS QUESTÕES PERTINENTES SOBRE A REALIDADE E A ORGANIZAÇÃO 
DOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS DA SUA BASE
Neste ponto foram levantadas diversas questões, como a necessidade de verificar 
e conhecer melhor a realidade e a organização dos terceirizados, a necessidade 
de envolvê-los na luta por direitos, a luta pela renda mínima como pauta geral dos 
trabalhadores, a necessidade de se criar uma entidade específica de luta destes 
trabalhadores, criação de secretarias nos sindicatos específica para os terceirizados, a 
existência de uma aversão aos sindicatos por parte dos terceirizados, a troca constante 
de posto de trabalho como dificultador da organização sindical destes trabalhadores, 
outros apresentam dificuldade de dialogar com os terceirizados.

1.12 SUGESTÕES E CRÍTICAS À PESQUISA
Foram registradas também sugestões e críticas à pesquisa por metade do universo 
de dirigentes, ex-dirigentes, militantes e assessores que a responderam, sendo que a 
grande maioria elogiou a iniciativa, destacando sua pertinência e fizeram sugestões 
como fazê-la por ramo de atividade, a organização de uma assembleia geral dos 
trabalhadores no país, a sugestão de elaborar material específico para trabalhar a 
representação sindical dos terceirizados, sugestão de avanço em algum projeto de 
lei e críticas que disseram que a pesquisa poderia ser mais ampla e que ela falha em 
não identificar se os terceirizados são filiados ou não ao sindicato.

2. RAMO QUÍMICO
No tocante ao ramo químico, foram 11 pesquisas respondidas, sendo 10 pela regional 
de Osasco do Sindicato dos Químicos Unificados e uma pela regional de Campinas. 
As respostas foram realizadas por dirigentes (8), ex-dirigentes (1) e assessores do 
sindicato (2).

2.1 CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS TERCEIRIZADOS
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Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes e assessores que responderam a 
pesquisa pelo Ramo Químico, todos(as) conhecem o tipo de atividade exercida pelos 
trabalhadores terceirizados em sua base.

2.2 ATIVIDADES TERCEIRIZADOS
Foram citadas diversas atividades dos trabalhadores terceirizados no ramo químico: 
Limpeza, Setores Administrativos; Restaurante; Vigilância de Portarias/segurança; 
Serviços Administrativos, terceiros nas TI, trabalhadores em empresa de manutenção, 
mecânica, recepção, logística, RH de empresas, contadores, jurídico, jardinagens, 
produção, creche, transporte de cargas e Construção Civil/Obras.

2.3 REPRESENTAÇÃO SINDICAL
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes e assessores que responderam 
a pesquisa pelo ramo químico, todos disseram que seu sindicato não representa os 
trabalhadores terceirizados, a exceção de um que disse não saber.

2.4 ÁREA DE REPRESENTAÇÃO
O sindicato não representa nenhuma área de trabalhadores terceirizados.

2.5 ASSISTÊNCIA POR PARTE DOS SINDICATOS
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes e assessores que responderam 
a pesquisa pelo ramo químico, 9 disseram que seu sindicato presta algum tipo de 
assistência aos trabalhadores terceirizados e 2 disseram que não.

2.6 ASSISTÊNCIA PRESTADA PELOS SINDICATOS
Das assistências prestadas pelo sindicato foram descritas: Jurídica, lazer, convênios, 
sorteios, assistência política, orientações trabalhistas, previdenciárias e sindical, 
podendo os terceirizados se associarem como colaboradores, não tendo direito a 
voto nas assembleias. Foi relatado também que o sindicato não representa estes 
trabalhadores nas negociações coletivas e que há baixa procura pela assistência 
jurídica.   

2.7 SINDICATO DE REPRESENTAÇÃO DOS TERCEIRIZADOS
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes e assessores que responderam 
a pesquisa pelo ramo químico, 9 disseram que não conhecem os sindicatos que 
representam os terceirizados e 2 disseram conhecer.  

2.8 SINDICATOS DESCRITOS
Foram descritas apenas as áreas de representação destes sindicatos, sem especificá-
los. As áreas descritas foram: sindicato da limpeza, dos jardineiros, dos seguranças e 
da Construção Civil.
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2.9 INTERESSE PARA REPRESENTAÇÃO SINDICAL DOS TERCEIRIZADOS
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes e assessores que responderam a 
pesquisa pelo ramo químico, 6 disseram que o sindicato quer incorporar os terceirizados 
em sua representação, 4 que sim, porém por meio de algum tipo de organização 
com esses trabalhadores, como uma associação, cooperativa, observatório ou outra 
iniciativa dessa natureza e 1 disse não poder responder pelo sindicato.

2.10 JUSTIFICATIVA PARA INTERESSE (OU NÃO INTERESSE) DE REPRESENTAÇÃO 
SINDICAL
Considerando o interesse pela representação dos trabalhadores terceirizados 
manifestados em todas as respostas, os argumentos em prol da sindicalização 
por parte do sindicato foram diversos, sendo que uma dirigente considerou que o 
sindicato não pode representar estes trabalhadores (estando implícita uma leitura da 
legislação neste tocante) e um assessor sindical considerou que a organização deve ser 
protagonizada pelos próprios terceirizados, cabendo ao sindicato dar apoio, devendo 
estes trabalhadores estarem reunidos no mesmo sindicato, mas com organização 
própria (setores), por terem dinâmicas de trabalho diferentes.

No demais, todos os argumentos foram em prol da sindicalização (seja pela via 
direta ou indireta), com considerações que afirmaram que: os terceirizados não tem 
a quem recorrer, não possuem orientação alguma e não conseguem se organizar; 
os terceirizados são abandonados pelos seu representantes, cabendo ao sindicato 
representar essas categorias e fazê-las conhecerem os seus direitos, dado seu alto 
grau de exploração pelas empresas em geral; são trabalhadores e categoria como 
qualquer outra, muito precarizados que necessitam de organização para avançar 
nas melhorias das condições de trabalho e salário; todos os trabalhos fazem parte 
do processo produtivo e contribuem para o produto final da empresa; há resoluções 
de congresso no sentido de representar os terceirizados; os terceirizados se auto-
organizam porque desconhecem qualquer Central ou Sindicato que desejam fazer 
isto e que todos trabalhadores importam para o sindicato, considerando também 
que os terceirizado fazem o mesmo serviço que os efetivos e é justo que recebam os 
mesmos benefícios. E por fim, foi dito também que os dirigentes do sindicato quando 
estão em campanha salarial ou reivindicando alguns benefícios sempre estendem a 
pauta para os terceirizados.

2.11 OUTRAS QUESTÕES PERTINENTES SOBRE A REALIDADE E A ORGANIZAÇÃO 
DOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS DA SUA BASE
Neste ponto foram levantadas diversas questões e reflexões, como: Um trabalhador 
com conhecimento nunca vai ser escravizado pelo seu patrão; Falou-se da necessidade 
de se avançar na participação e filiação dos terceirizados nas atividades do sindicato; 
Foi dito por um ex-dirigente que o sindicato nos anos 90 fez várias greves com os 
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trabalhadores terceirizados pois os mesmos tinham muita referência no sindicato; 
Foi considerado que os trabalhadores terceirizados não se sentem trabalhadores 
da Empresa, acham que não são funcionários das empresas que prestam serviços e 
precisam ser convencidos e informados com materiais específicos; São trabalhadores  
desassistidos, se tem sindicato não atua, e por isso, não tem interesse ou entendimento 
quanto ao sindicato; Possuem salários menores, jornadas maiores e benefícios 
inferiores, quando existem. Possuem receio de se envolver em política e com sindicato 
e são tratados de forma precária e diferenciada.

2.12 SUGESTÕES E CRÍTICAS À PESQUISA
Foram registradas também sugestões à pesquisa por dois dos dirigentes, sendo que 
outros três saudaram a iniciativa, considerando a pesquisa como objetiva e pertinente. 
As sugestões dadas passaram: pelo avanço em algum projeto de lei ou iniciativa neste 
sentido (de melhoria das condições dos trabalhadores terceirizados e/ou no sentido de 
avanço dos requisitos para sua melhor organização) e a sugestão de levar materiais 
específicos e criar subsídios pra que os terceirizados participem do sindicato e que o 
mesmo os represente legalmente.

3. RAMO FINANCEIRO/BANCÁRIO
No tocante ao ramo financeiro/bancário, foram 23 pesquisas respondidas, sendo 14 
pelos bancários de São Paulo, Osasco e Região, 5 pelos bancários de Santos e Região, 
2 pelos bancários do Espírito Santo, 1 pelos bancários do Ceará e 1 pelos bancários do 
Rio de Janeiro.

A propósito do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, cabe destacar 
que a Intersindical compõe a direção como força minoritária (sendo a CUT a 
força predominante), sendo que das 14 pesquisas respondidas 10 foram respondidas 
por dirigentes do Sindicato, 2 por dirigentes da FETEC, uma por ex – dirigente e uma 
por um militante de base do sindicato.

Já o Sindicato dos bancários de Santos e do Espírito Santo é dirigido pela Intersindical 
e todas as pesquisas foram respondidas por dirigentes, sendo que em Santos uma 
das pesquisas foi respondida por um assessor do sindicato. No caso dos bancários do 
Ceará a pesquisa foi respondida por um dirigente que não responde pela direção do 
sindicato e dos bancários do Rio de Janeiro foi respondida por um militante de base.

3.1 CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES DOS TERCEIRIZADOS
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes, militantes de base e assessores 
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que responderam a pesquisa pelo ramo financeiro/bancário todos conhecem o tipo 
de atividade exercida pelos trabalhadores terceirizados em sua base.

3.2 ATIVIDADES TERCEIRIZADOS
Foram citadas diversas atividades dos trabalhadores terceirizados no ramo financeiro/
bancário: Serviços de recebimento de boletos, processamento, arquivo e análise de 
documentos, vigilância, limpeza, copa, correspondentes bancários, recepcionistas, 
trabalhadores em telemarketing, trabalhadores em tecnologia da informação, 
transportes, digitação, setores administrativos, lotéricas, manutenção predial, 
serviço de caixa executado por empresas contratadas, estagiários que executam 
serviço de bancários, telefonista, corretor de seguro, previdência privada, analista de 
investimento, carteiros, jornalistas, advogados, maloteiros, vendedores de consignado, 
atendente em caixas eletrônicos, agente de financiamentos imobiliários, serviços 
gerais e atendimento em salas de autoatendimento.

3.3 REPRESENTAÇÃO SINDICAL
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes, militantes de bases e assessores 
que responderam a pesquisa pelo ramo financeiro/bancário todos disseram que seu 
sindicato não representam os trabalhadores terceirizados.

3.4 ÁREA DE REPRESENTAÇÃO
Todos os sindicatos não representam nenhuma área de trabalhadores terceirizados, 
tendo um dirigente do sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e Região dito que 
“eventualmente o sindicato pode representar alguns setores de TI e teleatendimento”.

3.5 ASSISTÊNCIA POR PARTE DOS SINDICATOS
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes e militantes de base que 
responderam a pesquisa pelo Sindicato de São Paulo, Osasco e Região, 7 disseram 
que seu sindicato presta algum tipo de assistência aos trabalhadores terceirizados, 4 
disseram que não, e 3 responderam que não sabe.
 
No que se refere aos sindicatos de Santos, Espírito Santo, Ceará e Rio de Janeiro todos 
disseram que seu sindicato não presta assistência aos terceirizados, a exceção de um 
dirigente do Espírito Santo que disse que o sindicato presta assistência a eles.

3.6 ASSISTÊNCIA PRESTADA PELOS SINDICATOS
Entre os que responderam que o sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e 
Região presta algum tipo de assistência foi dito que os trabalhadores terceirizados 
podem se associar no sindicato para ter direito aos serviços prestados pelo sindicato a 
exemplo de convênios, sendo chamados de sócios parceiros, não possuindo direito de 
votar e ser votado. Foi dito também que o sindicato não representa, mas pontualmente 
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ajuda na organização/cobrança e reivindicação de direitos e quando procurado dá 
orientações na parte jurídica e de saúde. Foi dito também que dependendo do caso 
é feito contato com o RH do banco e que o sindicato faz a ponte entre os terceirizados 
e os contratantes que não cumprem com suas responsabilidades. Já o dirigente do 
Espírito Santo respondeu que o sindicato oferece todas as assistências disponíveis 
para a categoria representada pelo sindicato.

3.7 SINDICATO DE REPRESENTAÇÃO DOS TERCEIRIZADOS
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes e militantes de base que 
responderam a pesquisa pelo Sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e Região, 
8 disseram que conhecem os sindicatos que representam os terceirizados e 6 disseram 
não conhecer. No que diz respeito aos bancários de Santos, um dirigente disse que 
conhece e 4 disseram não conhecer. Nos bancários do Espírito Santo, os dois dirigentes 
conhecem, assim como respondeu também conhecer o dirigente dos bancários do 
Ceará e o militante de base dos bancários do Rio de Janeiro.

3.8 SINDICATOS DESCRITOS
Os que responderam conhecer a representação dos terceirizados pelo sindicato dos 
bancários de São Paulo, Osasco e Região citaram os seguintes sindicatos: Sintetel, 
Sintratel, sindpd, sindicato dos vigilantes, sindicato dos trabalhadores em limpeza 
e conservação (SIEMACO SP) e o sindicato dos trabalhadores terceirizados e 
temporários de SP. Foi citado também sindicato das copeiras e telefonistas e sindicato 
dos comerciários.

Já nos bancários de Santos, foi citado o Sintragenlitoral, Sintetel e Sindlimpeza. No do 
Espírito Santo foram citadas as áreas de Seguros, Limpeza, Vigilantes, Comerciários, 
Engenheiros e telefônicos, no do Ceará o sindicato dos seguranças e vigilantes e no do 
Rio de Janeiro o Sindicato dos trabalhadores em asseio, limpeza e conservação do Rio 
de Janeiro e o Sindicato dos Vigilantes do Rio de Janeiro.

3.9 INTERESSE PARA REPRESENTAÇÃO SINDICAL DOS TERCEIRIZADOS
Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes e militante de base que 
responderam a pesquisa pelo Sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e Região 
3 disseram que o sindicato quer incorporar os terceirizados em sua representação, 2 
que sim, porém por meio de algum tipo de organização com esses trabalhadores, 
como uma associação, cooperativa, observatório ou outra iniciativa dessa natureza e 
9 disseram que não podem responder pelo sindicato.

Em relação ao sindicato dos bancários de Santos e Região 2 disseram que o sindicato 
quer incorporar os terceirizados em sua representação e 3 disseram que não podem 
responder pelo sindicato. Em relação ao sindicato dos bancários do Espírito Santo um 
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disse que o sindicato quer incorporar os terceirizados em sua representação e outro 
disse que não pode responder pelo sindicato. Em relação aos bancários do Ceará e 
Rio de Janeiro, ambos disseram não poderem responder pelo sindicato.

3.10 JUSTIFICATIVA PARA INTERESSE (OU NÃO INTERESSE) DE REPRESENTAÇÃO 
SINDICAL
Os que responderam positivamente em relação ao interesse de incorporação dos 
terceirizados na representação do sindicato dos bancários de São Paulo, Osasco e 
Região disseram que o Sindicato dos Bancários discute a representação por Ramo 
de atividade e que o sindicato já fez algumas iniciativas para representar esses 
trabalhadores, porém sem êxito. Dos que responderam sim, porém por meio de algum 
tipo de organização com esses trabalhadores, como uma associação, cooperativa, 
observatório ou outra iniciativa dessa natureza foi dito que alguns falam em 
incorporar os terceirizados mas não fazem nada para isso acontecer. Foi dito também 
que debates são feitos porém nada concretizado e entre os que disseram não poder 
responder pelo sindicato foi colocado que fazem parte de um setor minoritário na 
diretoria do sindicato.

Já em relação ao sindicato dos bancários de Santos, os que responderam sim pela 
incorporação dos terceirizados na representação do sindicato falaram da ampliação 
da área de atuação do sindicato, melhor organização dos terceirizados e da preferência 
pela organização por ramo de atividade. No âmbito do sindicato dos bancários do 
Espírito Santo, foi dito não se saber como fazer, dado que  alguns destes trabalhadores 
já são organizados em outros sindicatos.

3.11 OUTRAS QUESTÕES PERTINENTES SOBRE A REALIDADE E A ORGANIZAÇÃO 
DOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS DA SUA BASE
Neste ponto foram levantadas diversas questões e reflexões, como a leitura de que os 
sindicatos deveriam ser organizados por ramo de atividade econômica e representar 
todos os trabalhadores do ramo, incluindo os terceirizados. Um chamado ao 
sindicato para envolvimento e interlocução na defesa dos direitos, na compreensão 
dos problemas e na organização dos terceirizados, considerando também a baixa 
organização sindical destes trabalhadores. A constatação de que são trabalhadores 
com extensas jornadas de trabalho, com baixa remuneração e benefícios, que 
carecem de melhor representação sindical. Foi dito também que a terceirização é a 
escravização legalizada e que ela vem crescendo e ocupando o lugar dos bancários 
formais, com aceleração verificada após a reforma trabalhista. Foi proposta também 
a discussão de uma renda mínima e a reivindicação de que o objetivo deve ser um só, 
qual seja, trazer mais trabalhadores para o sindicato. Foi sugerido também a via da 
disputa do sindicato destes trabalhadores, a exemplo do que tem ocorrido no sindicato 
dos vigilantes, com a dificuldade que estes trabalhadores ficam pouco tempo na 
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empresa. Foi dito também que estes trabalhadores estão abandonados à própria 
sorte, sendo regidos por sindicatos patronais, cartoriais e que os terceirizados que 
trabalham em banco gostariam de ser representados pelo sindicato dos bancários, 
dado que seus sindicatos não enfrentam seus problemas, tendo sido considerado 
também que a representação destes trabalhadores não é um caminho simples.

3.12 SUGESTÕES E CRÍTICAS À PESQUISA
Foram registradas também sugestões à pesquisa, a saber: Importância da pesquisa 
e sugestão para que se investigue todas as categorias que responderam a pesquisa e 
para que seja feito o envio do relatório para cada um dos sindicatos que participaram 
da pesquisa. Foi sugerido também incluir questões que possam definir as atividades 
terceirizadas meio e as atividades fim. Foi ressalta também a importância e elogiada 
a iniciativa. Foi dito também que a pesquisa poderia ser mais ampla e que a iniciativa 
é importante, porém insuficiente diante das mudanças políticas atuais.

4. EDUCAÇÃO E SAÚDE

No tocante a educação e saúde, seja do setor público ou privado, seja ao nível 
estadual, municipal ou federal, foram 28 pesquisas respondidas, sendo 9 pela 
APEOESP e as demais por sindicatos diversos, conforme descrito abaixo.

EDUCAÇÃO

• APEOESP: 9 respostas | Dirigentes de oposição, dirigente estadual executivo, 
conselheiros estaduais, militantes de base e assessor das seguintes cidades | 
regiões: São Paulo, Carapicuíba, Cotia, litoral Sul, Sorocaba e região.

• SINTEPP: 2 respostas | Dirigentes | Belém e Regional Xingu – PA

• APP SINDICATO: 2 respostas | Militantes oposição sindical | Paraná

• SINDIUPES: 1 resposta | Militante de oposição | Serra – ES

• LUTE SINDICATO (Desmembramento da APLB): 1 resposta | Dirigente | Bahia

• SIPROEM: 1 resposta | Dirigente | Barueri – SP

• SINPRO Osasco: 1 resposta | Dirigente | Osasco – SP

• SINDIEDUTEC/PR: 1 resposta | Militante de base/oposição | Curitiba – PR

• SINTEMA: 1 resposta | Militante de base/oposição | São Luís – MA

• ADUFG: 1 resposta | Militante de base/oposição | Goiás

• ASSURGS:  1 resposta | Integrante da direção do sindicato | Porto Alegre – RS

• SINASEFE:  1 resposta | Dirigente nacional do sindicato | Florianópolis – SC

• SINTUSP: 2 respostas | Militantes de base/oposição | São Paulo – SP
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• ATEMOS Associação dos trabalhadores da Educação municipal de 
Osasco: 1 resposta | Dirigente | Osasco – SP

SAÚDE

• SUEESSOR Osasco: 1 resposta | Advogado do sindicato (ex-dirigente) | Osasco -SP
• SINDSAUDE SC: 2 respostas | Dirigentes | Florianópolis – SC

4.1 QUADRO DESCRITIVO DA PESQUISA

SINDICATO CONHECIMENTO/
ATIVIDADES 
TERCEIRIZADOS

REPRESENTAÇÃO 
SINDICAL/ÁREA DE 
REPRESENTAÇÃO

ASSISTÊNCIA 
SINDICATO

Apeoesp 90% conhecem as ativi-
dades dos terceirizados. 
Foram citadas: limpeza, 
atendimento, merendei-
ra, vigilância, inspetor de 
alunos, suporte eletrônico 
e foi citado os professores 
Categoria “O” (contratos 
temporários) como uma 
categoria precarizada

90% disse que o sindicato 
não representa os terceiri-
zados. Foi dito pelo diri-
gente estadual executivo 
que os professores Cate-
goria “O” podem se filiar 
ao sindicato, tratando-se 
neste caso dos professores 
com contratos temporá-
rios.

6 disseram que não há 
assistência e 3 disseram 
que sim, sendo elas:  
1 - campanhas de solida-
riedade (São Paulo)
2 - jurídico, colônia, for-
mação (Guarulhos)
3 - Atendimento às 
pautas dos Professores 
Categoria “O” (por todo 
Estado de SP)

Sintepp Todas conhecem as ativi-
dades dos terceirizados. 
Foram citadas: meren-
deiras, serviços gerais, 
vigilância e a privatização 
das cantinas.

Todas disseram que o sin-
dicato não representa os 
terceirizados

Todas disseram que há 
assistência do sindicato: 
Orientações em geral 
como orientações jurídi-
cas, INSS, informes sobre 
demissões, orientações 
contratuais de trabalho e 
denúncias

App Sindicato Todos conhecem as ativi-
dades dos terceirizados. 
Foi descrita a seguinte si-
tuação: Em abril de 2020, 
as atividades de agente 
educacional 1 (inspetor, 
merendeira, etc) e agente
educacional 2 (atividades 
de secretaria) passaram, 
por lei, a serem contrata-
ções terceirizadas.

Todas disseram que o sin-
dicato não representa os 
terceirizados.

Houve uma resposta 
dizendo que não há 
assistência por parte do 
sindicato e outra dizendo 
que não sabe.

Sindiupes Conhece as atividades 
dos terceirizados. Foi cita-
da Limpeza, conservação 
e cozinha.

Sim. O sindicato estendeu 
a representação à todos 
funcionários da escola, 
embora tímida
consta na base trabalha-
dores da Limpeza, conser-
vação e cozinha.

Não sabe se há assistên-
cia por parte do sindicato
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Lute Sindicato Conhece as atividades 
dos terceirizados. Foi cita-
do serviços gerais, segu-
rança, serviço de apoio.

Sim, representa qualquer 
trabalhador em educação

Não há assistência por 
parte do sindicato aos 
terceirizados

Siproem Conhece as atividades 
dos terceirizados, mas 
sem citá-las

O sindicato não representa 
os terceirizados

Não há assistência por 
parte do sindicato aos 
terceirizados

Sinpro Osasco Conhece as atividades 
dos terceirizados, foi rela-
tado que vários professo-
res viraram PJ/MEI.  

O sindicato não representa 
os terceirizados

Não há assistência por 
parte do sindicato aos 
terceirizados

Sindiedutec/PR Conhece as atividades 
dos terceirizados, foram 
citados serviços gerais e 
vigilância.

O sindicato não representa 
os terceirizados

Não há assistência por 
parte do sindicato aos 
terceirizados

Sintema Conhece as atividades 
dos terceirizados, foram 
citadas Limpeza, manu-
tenção vigilância e admi-
nistrativo

O sindicato não representa 
os terceirizados

Não há assistência por 
parte do sindicato aos 
terceirizados

ADUFG Conhece as atividades 
dos terceirizados, foram 
citados limpeza, manu-
tenção vigilância e admi-
nistrativo

O sindicato não representa 
os terceirizados

Não há assistência por 
parte do sindicato aos 
terceirizados

ASSURGS Conhece as atividades 
dos terceirizados,  majo-
ritariamente segurança 
patrimonial, limpeza dos 
prédios e áreas externas.

O sindicato não representa 
os terceirizados

Sim. Assistência jurídica 
e política da coordena-
ção do sindicato em situ-
ações específicas, como 
greves, atraso de salários 
e demissões em massa. 
Mas não há assistência 
cotidiana.

SINASEFE Conhece as atividades 
dos terceirizados, foram 
citados limpeza, manu-
tenção, jardinagem e 
alimentação escolar

O sindicato não representa 
os terceirizados

Sim, porém incipiente. 
Na maior parte dos casos 
somente assistencialis-
ta, poucas vezes foi feito 
debate com os tercei-
rizados sobre questões 
como jornada de traba-
lho e hora extra

SUEESSOR 
Osasco

Conhece os terceirizados: 
limpeza, segurança, cozi-
nha e atualmente até os 
próprios trabalhadores da 
atividade fim (auxiliares e 
técnicos de enfermagem, 
radiologia, médicos e etc)

O Sindicato representa os 
auxiliares e técnicos de 
enfermagem em empre-
sa que precisam desses 
trabalhadores

Não há assistência por 
parte do sindicato aos 
terceirizados
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Sindisaúde SC Conhecem as ativida-
des terceirizadas, tanto 
nos hospitais públicos 
quanto privados, tendo 
citado: Limpeza, Higie-
nização de Hospitais e 
Setores Administrativos; 
Lavagem e Secagem 
de roupas; Confecção e 
cozimento de alimentos; 
Vigilância de Portarias; 
Serviços Administrativos, 
de entrega de materiais 
e medicamentos em al-
moxarifados; Serviços de 
manutenção e manuseio 
de redes sociais. Citaram 
também a pejotização 
de atividades especificas 
como profissionais de RX 
e médicos.

No caso de terceirização 
de gestão completa do 
hospital, a exemplo da 
Organizações Sociais, o 
SindSaúde SC representa 
todos os trabalhadores das 
OS.

Orientação sobre os 
direitos, o sindicato ajuda 
a buscar os sindicatos 
específicos quando 
existem, e em alguns 
casos assume dos advo-
gados tocarem alguma 
demanda. Distribuição 
de materiais, jornais e 
informativos é sempre 
feita para todos os traba-
lhadores, independente 
da “representatividade”. 
Foi considerado tam-
bém que muitos desses 
setores faziam parte da 
estrutura do Estado e fo-
ram terceirizados, desta
forma nos movimentos 
de mobilização e luta da  
categoria da Saúde os 
terceirizados são envolvi-
dos em movimentos.

Sintusp Conhecem as atividades, 
citaram: Vigilantes, pesso-
al da limpeza, técnicos 
em biotérios (bioteristas), 
técnicos em laboratórios, 
manutenção predial

O sindicato não representa 
os terceirizados

Um militante disse 
que não há assistência 
e outro disse que sim, 
por meio de orientação 
jurídica.

Atemos Conhece as atividades, 
tendo citado: limpeza e 
ajudante de cozinha

A associação representa os 
terceirizados, tendo citado 
as seguintes atividades: 
limpeza e auxiliar de cozi-
nha

Não há assistência por 
parte do sindicato aos 
terceirizados

SINDICATO REPRESENTAÇÃO 
SINDICAL

INTERESSE PARA 
REPRESENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA 
INTERESSE

Apeoesp A maioria disse não 
conhecer os sindicatos 
de representação dos 
terceirizados. Foi citada a 
existência de um sindica-
to para os funcionários de 
escola

2 disseram que sim, o 
sindicato quer incorporar 
os terceirizados em sua 
representação (dirigente 
estadual e de Guarulhos)
2 disseram que o sindicato 
não tem interesse em in-
corporar os trabalhadores 
na sua representação
5 disseram não poder res-
ponder pelo sindicato

Ver nota explicativa3 

3 A Justificativa apresentada pelos dois dirigentes que afirmaram haver interesse de representação considerou a luta pelo fim das 
desigualdades nas contratações. Já os dois que disseram não haver interesse de representação argumentaram que na educação 
no estado de SP existe um sindicato próprio para os funcionários de escola e não existe perspectiva de unificação e que os traba-
lhadores da educação pública e seus sindicatos representam no máximo os contratados temporários e jamais incorporam essas 
demandas de terceirizados. Já para os cinco que disseram não poder responder pelo sindicato foi dito que dado o caráter regiona-
lizado da Apeoesp por meio de suas subsedes não é possível definir uma política localmente sem consonância com a direção geral 
do sindicato em nível estadual. Uma das respostas foi de uma militante de oposição da Apeoesp que também é professora na rede 
municipal na cidade de São Paulo e filiada ao SINPEEM e disse que no âmbito deste sindicato a única luta que vê parcialmente 
acontecendo é com relação ao agente escolar, muito embora sejam contratados pela SME, os terceirizados, inclusive professores de 
creches, não são devidamente assistidos e o pessoal da cozinha e da limpeza são totalmente alijados.
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Sintepp Todas disseram que co-
nhecem, mas não recor-
dam os nomes

Todas disseram que não 
podem responder pelo 
sindicato.

A justificativa apresen-
tada foi que o sindicato 
oficialmente representa 
os trabalhadores efetivos 
e temporários e depen-
dem de alterações no 
registro e estatuto.

App Sindicato Não conhecem os sindi-
catos dos terceirizados

Todos disseram que não 
podem responder pelo 
sindicato.

A justificativa apresenta-
da foi que o militante é 
oposição sindical sin-
dicato, sendo que essa 
discussão ainda precisa 
ser

Sindiupes ensejada e é preciso 
pressionar a Direção para 
que represente os tercei-
rizados

Sim. O sindicato estendeu 
a representação à todos 
funcionários da escola, 
embora tímida
consta na base trabalha-
dores da Limpeza, conser-
vação e cozinha.

Não sabe se há assistên-
cia por parte do sindicato

Lute Sindicato Conhece os sindicatos, 
citado o Sindilimpe

Sim, querem incorporar os 
terceirizados na represen-
tação do sindicato

Foi colocada a necessi-
dade de reformulação 
estatutária, dado que o 
estado inova nas modali-
dades de contratação.

Siproem Conhece os sindicatos, 
porém não foram citados

Não pode responder pelo 
sindicato

Foi dito que quando o 
sindicato intervém os 
professores são desliga-
dos do serviço pois tem 
contratos com O.S’s.

Sinpro Osasco Não conhece os sindica-
tos dos terceirizados

Sim, querem incorporar 
os terceirizados em nossa 
representação

É interessante a incor-
poração para promover 
uma maior arrecadação 
e lutar pelos direitos des-
tes trabalhadores

Sindiedutec/PR Conhece o Siemaco - Sin-
dicato dos Empregados 
em Empresas de Asseio e

O sindicato não representa 
os terceirizados

Não há assistência por 
parte do sindicato aos 
terceirizados

Sintema Conhece, foi citado o sin-
dicato dos vigilantes

Não pode responder pelo 
sindicato

Não pode responder 
pelo sindicato, por ser 
militante de base e opo-
sição

ADUFG Não conhece os sindica-
tos dos terceirizados

Não pode responder pelo 
sindicato

Não pode responder 
pelo sindicato, por ser 
militante de oposição 
sindical
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ASSURGS Não conhece, afirmou ser 
sindicatos cartoriais.

Sim, porém por meio de 
algum tipo de organização 
com esses trabalhadores, 
como uma associação, 
cooperativa, observatório 
ou outra iniciativa dessa 
natureza

Há interesse, mas não 
há um plano. Há muita 
resistência da base, por 
questões corporativistas. 
Esse debate já foi le-
vantado algumas vezes, 
mas nunca feito com a 
profundidade necessária. 
Há uma iniciativa dos 
do Fortalecer (corrente 
interna do PSOL) que 
criou uma

SINASEFE Sim, citou o Sindilimpe Sim, queremos incorporar 
os terceirizados em nossa 
representação

Já foram feitas propostas 
em congressos estatu-
tários. A dirigente expôs 
sua defesa  do sindica-
lismo por ramo, relatou 
fazer parte da direção de 
um sindicato que repre-
senta técnicos e

SUEESSOR 
Osasco

docentes, o que já é um 
avanço no Brasil. Mas 
entende que devemos ter 
sindicatos que represen-
tem a todos(as) os(as) tra-
balhadores(as) do mes-
mo setor / que atuem no 
mesmo local de

O Sindicato representa os 
auxiliares e técnicos de 
enfermagem em empre-
sa que precisam desses 
trabalhadores

Não há assistência por 
parte do sindicato aos 
terceirizados

Sindisaúde SC Conhece sindicatos dos 
terceirizados, tendo cita-
do: Sindicato dos traba-
lhadores em asseio e con-
servação, sindicato dos 
trabalhadores em vigilân-
cia e segurança, sindicato 
dos médicos, sindicato 
dos profissionais técnicos 
em radiologia.

Foram duas respostas 
positivas, sendo uma para 
a incorporação dos tercei-
rizados na representação 
do sindicato e uma por 
meio de algum tipo de 
organização com esses 
trabalhadores, como uma 
associação, cooperativa, 
observatório ou outra ini-
ciativa dessa natureza

Ver nota explicativa4

Sintusp Conhecem sindicatos da 
base dos terceirizados, foi 
citado o SIEMACO

Não podem responder 
pelo sindicato

Porém é entendida a 
relevância dessa incorpo-
ração, considerando que 
os trabalhadores desem-
penham as atividades no 
mesmo local de trabalho 
e enfrentam os mesmos 
ou piores condições de 
trabalho. O trabalhador 
pode optar em ter dois 
ou um sindicato

4 Foi considerado que a divisão de representação como esta se dando atualmente fragiliza a capacidade de mobilização dos 
trabalhadores. Existe no Estatuto do sindicato um dispositivo que garante essa representação, dizendo que são representados os 
“trabalhadores contratados por interposta pessoa”, no entanto, se trata de uma disputa porque os sindicatos desses terceiros exis-
tem de fato. Outra consideração foi que existe pouca discussão nesse sentido, porém algumas dessas categoria já nos procuraram 
para orientação em suas demandas e é preciso buscar mais elementos para fazer essa discussão. As alternativas apontadas como 
observatório ou outra modalidade seria uma alternativa, porém ainda essa discussão não se deu no sindicato.
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Atemos Não conhece os sindica-
tos dos terceirizados

Não tem interesse em or-
ganizar os terceirizados

Porque não são realmen-
te terceirizados como 
trabalhadores, mas 
fazem parte de um

programa chamado POT

4.2 OUTRAS QUESTÕES, SUGESTÕES E CRÍTICAS
A propósito de outras questões levantadas no âmbito da pesquisa, bem como 
sugestões e críticas, apresentamos aqui as colocações que se deram no âmbito de 
cada sindicato:

APEOESP:  Foi dito que os trabalhadores terceirizados possuem aversão aos sindicatos 
e a organização, certamente devido ao medo da perda de emprego e opressão. Foi 
dito também sobre o absurdo maior de não renovação de contratos, sendo que os 
terceirizados trabalham nove meses e depois tem que ficar um ano esperando a 
recontratação. Empresas ganhando bilhões e o salário dos contratados de miséria. 
Foi dito também que os terceirizados deveriam ser de alguma maneira incluídos nas 
questões que desrespeitam seu trabalho e seus vencimentos. Na educação pública 
por exemplo quanto mais se terceiriza mais se desumaniza as relações no local de 
trabalho e a complexidade desse atendimento que envolve pais alunos e professores. 
Foi considerado também que há muitos professores terceirizados descontentes 
com a atuação da Apeoesp, sugerindo que uma pesquisa qualitativa para essa 
categoria em especifico poderia nortear ações da intersindical que também dirige a 
Apeoesp na direção proporcional. Foi dito também que os setores terceirizados serão 
largamente ampliados na economia pós pandemia, ( o que já vinha acontecendo 
na economia formal), logo seria importante pensar sob a lógica das Mps, organizar 
a classe trabalhadora terceirizada e lutar pela organização politica que proporcione 
melhor correlação de forças nas derrubadas das MPs aprovadas nos governos 
Temer/Bolsonaro no parlamento e formular uma nova politica nacional para os 
trabalhadores. Foi dito também sobre a dificuldade de acesso a informação na seção 
regional do sindicato (Sorocaba e região) e que a via de acesso aos debates tem se 
dado via Intersindical. A propósito dos professores da categoria “O” foi dito que não 
possuem direito ao hospital do servidor e demais direitos que os efetivos e estáveis 
possuem, tendo sido travada pelo sindicato várias disputas judiciais e políticas pra 
mudar este quadro, tendo sido elogiada também a iniciativa da pesquisa.

SINTEPP: Foi relatado atraso de salário, atraso de vale transporte e assédio, sendo 
importante achar possibilidades de amparar os terceirizados na mesma base de 
efetivos e temporários. Foi dito também que deve haver uma organização dos 
trabalhadores/as terceirizados que precisam de uma entidade que os representem 
em seus direitos trabalhistas, contratuais, dentre outros, bem como foi elogiada a 
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ideia da pesquisa e dito que precisam ser analisadas para se tornarem instrumentos 
político de ideias e consequentemente jurídicos, estando os caminhos sendo pensados 
corretamente.

APP SINDICATO: Elogiou a pesquisa e considera que a Intersindical tem que 
conhecer a realidade dos terceirizados e trazê-los para a central.

SINDIUPES: Atesta que a maioria dos terceirizados são mulheres, sofrem todos 
problemas estruturais da terceirização como assédio moral constante, rotatividade, 
baixos salários, disciplina de função e no contexto da pandemia ou tiveram os salários 
reduzidos ou foram demitidas.

LUTE Sindicato: Afirmou que os terceirizados não reconhecem os sindicatos, que em 
sua maioria são afilhados políticos e se subordinam aos gestores. Coloca que a pesquisa 
deveria ser por ramo de atividade com disponibilidade de itens pré selecionados.

SIPROEM Barueri: Colocou sobre a necessidade de verificar como organizar os 
trabalhadores de Organizações Sociais (O.S.)

SINDIEDUTEC/PR: Considerou que os vigilantes, por serem apenas dois, não foi 
possível ver atuação de um sindicato próprio. Mas no caso do Siemaco, já teve interesse 
de mobilização por parte dos terceirizados, quando da possibilidade de quebra de 
contrato, e a atuação do Sindicato foi entendida por ele como insatisfatória. Existe a 
consciência da importância do sindicato, mas a atuação deslegitima.

SINTEMA: Destaca a importância da pesquisa e afirma que o sindicato deveria atuar 
em defesa dos terceirizados pois eles possuem sempre seus direitos usurpados.

ASSURGS: Destaca que a principal dificuldade em organizar os terceirizados é a 
fragilidade do vínculo empregatício. O trabalho reivindicatório tem que ser público, 
mas a organização tem que ser clandestina para não expor as lideranças, ou essas 
acabam sendo sempre demitidas. Então é um trabalho difícil de desenvolver em nível 
de sindicato de servidores públicos por ser uma diferença muito grande em relação 
a estes servidores. É preciso investigar e criar um formato de ajudar na organização 
dos trabalhadores sem prejudicar a vanguarda. Também é difícil fazer avançar a 
consciência tanto dos servidores quanto aos terceirizados da base. Dado que o sindicato 
não vem para resolver os problemas dos trabalhadores e nem para organizar a luta. 
Afirma que apesar das diferenças de vínculo e de condições de trabalho e salário a 
luta pode ser feita em conjunto, ainda mais em uma conjuntura em que está difícil 
até de chamar para lutar “por si”.
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SINASEFE: Disse ter muita dificuldade em pensar a organização dos terceirizados, 
há muitos aspectos a serem considerados. A intervenção estatal na organização de 
trabalhadores sempre será um obstáculo pra tudo. Avalia que o desafio é enorme e está 
articulado com organizar outros segmentos da classe, como MEIs, microempresários 
que são explorados via facções, informais, desempregados, contratos temporários ou 
de trabalho intermitente. Diz parecer que a solução é territorial e não por local de 
trabalho.

SUESSESSOR Osasco: Considerou que na base do sindicato as CCTs dos terceirizados 
geralmente tem menos direitos sociais e econômicos. Considerou também como 
importante a iniciativa da intersindical em tentar organizar os trabalhadores 
terceirizados, já que os mesmos carregam os prejuízos da falta de organização e de 
luta.

SINDISAÚDE  SC: No caso da saúde, é comum a troca de posto de trabalho, dificultando 
que se crie vínculos e se possa organizar melhor esses trabalhadores. Muitas vezes 
não são demitidos, mas trocados de local onde prestam serviço continuamente. 
São tratados de forma diferente pelas chefias e as vezes até pelos trabalhadores 
contratados diretamente. Em alguns locais, não podem comer no mesmo refeitório 
ou usar os mesmos vestiários. Outra consideração foi sobre a necessidade de se 
conhecer melhor a organização desses trabalhadores terceirizados, considerando 
que em alguns casos estes são representados por sindicatos com pouca atividade 
e luta sindical, além das que atividades administrativas e rotineiras. Agora quanto 
a representar juridicamente essas categorias, talvez não seja possível, porém são 
categorias importantes que se estivessem nas lutas teriam muito a contribuir. Um 
exemplo disso ocorreu na Greve do Hospital de Caridade, gerido por uma entidade
filantrópica, onde os trabalhadores da cozinha e limpeza foram os que mais aderiram 
ao movimento e apresentaram uma postura solidária em relação aos outros 
trabalhadores muito importante.

SINTUSP: Foi considerada a dificuldade de dialogar com os trabalhadores 
terceirizados, dado o medo de serem perseguidos por seus supervisores imediatos. Foi 
considerado também que o impedimento do sindicato da base não pode interferir 
para ajudar trabalhadores terceirizados.

5. OUTROS SERVIÇOS E ATIVIDADES 
(PÚBLICOS E PRIVADOS)

Agrupamos neste último bloco do relatório da pesquisa outros serviços e atividades, 
seja do setor público ou privado, seja ao nível estadual, municipal ou federal, tendo 
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sido registrada 12 pesquisas respondidas, conforme descrição abaixo.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

• ASSIBGE – SN: 1 resposta | Dirigente do Núcleo de Santa Catarina e Oposição à 

direção nacional

• SINTRAJUFE:  1 resposta | Compõe a direção colegiada | Teresina – PI

• SINAI:  2 respostas |  Dirigentes | RN

• SINDIAMBIENTAL PA: 1 resposta | Coordenador Geral | Belém – PA

• SINDISFORT: 1 resposta | Conselheiro fiscal | Fortaleza de Minas – MG

• SINDISEPEN VAL: 1 resposta | Militante de base/oposição | Valparaíso – GO

• SINTRASEM FLORIANÓPOLIS: 1 resposta | Militante de base | Florianópolis - SC

• SERVIDORES DE VINHEDO:  1 resposta | Dirigente | Vinhedo – SP

SETOR PRIVADO

• SINDIPETRO SJCAMPOS: 1 resposta | Dirigente | São José dos Campos – SP 

• SINDIPETRO RS:  1 resposta | Militante de oposição | Porto Alegre – RS 

• SINDICATO DOS JORNALISTAS DE SP: 1 resposta | Militante de oposição | São 

Paulo – SP

5.1 QUADRO DESCRITIVO DA PESQUISA

SINDICATO CONHECIMENTO/
ATIVIDADES 
TERCEIRIZADOS

REPRESENTAÇÃO 
SINDICAL/ÁREA DE 
REPRESENTAÇÃO

ASSISTÊNCIA 
SINDICATO

Assibge-SN Conhece as atividades, 
citando: Limpeza, re-
cepção e manutenção 
predial.

O sindicato não repre-
senta os terceirizados

Sim. Em situações es-
porádicas. Foi feita uma 
campanha de arreca-
dação quando houve 
atrasos de salários. 
Também já foi ofereci-
da assistência jurídica 
em litígios trabalhistas. 
E houve uma interse-
ção também sempre 
à direção da empresa 
para que participem de 
atividades de formação, 
palestras etc promovi-
das pelo sindicato.
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Sintrajufe Conhece as atividades 
dos terceirizados, tendo 
citado: Segurança, 
copa, limpeza, serviços 
gerais e outros serviços 
específicos, próprios da 
carreira

O sindicato não repre-
senta os terceirizados

Presta alguma orienta-
ção informal, mas sem 
qualquer representati-
vidade

SINAI Conhecem as ativida-
des dos terceirizados, 
tendo citado: Seguran-
ça patrimonial em ór-
gãos do Estado, limpeza 
e higienização, Secreta-
rias funcionais,

O sindicato não repre-
senta os terceirizados

O sindicato não presta 
assistência, apenas in-
clui os terceirizados em 
suas discussões.

Sindiambiental – PA Conhece as atividades 
dos terceirizados, tendo 
citado Protocolo, servi-
ços gerais e segurança

O sindicato não repre-
senta os terceirizados

O sindicato não presta 
assistência aos terceiri-
zados

Sindisfort – Fortaleza 
de Minas

Conhece as atividades 
dos terceirizados

O sindicato não repre-
senta os terceirizados

O sindicato não presta 
assistência aos terceiri-
zados

Sindisepen VAL Conhece as atividades 
dos terceirizados, tendo 
citado limpeza, pro-
fessores, cozinheiros e 
vigias.

O sindicato representa 
os professores terceiri-
zados

O sindicato presta assis-
tência jurídica

Sintrasem Florianó-
polis

Conhece as ativida-
des dos terceirizados, 
tendo citado: Limpeza, 
serviços gerais, auxiliar 
administrativo, meren-
deira, segurança patri-
monial,
motorista, calceteiro 
e outros profissionais 
ligados a pequenas 
obras e manutenção 
de ruas e pavimentos. 
As vagas de estaciona-
mento são terceirizadas, 
mas houve rompi-
mento de contrato e 
no momento as vagas 
estão livres. Certamente 
há outros, especialmen-
te se for considerado 
os serviços totalmente 
externos a prefeitura, 
mas de uso frequente, 
como trabalhadores de 
empresas de manuten-
ção, pintura e mecânica 
automotiva.

O sindicato não repre-
senta os terceirizados, 
representando apenas 
os trabalhadores da 
mesma função com 
contrato direto (tempo-
rários e efetivos)

O sindicato não presta 
assistência aos terceiri-
zados

Servidores de Vinhe-
do

Conhece as atividades 
dos terceirizados, tendo 
citado limpeza ,meren-
da e jardinagem.

O sindicato não repre-
senta os terceirizados

O sindicato não presta 
assistência aos terceiri-
zados
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Sindipetro sjcampos Conhece as atividades 
dos terceirizados, tendo 
citado: Manutenção, 
almoxarifado, limpeza 
industrial, jardinagem, 
tratamento efluentes, 
motoristas,operadores 
guindastes, adminis-
trativos, engenharia, 
técnicos de seguran-
ça, restaurante e setor 
médico

O sindicato não repre-
senta os terceirizados

Presta assistência aos 
terceirizados, como 
em atividades conjun-
ta no caso greve ou 
movimento nacional, 
acompanha casos de 
falências de firmas e 
cobranças junto a Pe-
trobrás

Sindipetro RS Conhece as atividades 
dos terceirizados, tendo 
citado manutenção, 
limpeza, transporte, ad-
ministrativo, segurança, 
saúde e restaurante.

O sindicato não repre-
senta os terceirizados

O sindicato não presta 
assistência aos terceiri-
zados

Sindicato dos Jorna-
listas de SP

Conhece as atividades 
dos terceirizados

O sindicato não repre-
senta os terceirizados

O sindicato não presta 
assistência aos terceiri-
zados

SINDICATO REPRESENTAÇÃO 
SINDICAL

INTERESSE PARA RE-
PRESENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA PARA 
INTERESSE

Assibge-SN Conhece o Sindlimp-SC 
(UGT) no caso das tra-
balhadoras da limpeza, 
não conhecendo os 
demais

Sim, porém por meio 
de algum tipo de or-
ganização com esses 
trabalhadores, como 
uma associação, coope-
rativa, observatório ou 
outra iniciativa dessa 
natureza

Não é a posição ma-
joritária a questão da 
representação. Mas é 
consensual aumentar 
a atuação e oferecer a 
estrutura do sindicato 
para ajudar a organizar 
esses trabalhadores.

Sintrajufe Conhece alguns, citan-
do o sindicato da Saúde 
e do judiciário estadual 
do Piauí, mas sem sa-
ber esclarecer em quais 
dimensões.

Não pode responder 
pelo sindicato.

Mesmo havendo vários 
debates na diretoria, 
nunca foi pautado o 
tema da representativi-
dade  de terceiros
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SINAI Um dirigente conhece, 
tendo citado: Sindicato 
dos trabalhadores na 
limpeza publica e con-
servação do Município 
de Natal RN,
SINDLIMP.

Foram duas respostas 
positivas, sendo uma 
para a incorporação dos 
terceirizados na repre-
sentação do sindicato 
e uma por meio de 
algum tipo de organiza-
ção com esses trabalha-
dores, como
uma associação, coope-
rativa, observatório ou 
outra iniciativa dessa 
natureza

Para o dirigente que 
concorda com a incor-
poração dos terceiri-
zados na representa-
ção do sindicato, são 
serviços que já foram 
exercidos por trabalha-
dores do quadro efetivo 
dos órgãos públicos, 
terceirizados por inte-
resses privados e não da 
Administração Publica, 
via de regra exercidos 
por empresas de ter-
ceiros ligados a casta 
politica local, com cus-
tos reconhecidamente 
mais altos, sendo, pois, 
perfeitamente possí-
vel e, viável, a filiação 
destes ao Sindicato que 
representa a categoria 
principal, que deve dei-
xar de sê-la, passando a 
única.

Sindiambiental – PA Conhece sindicatos que 
representam os tercei-
rizados: Sindicato dos 
vigilantes e o de limpe-
za e conservação

Sim, queremos incorpo-
rar os terceirizados em 
nossa representação

Considerou que os 
terceirizados estão 
próximos no dia à dia 
do órgão ambiental e o 
sindicato acompanha 
a ausência do sindicato 
deles pra lutar por seus 
direitos.

Sindisfort – Fortaleza 
de Minas

Não conhece os sindi-
catos que representam 
os trabalhadores tercei-
rizados

Não pode responder 
pelo sindicato

É membro do sindicato 
mas não responde pela 
diretoria

Sindisepen VAL Não conhece os sindi-
catos que representam 
os trabalhadores tercei-
rizados

Não pode responder 
pelo sindicato

Está na oposição e de-
pende de reuniões com 
a direção para deliberar 
pautas relacionadas

Sintrasem 
Florianópolis

Conhece o Sindilimp Não pode responder 
pelo sindicato

O militante avalia que 
esse debate não tem 
eco no sindicato, dado 
o corporativismo como 
vício da estrutura sindi-
cal, mas também como 
preconceito e falta de 
identidade de classe.

Servidores de 
Vinhedo

Não conhece os sindi-
catos que representam 
os terceirizados

Sim, querem incor-
porar os terceirizados 
em  representação do 
sindicato

Entende que sim por-
que esses trabalhadores 
também são servidores 
públicos

Sindipetro sjcampos Conhece os sindicatos 
que representam os ter-
ceirizados, tendo citado 
Sintricom e minérios

Sim, querem incor-
porar os terceirizados 
na representação do 
sindicato

Considera que é melhor 
acompanhá-los junto 
de uma secretária espe-
cífica
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Sindipetro RS Não conhece os sindi-
catos que representam 
os terceirizados

Não pode responder 
pelo sindicato

Considerou que não 
é da direção, mas no 
ultimo congresso foi 
aprovado dispositivos 
no estatuto que permi-
te essa representação

Sindicato dos 
Jornalistas de SP

Não conhece os sindi-
catos que representam 
os terceirizados

Não pode responder 
pelo sindicato

Nunca viu campanha 
direcionada aos tercei-
rizados

5.2 OUTRAS QUESTÕES, SUGESTÕES E CRÍTICAS

SINAI: Foi colocada uma preocupação no que se refere a questão de ordem legal, 

sendo necessário esse ajuste caso seja encaminhada o Projeto da Reforma Sindical 

ao Congresso. Foi elogiada a iniciativa da pesquisa e sugerida uma pesquisa sobre a 

quantidade dos trabalhadores de delivery.

SINTRAJUFE: Foi considerado que não existe um único sindicato dos terceirizados e 

o que se sabe é que não há assembleias ou debates com eles. Muitos nem conhece o 

Sindicato ou seus dirigentes que, ao que tudo indica, são ligados às empresas.

SINDIAMBIENTAL – PA: Considerou que os trabalhadores terceirizados sofrem 

ameaças, perseguições, assédio, porém não procuram seus sindicatos pois não são 

nem filiados. Fez uma crítica, considerando que a pesquisa não procura identificar se 

os terceirizados são ou não filiados aos seus sindicatos.

SINDISEPEN VAL: Considerou que a assistência jurídica e a assistência social são de 

suma importância e que deve-se buscar meios para colocar em prática os resultados 

da pesquisa.

SINTRASEM FLORIANÓPOLIS: Foi considerado que em algumas situações é 

parcialmente justificável o afastamento em relação aos terceirizados, nos casos em 

que existem profissionais concursados nas mesmas vagas ou é plenamente viável 

substituir a terceirização por contrato direto. Existem imposições legais da estrutura 

sindical que não podem ser ignoradas, mesmo assim é possível oferecer assistência 

jurídica indireta, envolver esses trabalhadores no debate da categoria, mesmo em 

formato mais “frouxo”, que não caracterize abertamente disputa de base sindical. 

A própria defesa de contratação direta pode ser feita de forma que se aproveite a 
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experiencia e tempo de casa dos profissionais terceirizados.

SERVIDORES DE VINHEDO: Considera que os terceirizados estão sem assistência 

alguma, pois os seus sindicatos são de outra cidades e muitos não o conhecem. Elogia 

a iniciativa da pesquisa e espera que ela traga resultados para algumas ações.

SINDIPETRO RS: Considerou também que a direção do sindicato (CUT) nunca 

demonstrou vontade política de representar os trabalhadores terceirizados.

SINDICATO DOS JORNALISTAS DE SP: Considerou que os terceirizados são maioria 

na base, havendo pouquíssimos celetistas.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que:

• Quase todos os militantes e dirigentes (95,5%) conhecem o tipo de atividade 

exercida pelos trabalhadores terceirizados em sua base; 

• As atividades terceirizadas são diversas, havendo no bojo delas atividades já 

tipicamente identificadas como terceirizadas (como serviços de segurança, 

limpeza, cozinha, manutenção), mas atingindo também outros tipos de atividade 

ligadas a produção e de categorias como médicos, jornalistas e advogados; 

• A maioria absoluta dos sindicatos (80%) não representa os trabalhadores 

terceirizados; 

• 43,2% dos sindicatos apenas prestam algum tipo de assistência aos 

trabalhadores terceirizados; 

• Das assistências prestadas pelo sindicato, em algumas poucas situações os 

terceirizados podem se filiar, ou se associar como colaborador e em outras 

recebem assistência como serviços jurídico, de convênios, de lazer, orientação 

sobre direitos trabalhistas e previdenciário e atividades de formação; 
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•  Considerando o universo de dirigentes, ex-dirigentes, militantes de base e 

assessores que responderam a pesquisa, 46,6% disseram que conhecem o 

sindicato que representam os terceirizados; 

• Considerando o universo de militantes e dirigentes que responderam a 

pesquisa, 29,5% disseram que seu sindicato quer incorporar os terceirizados em 

sua representação e 14,8% que querem organizar estes trabalhadores, porém 

por meio de algum tipo de organização, como uma associação, cooperativa, 

observatório ou outra iniciativa dessa natureza; 

•  No ramo químico ficou evidente o interesse do Sindicato em incorporar 

os trabalhadores terceirizados ou organizá-los por meio de algum tipo de 

organização, havendo um campo aberto para esse debate e essa iniciativa no 

âmbito do sindicato; 

•  No ramo financeiro/bancário ficou identificado o interesse dessa organização 

dos terceirizados também no âmbito dos sindicatos dirigidos pela Intersindical, 

qual seja, bancários de Santos e Região e do Espírito Santo, bem como também 

ficou identificado a leitura “pró-terceirizados” no âmbito dos bancários de São 

Paulo, Osasco e Região, ainda que com a dificuldade de tratar-se este um 

sindicato com presença minoritária da Intersindical em sua direção; 

• No âmbito da educação, ficou identificada a leitura “pró-terceirizados” dos 

militantes da Intersindical no âmbito da APEOESP, ainda que com a dificuldade 

da presença da central ser minoritária na direção do sindicato. Ficou identificado 

também o interesse de incorporação ou organização dos terceirizados no âmbito 

do Sintepp, do Lute Sindicato, do Sinpro Osasco, da Assurgs e do Sinasefe. Merece 

atenção também a iniciativa do Sindiupes no Espírito Santo (dirigido pela CUT), 

que incorporou em sua representação trabalhadores terceirizados; 

• No âmbito da saúde ficou também identificado o interesse de incorporação 

ou organização dos terceirizados pelo Sindisaúde SC, ganhando destaque sua 

forma de atuação política e sindical que dá boa cobertura para os trabalhadores 

terceirizados;
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• Considerando os outros ramos e atividades, seja do serviço público ou privado, 

ficou identificado também o interesse de incorporação ou organização na 

Assibge – SN, no SINAI, no Sindiambiental – PA, no servidores de Vinhedo e no 

Sindipetro SJCampos.

Por fim, considerando os resultados da pesquisa e todo o trabalho realizado até então 

pelo GT de terceirizados da Intersindical – CCT propomos para a Direção Nacional da 

Intersindical a criação OBSERVATÓRIO DOS TRABALHADORES TERCEIRIZADOS 

com a finalidade de continuar o trabalho com os terceirizados, defendendo direitos 

e melhores condições de trabalho e ajudando a incorporar esses trabalhadores 

nas categorias preponderantes e a estabelecer formas de organização sindical ou 

associação específicas.
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