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O objetivo deste informe é analisar, 
a partir dos setores selecionados e 
integrados em cadeias de produção 
presentes no Brasil, Argentina, El 
Salvador, Costa Rica, Panamá e 
República Dominicana, o debate 
atual sobre a inserção das atividades 
produtivas da região em cadeias 
globais de produção, o processo de 
organização das atividades econômicas 
em âmbito regional, situando a análise 
no mercado trabalho e nas condições 
de trabalho, bem como a incidência da 
informalidade, do trabalho precário e 
a presença de trabalho forçado nestes 
países e identificar as estratégias 
sindicais, especialmente neste contexto 
de crise da COVID-19.  

O neoliberalismo tem reconvertido a 
América Latina em uma região com 
alta centralidade na agroexportação, 
na mineração e nos serviços às custas 
de um padrão de desenvolvimento 
econômico e social centrado no 
estímulo as atividades produtivas locais 
que promovam melhora nas condições 
de vida, na redução da pobreza e da 
inclusão social. 

Os dados mostram que o trabalho 
precário abarca 56,7% das mulheres 
e 56,2% 1 dos homens que trabalham 
na região. Além disso, aprofunda as 
vulnerabilidades sociais e potencializa 
formas de exploração do trabalho que são 
identificadas por diferentes expressões 
(trabalho forçado, trabalho escravo 
contemporâneo, trabalho análogo ao 
escravo, servidão, tráfico de pessoas, 
etc.), que podem remeter a distintas 
definições jurídicas e a fenômenos não 
completamente similares, mas que se 
identificam por ultrapassar os limites 
mínimos impostos ao uso da força de 
trabalho na sociedade atual.

Outro efeito é a extensão da pobreza 
que, na América Latina, supera o 
setor informal. Atinge também um 
amplo segmento de pessoas estáveis 
exploradas pelas empresas modernas, 
inseridas em cadeias globais.  

1 . Introdução 

1 Esses dados se referem a 22 países da América Latina e Caribe e incluem trabalho urbano e rural. Os dados desagregados para a agricultura 
representam 91,2% para as mulheres e 87,1% para os homens e para acessá-los consultar https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.
html?lang=es&temaIndicadores=394

https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?lang=es&temaIndicadores=394
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Com a pandemia o impacto sobre 
o trabalho atingiu, sobretudo, os 
mais desfavorecidos e vulneráveis, 
sinalizando para o aumento da pobreza 
e da extrema pobreza2. Seus efeitos 
também são diferenciados para os sexos. 
Se estabeleceu uma clivagem entre os 
que têm seus rendimentos assegurados 
e a proteção à vida e os precisam seguir 
trabalhando e colocando em risco a sua 
existência. Em contraste com as crises 
anteriores, o emprego das mulheres 
corre maior risco do que o dos homens, 
principalmente devido ao impacto da 
desaceleração no setor de serviços e 
no trabalho doméstico remunerado. 
Ao mesmo tempo, as mulheres 
representam uma grande proporção 
de pessoas em ocupações na linha 
de frente, especialmente nos setores 
de saúde e de cuidados e o aumento 
da carga de trabalho doméstico não 
remunerado.

E as CGP ao invés de trazer a 
uniformização e padronização das 
realidades econômicas e sociais, amplia 
a diferenciação entre os países e dentro 
dos próprios países. Considerando que 
a forma como os países se inserem na 
economia mundial é um elemento 
determinante de suas possibilidades 
de desenvolvimento sustentável e 
inclusivo. 

Por ouro lado, a pandemia 
fragilizou cadeias de produção no 
mundo todo devido as rupturas e 
vulnerabilidades evidenciadas na falta 
de semicondutores para a indústria 
automotiva, equipamentos para a 
saúde, elevação dos preços de grãos e 
alimentos básicos, que comprometeu 
a segurança alimentar e nutricional de 
vários países, notadamente entre os 

mais pobres. (IEDI, 2021). Com isso, se 
expos no mundo inteiro as debilidades 
das cadeias globais de suprimentos.

O que a pandemia trouxe de novo é que 
agora a superação dessas debilidades 
se tornou, nas palavras do relatório da 
UNCTAD, uma “prioridade estratégica 
máxima para países e as empresas 
multinacionais”. (UNCTAD,2021). 
Isso pode sinalizar mudanças nas 
configurações das cadeias a médio 
e longo prazos. Desde 2007 que os 
fluxos internacionais vinham sofrendo 
com o impacto da crise financeira. A 
participação das cadeias globais nos 
fluxos internacionais responde por 
cerca de  50%3.

Esse informe é composto por três 
dimensões: 1) dados quantitativos 
para que se organize uma visão 
sobre os avanços e permanências das 
desigualdades laborais na região a partir 
das taxas de ocupação, desocupação, 
informalidade, acesso a proteção social 
e presença de trabalho forçado e infantil; 
2) a dinâmica das cadeias de produção 
na região, especialmente nestes 
contexto de crise e as reconfigurações 
com o surgimento de novos setores 
facilitados pelos avanços tecnológicos, 
bem como o debate sobre a viabilidade 
de mudanças estratégicas frente aos 
limites evidenciados na pandemia e, 3) 
as respostas e estratégias sindicais ao 
avanço da precarização. 

2  As Nações Unidas preveem que a pandemia jogará cerca de 420 milhões de pessoas de volta à extrema pobreza em todo o mundo, aumentando 
ainda de 135 milhões para 265 milhões o total de habitantes no planeta que voltarão a sofrer períodos de fome crônica. Acessado em 02/08/2020. 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/saida-da-crise-em-forma-k-ampliara-desigualdade.shtml
3 Dados do Banco Mundial divulgados pelo IEDI. Disponível em https://iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_980.html

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/06/saida-da-crise-em-forma-k-ampliara-desigualdade.shtml
https://iedi.org.br/cartas/carta_iedi_n_980.html
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 Avanços e  permanências da 
informal idade na região e  nos 

países selecionados

paralisação de obras, também ocorreu 
redução na participação dos setores 
produtores de serviços de transporte, 
armazenagem e comunicações. Por 
outro lado, a participação das atividades 
financeiras e de serviços às empresas 
se incrementaram em quase todos os 
países, assim como a ampliação das 
plataformas digitais em toda a região.  
A pandemia também fragilizou elos 
da cadeia produtiva decorrentes do 
desabastecimento de suprimentos 
forçando atividades produtivas 
paralisarem suas operações pela falta 
de matéria prima ou insumos. 

A lenta recuperação da atividade 
econômica em 2021 vem sustentando a 
manutenção de taxas de desocupação 
elevadas em toda a região, no 1ºtrimestre 
de 2021 a taxa de desocupação era de 
10,2% na Argentina; 14,7% no Brasil; 
18,7% na Costa Rica, 9,5% em El Salvador; 
14,5% no Panamá e 8,0% na República 
Dominicana. Todos esses países tiveram 
suas taxas elevadas em um contexto de 
alta desocupação regional. Contudo, 
alguns países, a exemplo da Costa Rica 
a taxa de desocupação disparou entre 
2019 e 2020 de uma média, para ambos 
os sexos, de 11,8% para 19,6% e, entre as 
mulheres, cresceu 10pp, passando de 

A análise se inicia com um panorama 
sobre o mercado de trabalho em que 
se identificam aspectos estruturais 
que permanecem ao longo de décadas 
somados aos conjunturais provocados 
pela crise sanitária. 

A queda na taxa de ocupação ocorreu 
em todos os países, ampliando a 
desocupação e o número de pessoas 
que se retiraram da força de trabalho 
por estarem inseridas em setores 
fortemente afetados pela crise. Estima-
se que em 2020 foram perdidos mais 
de 26 milhões de postos de trabalho 
na ALC e a lenta recuperação em 2021 
está sendo liderada pelo trabalho 
informal que responde por 70% dos 
empregos gerados na região. (OIT,2021). 
As medidas adotadas pelos governos 
embora importantes e necessárias, são 
insuficientes para enfrentar o problema. 

A ampliação da desocupação ocorreu de 
forma generalizada para toda a região 
e afetou igualmente ambos os sexos 
(Gráfico 1), os setores mais afetados foram 
os que se caracterizam pelo contato 
direto entre as pessoas, tais como: 
serviços de alojamento e restaurantes, 
serviços pessoais, além disso, temos 
o setor da construção civil pela 
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Ao disponibilizar empréstimos para 
investir em seu próprio negócio 
essas plataformas criam a ilusão, 
principalmente entre as mulheres, de 
reconciliar a obtenção de uma renda 
com o cuidado de sua família e, com 
isso, reforça as hierarquias de gênero e 
a violência contra as mulheres. 

15,3% para 25,7%. Entre os países em 
que a formalização é alta cresceu a 
desocupação e entre os que predomina 
a informalidade se intensificou a retirada 
das pessoas da força de trabalho. 
A crise acelerou a adoção de formas 
digitais através das plataformas 
eliminando atividades tradicionais no 
setor de comércio e serviços por meio 
dos marketplaces.⁴
 

⁴Marketplace online é uma plataforma colaborativa, também denominada shopping virtual, onde um conjunto de empresas ofertam produtos e serviços no mesmo 
endereço, na internet. O processo de vendas, geralmente, fica sob responsabilidade do organizador, que disponibiliza aos usuários uma estrutura digital com formas 
de pagamentos seguras e cálculos de frete integrados. Atualmente o Mercado Livre é a maior e-commerce da América Latina. Para maiores informações consulte 
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/CE/Anexos/Cartilha%20Canais%20de%20Comercializa%C3%A7%C3%A3o%20-%20Marketplace.pdf

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/CE/Anexos/Cartilha%20Canais%20de%20Comercializa%C3%A7%C3%A3o%20-%20Marketplace.pdf
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2.1  Trabalho informal  e  de 
baixa produt iv idade
A persistência da informalidade na região 
está relacionada cada vez mais com a 
própria dinâmica de acumulação do 
capital e pelos processos de flexibilização 
e subcontratação. Além disso, as redes 
de subcontratação alimentam essas 
relações de precariedade, a exemplo do 
setor de confecções, agroexportador e 
indústria de alimentos. 
Conforme dados da Tabela 1 de 2019, 
51,8% das mulheres e 45,9% dos homens 
se encontravam nessas condições 
na América Latina e Caribe, trata-se 
de trabalhadores (as) independentes 
não qualificados (as).  Essa condição 
se intensificou com a pandemia. 
A análise para os últimos 10 anos 
(2009-2019) sugere que os setores de 
baixa produtividade praticamente se 
mantiveram inalterados, exceto o Brasil 

cuja queda foi de aproximadamente 
15%: Brasil (73,1% - 63,4%); nos demais 
países se observa pouca alteração: 
Costa Rica (62,9% - 61,3%); El Salvador 
(70,3% - 66,6%); Panamá (65,9% - 63,1%) e 
República Dominicana (68,0% - 69,5%). 
(CEPALSTAT). 

Em 2020 a informalidade caiu em quase 
todos os países pelas características da 
crise voltando a crescer no período de 
retomada da atividade econômica, a 
contribuição do emprego informal para 
os empregos gerados na Argentina, 
desde a metade de 2020 até o último 
dado disponível em 2021, é de 82%; 
para o Brasil, 68% e a Costa Rica, 75%. 
A queda da informalidade em 2020 se 
concentrou na redução do número de 
trabalhadores (as) por conta própria e 
nos (as) assalariados (as) sem proteção 
social. 

Tabela 1 

Ocupados de setores de baixa produtividade Mulheres Homens 

Total ocupados baixa produtividade

Trabalhadores independentes não qualificados

Trab. Indep. Não qualificados: Comércio e serviços

Microempresa: Total assalariados

Emprego doméstico

Assalariados: não profissionais ou técnicos

Trab. Indep. Não qualificados: Indústria e construção

Trab. Indep. Não qualificados: Agricultura, pecuária e outros

Microempresa: Empregadores

Assalariados: Profissionais e técnicos

Fonte: Fonte: CEPALSTAT - Comisión Económica para América Latina y el Caribe – 
CEPAL - Inclui 17 países

51,8

29,3

23,3

10,3

9,8

9,0

4,8

1,2

2,4

1,3

45,9

26,5

16,3

15,1

0,4

14,0

7,0

3,2

3,9

1,1

América Latina e Caribe - Ocupados urbanos em setores de baixa 
produtividade (setor informal) do mercado de trabalho,  

segundo sexo - 2019
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maneira proporcional para ambos os 
sexos, considerando os dados do Gráf-
ico 3 em que há um aumento da infor-
malidade no trabalho agrícola e não 
agrícola se deduz que a ampliação do 
assalariamento se deu em atividades 
econômicas marcadas pela precarie-
dade e informalidade. 

sugerem que 88,0% do emprego agrícola 
é informal, enquanto entre as atividades 
não agrícolas o percentual é de 51,5%.  

A análise para a República Dominicana 
se destaca, uma vez que neste país os 
resultados estão acima da média dos 
demais países selecionados: entre 2010 
e 2019 reduziu a participação do tra-
balho por conta própria para ambos 
os sexos de 41,9% para 37,0%, mas de 
forma mais intensa entre os homens 
com redução de 5,0%, e cresce a par-
ticipação do trabalho assalariado de 

O setor de comércio e serviços concentra 
aproximadamente 50% nquanto o 
setor agrícola e a manufatura vêm 
diminuindo, a manufatura pela perda 
de densidade industrial em que as 
cadeias globais estão se reorganizando, 
principalmente em decorrência das 
mudanças tecnológicas e os avanços 
da nova era digital, quanto ao setor 
agrícola, a despeito da expansão em 
nossa região. Os dados para a região 
5 https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/

Tabela 2

Categoría ocupacional

América Latina e Caribe - Distribuição percentual da população 
ocupada, por categoria ocupacional, segundo sexo e área 

geográfica - 2019

Mulheres Homens 

Serviço doméstico

Empregadores

Familiares não remunerados

Conta própria

Assalariados

Fonte: Fonte: CEPALSTAT - Comisión Económica para América Latina y el Caribe – 
CEPAL - 18 países

9,6

2,7

8,0

30,0

49,7

10,9

2,7

8,7

30,1

47,6

0,5

4,9

4,0

30,8

59,9

0,4

5,3

4,8

30,7

58,8

2019 2010 2019 2010

https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/
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em que 70% do comércio internacional 
se dá no interior das cadeias globais 
de produção e mais recentemente se 
expande a presença das plataformas 
digitais. 

Estas características estão fortemente 
marcadas pela heterogeneidade da 
classe trabalhadora. São as mulheres de 
distintas raças e etnias que se encontram 
em condições mais vulneráveis 
no interior destes encadeamentos 
produtivos. 

A participação da América Latina nas 
CGP, em comparação com as economias 
mais dinâmicas, é muito baixa, por estar 
centrada em um tipo de encadeamento 
produtivo que não gera valor agregado. 
A abundância de recursos naturais 
na região favorece, de um lado, as 
etapas iniciais da cadeia por meio das 
exportações de produtos agrícolas e, 
por outro lado, a abundância de mão 
de obra estimula a inserção em setores 
que estão no final da cadeia produtiva 
marcada por forte  precariedade e que 
não gera valor agregado, a exemplo da 
manufatura do setor de confecções, 
setor elétrico e eletrônico, em um cenário 

Tabela 3

Países selecionados 

Proporção de emprego informal, por setor de atividade econômica 
agregada

2014 2019

República Dominicana

El Salvador

Costa Rica

Brasil

Argentina

Panamá

Fonte: CEPALSTAT Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL

82,7

97,5

54,4

86,5

56,4

86,4

50,6

62,8

36,9

37,8

46,8

40,9

Agricultura,
 silvicultura 

e pesca

Não 
agrícola 

87,2

96,5

53,1

76,9

31,5

89,0

51,1

63,8

36,8

44,9

49,4

46,7

Agricultura,
 silvicultura 

e pesca

Não 
agrícola 
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A maior parte das mulheres ocupadas 
estão inseridas como trabalhadoras 
por conta própria (37%), seguidas das 
assalariadas (33%). Entre as mulheres 
assalariadas, a maior parte das ocuparas 
na agricultura o fazem como diaristas 
ou por temporada, cujas condições de 
trabalho em geral se caracteriza pela 
informalidade (CEPAL,2018a). 

A inserção das pessoas ocupadas por 
setores de atividade econômica na 
região está concentrada no setor de 
Comércio e Serviços para as mulheres 
(69,7%) e entre os homens predomina 
na Agricultura (22,4%); Comércio (20,1%) 
e Serviços (15,7%) (Tabela 4). 

Tabela 4

Distribuição da população ocupada,
 segundo nível de produtividade -2019

Brasil

Costa Rica

El Salvador

Panamá

República Dominicana 

Fonte: CEPALSTAT - Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL

Produtividade 
alta (minério,

 eletricidade, gás e
 água, atividades 

financeiras e 
imobiliárias

Produtividade 
média 

(manufatura, 
construção, 
transporte e 

comunicação)

Produtividade
 baixa

 ( agricultura,
comércio e 

serviços)

10,8

12,8

  5,4

10,5

  6,2

11,8

15,3

  7,8

10,3

  6,0

12,0

13,2

18,6

12,1

9,7

35,6

31,4

32,1

36,8

34,6

77,2

73,9

76,0

77,3

84,1

52,6

53,1

60,0

52,9

59,4

Mulheres Homens Mulheres Homens Mulheres Homens
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proteção social, na América Latina em 
2019, foram de 4,2% e, no Caribe, 2,6%. 

A  FAO6  vem alertando sobre a 
deterioração no padrão de alimentação 
latino-americano em que 188 milhões 
de pessoas, um terço da população 
da região, se encontra em situação de 
insegurança alimentar.  

A pobreza também afeta de forma 
desigual os sexos. As mulheres rurais, 
membras de povos originários e 
afrodescendentes, enfrentam de 
forma mais severa a precariedade 
no campo, o índice de pobreza rural 
entre as mulheres aumentou de 108,7 

Outra característica da região é o baixo 
percentual de cobertura da proteção 
social em relação ao PIB. Os gastos com 

A identificação de pobreza e extrema 
pobreza entre as pessoas ocupadas 
releva o grau de vulnerabilidade social 
na região. Em El Salvador 24,3% das 
pessoas ocupadas viviam em condições 
de pobreza e extrema pobreza em 2019; 
Panamá, 13,9%; República Dominicana, 
12,8%; Brasil, 11,2% e Costa Rica, 10,2%. 
Trata-se de trabalho em que os 
rendimentos pagos são insuficientes 
para assegurar a sua sobrevivência, 
em que predomina a informalidade  
(Gráfico 3).

6  https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8873es

Fonte: CEPALSTAT Comisión Económica para América Latina y el Caribe – 
CEPAL

Gasto público com cobertura 
da proteção  social  em (%) do 

Produto Interno Bruto 

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Panamá

El Salvador

Costa Rica

Brasil

Argentina

República 
Dominicana

1,3
1,4

2,2

4,1
12,7

10,8

Ano selecionado 
2019, exceto Panamá  
em que os dados 
são de 2017

Gráfico 2

https://www.fao.org/documents/card/en/c/ca8873es
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rendimentos próprios, entre os homens 
o percentual era de 12,7% (FAO, 2019)

para 114,7 entre 2007 e 2014.  Em 2014. 
39% das mulheres rurais não tinham 

Fonte: CEPALSTAT Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL

Percentual da população ocupada em 
condições de pobreza e extrema pobreza, 
por países selecionados (ano, 2019)

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

El Salvador

Brasil

Panamá

Costa Rica
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2.2  Trabalho Infant i l  na 
região 

A persistência de trabalho infantil 
evidencia a extrema resistência desse 
fenômeno, que pode ser compreendida 
por dois fatores complementares: 
1) a perpetuação ou acentuação da 
precariedade das condições de vida de 
parte das populações de cada país, que 
se veem impelidas a contar com a ajuda 
dos filhos ou permitir que os mesmos 
participem do trabalho remunerado de 
forma precoce; 2) o baixo custo que a 
mão de obra infantil representa para os 
empresários, que ciclicamente voltam a 
empregar esse tipo de força de trabalho 
a depender da conjuntura política e 
regulatória de cada país. 

Ao contrário do que normalmente 
se pensa, o trabalho infantil não 
se limita a setores periféricos do 
mercado de trabalho, como oficinas, 
atividades agrícolas e pequenas 
obras e microcomércios, mas é 
verificado em atividades de grandes 
empreendimentos, como no setor de 
moda-confecção, supermercados e no 
agronegócio. A presença de trabalho 
infantil se apresenta na mesma 
proporção entre o meio urbano (48,7%) 
e rural (51,3%). Na agricultura predomina 
com 48,7%, mas também está presente 
na indústria (17,0%) e nos serviços (34,4%)  
(OIT, 2020).

Contribui para potencializar esses 
fatores o chamado aspecto cultural, 
que naturaliza o trabalho infantil, e é 
normalmente acionado para explicar 
o comportamento dos pais que 
obrigam ou permitem que seus filhos 

trabalhem. Todavia, esse fator tem 
natureza fundamentalmente política 
(particularmente sobre as decisões 
acerca dos direitos sociais em cada país), 
e tem ganho força nos últimos anos, 
inclusive com apoio explícito de alguns 
governos da região. A promoção de 
políticas públicas que reprimam aqueles 
que lucram com o trabalho infantil, 
e concomitantemente promovam 
condições digna de sobrevivência das 
famílias vulneráveis, é a chave para a 
eventual erradicação desse problema.

A atual conjuntura, marcada pela 
pandemia e ampliação acentuada do 
desemprego, pode impelir o incremento 
substancial do trabalho infantil na 
América Latina, especialmente à luz das 
políticas públicas que forem adotadas 
(ou deixarem de ser) para preservar 
condições mínimas de sobrevivência às 
populações de renda mais baixa.

Segundo estudos da OIT e da UNICEF 
(2020) o trabalho infantil é resultado 
da combinação de fatores como a 
pobreza, as emergências regionais, 
a migração e as consequência das 
desigualdades socioeconômicas, o 
trabalho infantil na América Latina 
e Caribe correspondia a 6,0% ou 8,2 
milhões de crianças e adolescentes 
entre 5 e 17 anos de idade em 2020. Se 
comparados com o ano de 2008 em 
que o total de crianças trabalhando 
era de 14,1 milhões, esse número vem 
progressivamente reduzindo, contudo, 
ainda é uma estimativa extremamente 
elevada considerando que, entre 2008 
e 2020, a população nesta faixa etária 
caiu 4,8 milhões na ALC, a presença 
do trabalho infantil está associado às 
condições de extrema precariedade 
do trabalho e exclusão social das 
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região 78% estavam vinculados à 
produção e consumo domésticos e 22% 
as exportações, as pesquisas também 
sugerem que 60% do trabalho infantil 
se faz contribuindo diretamente 
nas cadeias de abastecimento e 
40% de forma indireta. De forma 
direta pode-se identificar a presença 
na agricultura, atacado e varejo, 
hospedagem e alimentação, transporte 
e armazenamento, têxtil e vestuário e 
de forma indireta está mais presente 
nos produtos alimentícios, veículos 
motorizados, produtos químicos, metais 
básicos, têxteis e vestuário (ILO, 2019).

famílias como demonstram os dados 
de pobreza e extrema pobreza. Deste 
total 49,9% são trabalhadores familiares 
em contribuição a família, 8% em 
trabalhos por conta própria e 42,1% 
são funcionários em que caracteriza a 
presença de um empregador (Tabela 5). 

A identificação da presença de trabalho 
infantil ao longo das cadeias produtivas 
é complexa e de difícil mensuração, uma 
metodologia que ajude a identificar 
a presença dessa forma de trabalho 
nas cadeias de abastecimento foi 
desenvolvida por várias organizações, 
entre elas a OIT e publicado em 2019. 
Os resultados para a ALC indicavam 
que do total de trabalho infantil na 

7  O estudo foi desenvolvido pela ILO, OECD, IOM e UNICEF e publicado em 2019 e se encontra disponível neste link.  https://publications.
iom.int/system/f iles/pdf/ending_child_labour_en.pdf?utm_source=IOM+External+Mailing+List&utm_campaign=e045263687-EMAIL_
CAMPAIGN_2019_11_12_01_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9968056566-e045263687-

 Tabela 5

América Latina e Caribe - número e percentual de 
crianças em trabalho infantil - Dados de 2020

Trabalho infantil 

Feminino

Masculino

/as por conta própria

Funcionários/as

Trabalhadores/as familiares

Rural

Urbano

Agricultura

Indústria

Serviços

Fonte: ILO, 2020  - https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf

8,2 mil 

33,0%

67,0%

8,0%

42,1%

49,9%

51,3%

48,7%

48,7%

17,0%

34,4%

https://publications.iom.int/system/files/pdf/ending_child_labour_en.pdf?utm_source=IOM+External+Mailing+List&utm_campaign=e045263687-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_12_01_33_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_9968056566-e045263687-
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_797515.pdf
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das localidades forçando a ter que se 
submeterem ao trabalho forçado. 

De acordo com o relatório do global 
Slavery Index (2018), os países com altos 
índices de vulnerabilidade surgem com 
maior risco a escravidão moderna, falta 
de necessidades básicas, desigualdades, 
privação de direitos a determinados 
grupos sociais, redes de fornecimento. 
Em 2016 se estimava a presença de 1,9 
milhões de pessoas (adultas e crianças) 
vivendo em condições de trabalho 
forçado na ALC. Ou seja, para cada 1.000 
pessoas tem-se 1,9 nestas condições.  A 
República Dominicana se situa entre 
os países com maior prevalência de 
trabalho forçado, enquanto o Brasil se 
destaca pelo maior número absoluto 
e junto com Estados Unidos e México 
representavam mais de 57% das vítimas 
de trabalho forçado na região.  
  

2.3   Escravidão 
contemporânea
O trabalho que envolve restrições 
à liberdade do trabalhador e da 
trabalhadora, sendo obrigado a prestar 
serviços sem receber um pagamento 
ou receber um valor insuficiente para 
suas necessidades. A definição ampla 
busca a abrangência mundial do 
trabalho forçado, que não está restrita a 
determinadas regiões, podendo ocorrer 
em qualquer país.  A definição de 
trabalho forçado presente na convenção 
nº 29 é composta de dois elementos: 
ameaça de punição e consentimento.  
Ao serem reunidos, eles tipificam as 
diferentes situações de trabalho forçado 
abrangidos pela convenção.

No caso do Brasil os regastes mais 
frequentes estão associados a cadeia 
de confecções e peças de vestuário, 
construção civil, produção agrícola, 
plantio de eucaliptos, agropecuária 
(dados do MPT). Em 2021, entre janeiro 
e outubro, já foram resgatados 1.015 
trabalhadores (as), esse número 
representa e estão concentrados no 
setor de confecções e na agricultura 8.  

As regiões a que pertencem os/as 
trabalhadores/as nestas condições 
são geralmente marcadas por 
desigualdades de desenvolvimento 
humano, renda, disparidades territoriais 
e inequidades de base identitária 
e localidades que costumam se 
caracterizar pela falta de oportunidades 
de emprego e renda, baixa oferta 
de postos de trabalho e ocupações 
que pagam baixos salários, na maior 
parte das situações é a ampliação da 
monocultura que expulsou a população 
8 https://marcozero.org/mais-de-mil-pessoas-foram-resgatadas-de-trabalho-escravo-no-brasil-em-2021/

https://marcozero.org/mais-de-mil-pessoas-foram-resgatadas-de-trabalho-escravo-no-brasil-em-2021/
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também indicam que a informalidade 
está associada aos baixos rendimentos 
e a pobreza laboral e a medida que 
as cadeias globais se expandem na 
forma de redes de empresas com várias 
camadas de fornecedores, o trabalho 
informal também cresce. 

O trabalho infantil, trabalho forçado 
e tráfico de pessoas ocorrem 
predominantemente na economia 
informal. A maior parte dos 
trabalhadores informais estão mais 
expostos as condições de trabalho 
inadequados e inseguras, ausência de 
representação coletiva, as evidencias 

Tabela 6 

Estimativas de pessoas vítimas de trabalho forçado por 
1.000 habitantes, números absolutos e índice de 

vulnerabilidade dos países

Argentina

Brasil

Costa Rica 

El Salvador

Panamá

República Dominicana

Fonte: GLOBAL SLAVERY INDEX. 2018. 
https://www.globalslaveryindex.org/2018/data/maps/#prevalence
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Essa fragmentação dos processos 
produtivos redesenharam a noção 
de competitividade internacional, 
com ênfase na capacidade industrial 
de inovar e aperfeiçoar9. Em tempos 
de maior integração dos mercados, 
abertura comercial e redução das 
barreiras internacionais, as empresas, 
de forma geral, ficaram mais vulneráveis 
ao processo em que se intensificou a 
competição, aumentando o grau de 
concorrência entre elas. Na ALC, a partir 
dos anos 1990, a economia e a atividade 
empresarial passaram por um processo 
significativo de desregulação10.  

Nesse contexto de mudanças, houve 
enxugamento e desverticalização 
das estruturas organizacionais, com 
ênfase na subcontratação que, cada 
vez mais, consolidou-se como uma das 
principais estratégias das empresas 
visando ao aumento da produtividade 
e da qualidade, à redução de custos e 
à maior competitividade no mercado 
interno e externo.

A dinâmica das cadeias globais 
está associada ao processo de 
internacionalização de nossas 
economias que se intensificou a partir 
dos anos de 1990 na região e desencadeou 
uma concorrência predatória baseada 
em uma competitividade espúria cujo 
centro é a busca por mercados que 
oferecem mão de obra barata e que ao 
mesmo tempo sejam consumidores 
potenciais de seus produtos e serviços. 

As empresas se instalam em diferentes 
partes do mundo em busca de vantagens 
que cada região pode oferecer, seu 
principal objetivo é reduzir custos, 
através do rebaixamento dos salários e 
das condições de trabalho, negam aos/
às trabalhadores/as o acesso a direitos e 
a uma condição de trabalho e de vida 
dignos e, para enfrentarem a resistência 
dos sindicatos e dos/as trabalhadores/
as, recorrem a diferentes formas de 
contratação, amparados por legislações 
locais e reformas trabalhistas que visam 
facilitar essas novas modalidades de 
contratos de trabalho. 

3.  A  d inâmica das cadeias 
globais  na região 

9 Esse novo “paradigma produtivo” trouxe como características intrínsecas: substituição da lógica da produção em massa pela produção variável, 
voltada às exigências do mercado, impondo a necessidade da flexibilidade e da busca por constante melhoria do processo produtivo, com nova 
lógica baseada na incorporação do conhecimento do indivíduo sobre a produção; substituição da grande empresa por empresas mais enxutas, 
focalizando a produção em partes determinadas do processo produtivo.
10 Ver CARNEIRO, Ricardo. Globalização produtiva e estratégias empresariais. Texto para discussão IE/UNICAMP, n.132 ago. 2007. Segundo o 
autor, o efeito maior da desregulação foi a intensificação da propriedade e da internacionalização, com implicações decisivas para a dinâmica 
da economia brasileira e, em particular, para o investimento. Segundo ele, entre 1994 e 2006, o número de fusões e aquisições no país mais do 
que triplicou, com presença crescente das operações transfronteiriças. 
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maior participação nas cadeias destrói 
empregos formais que se refugia 
na informalidade porque vincula ao 
atendimento da cadeia e, portanto, sem 
opções de novos mercados. A maior 
parte dos países em que se avançou as 
cadeias globais foram momentos de 
reformas liberais com a liberalização 
comercial e financeira, facilitando o 
ingresso destas corporações. 

A informalidade pode ser assimilada 
como um conceito puramente laboral 
ao descrever as condições de trabalho de 
quem trabalha ou assimilado também 
a economia informal, cuja característica 
é a de empreendimentos que atuam à 
margem do sistema, na ilegalidade e de 
baixa produtividade. 

Na América Latina, esse sistema 
de subordinação é funcional para a 
acumulação do capital. Ou seja, as 
grandes empresas que operam no setor 
moderno obrigam os (as) trabalhadores/
as da economia informal a vender sua 
força de trabalho e seus produtos a 
preços baixos para que desta maneira 
apropriar-se do excedente econômico.  
A dependência à lógica das grandes 
transnacionais retira a autonomia dos 
países em termos de investimentos e de 
projeto de desenvolvimento econômico 
e social de forma soberana, ao mesmo 
tempo em que decisões e desaceleração 
das economias dos países centrais 
desloca interesses e enfraquece as 
economias regionais. 

Resultado dessa subordinação, no 
primeiro semestre de 2020 no contexto 
da pandemia na ALC as exportações 
recuaram 5,7% e as importações 14,7%. 
Os segmentos em que as importações 
mais regrediram foram os combustíveis 

Na esteira da internacionalização 
produtiva se expande a desigualdade 
social e os protagonistas dessas 
mudanças tem sido as empresas 
transnacionais e os acordos bilaterais 
de comércio, que ampliaram a 
diversificação internacional dos 
processos de fabricação. Essas 
empresas aumentaram a produção 
de mercadorias mediante as cadeias 
globais de produção. Desenvolvem sua 
produção em função das vantagens 
oferecidas em cada região. (Katz, 
2016). O percentual de assalariados 
comprometidos com esta atividade 
globalizada aumentou em 190% nas 
economias intermediárias e cerca de 
46% nos países desenvolvidos (Husson, 
2014). A revolução digital é o suporte 
tecnológico deste novo contexto da 
globalização da produção. 

E o trabalho informal é largamente 
utilizado impulsionado pelo capital com 
o objetivo de reduzir os custos laborais 
no interior das CGP. Esse fenômeno 
pode ser medido pela proporção 
de trabalhadores/as sem acesso a 
seguridade social em virtude da forma 
como se integram em atividades 
laborais. E a economia informal é a 
única opção daquelas que vivem no 
limiar entre a desocupação, o desalento 
e a subocupação frente à falta de 
oportunidades de emprego protegidos 
dado o baixo dinamismo das economias 
de seus países e a completa ausência 
de Estado. 

O primeiro efeito da informalidade está 
relacionado com maior precarização, 
impulsionada pela pressão constante 
que exerce as empresas líderes na 
cadeia localizadas nos países centrais, 
pela redução dos custos laborais. A 
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contexto externo tornou-se ainda 
menos favorável devido à exposição 
da região aos preços mundiais das 
commodities, evolução dos juros globais 
e a dinâmica do comércio global. Em 
um contexto mundial esperado de 
maior regionalização de produção, 
menor cooperação multilateral e maior 
protecionismo, a integração regional é 
vista pelo seu papel chave nas estratégias 
de saída das crises. Deste ponto de 
vista a região apresenta potencialidade 
uma vez que as operações comerciais 
entre os países é o principal destino do 
valor agregado nacional exportado, por 
exemplo, pela Argentina, Bolívia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicarágua, Panamá, Paraguai, República 
Dominicana e Uruguai. 

O emprego em setores e cadeias de 
valor exportados na ALC mostram os 
seguintes resultados. No setor agrícola 
exportador, se registrou aumento da 
participação de mulheres no emprego 
em setores agrícolas não tradicionais 
(frutas, verduras, flores embaladas) e 
uma forte integração masculina para 
as cidades. Muitos empregos neste 
setor são precários. Na manufatura de 
exportação, a participação feminina 
é baixa na América do Sul, exceto no 
Brasil, contudo, na América Central 
sua proporção aumenta fortemente, 
em particular nos setores têxtil e de 
confecções e de produtos eletrônicos.

A pandemia encerrou de forma 
temporária o comércio varejista afetando 
as várias cadeias globais de produção. 
O colapso do comércio internacional 
revelou o grau de exposição da 
região as turbulências internacionais 
e as vulnerabilidades associadas a 
interdependência global.  Se acentuou 

(-36%), serviços (-26%), bens de consumo 
(-20%), viagens (-55%). As exportações 
recuaram nos serviços (-30%), minério 
e petróleo (-25%), bens e serviços 
(-19%) e viagens ( -53%).  A queda das 
exportações regionais neste 1º semestre 
de 2020 foi mais acentuado no setor 
têxtil, confecções de calçados (-37%) e 
automotivo (-55%), expandindo apenas 
na agroindústria (CEPAL, 2020). 

Há diferentes maneiras de medir 
o comércio relacionado as cadeias 
de produção. Um dos indicadores 
usualmente utilizados, conforme 
estudos divulgados pela OCDE 
em parceria com a OMC, mede a 
participação dos países em cadeias 
globais discriminando qual o percentual 
das exportações de um país que são 
parte das cadeias globais, tanto pelos 
vínculos a montante (para trás) — ao 
medir o valor adicionado estrangeiro 
embutido nas exportações do país 
— como a jusante (para frente) — ao 
medir o valor adicionado doméstico 
do país contido nas exportações de 
outros países. A soma de ambos fornece 
uma aproximação do que pode ser 
considerado um índice de participação 
nas cadeias globais. O índice de 
participação nas cadeias globais em 2011 
era de 35,2% para o Brasil, 30,5% para a 
Argentina e 44,6% para a Costa Rica, 
sendo que Brasil e Argentina com maior 
presença em setores de baixa tecnologia 
(alimentos, bebidas e tabaco) e a Costa 
Rica com maior presença em setores de 
média e alta tecnologia (equipamentos 
elétricos e óticos) (UNCTAD, 2013). 

A crise provocada pela pandemia 
representa um ponto de inflexão para 
muitas cadeias globais de produção, 
particularmente na ALC em que o 
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3.1  As  novas 
conf igurações das 
cadeias globais  na região

Os novos padrões tecnológicos estão 
reconfigurando as CGP, esse processo 
de acelerou com a pandemia por meio 
da digitalização e da automação com 
impactos diferenciados. O avanço 
da digitalização deve aumentar a 
importância dos ativos intangíveis 
e impulsionar a verticalização de 
modo a concentrar ainda mais 
valor nas extremidades e ampliar a 
internacionalização de cadeias mais 
complexas. 

Já a automação avança por meio da 
inteligência artificial e robotização ao 
tornar as atividades mais intensas em 
capital e reduzir a competitividade 
da mão de obra mais barata de 
países emergentes, pode incentivar 
a verticalização e o retorno à países 
desenvolvidos e valorizar a atividade 
fabril. Além disso, as mudanças climáticas 
afetam as condições de produção e 
seus efeitos, sobretudo, serão mais 
drásticos entre os países especializados 
na produção de alimentos e produtos 
agrícolas (IEDI, 201). 

E uma das características desse processo 
de transformação impulsionado pela 
pandemia e pelos avanços tecnológicos 
é o crescimento de CGP associadas as 
plataformas digitais. 

a tendência de encurtamento das CGP 
com efeitos sobre as mulheres uma vez 
que muitas trabalham nas etapas mais 
precárias de ditas cadeias e em setores 
que estão sendo impactados como o 
turismo, confecção e outros serviços11. 
De acordo com dados da CEPAL (2018), 
o emprego direto regional associado 
as exportações correspondem a 7% 
e o indireto 8%; já o emprego direto 
extrarregional representa 37% e o 
emprego indireto, 48%. Ou seja, a maior 
participação dos empregos vinculados 
aos setores exportadores está associada 
as transações com outras partes do 
mundo. 

Dessa forma, o padrão de inserção passiva 
no mercado internacional imposto 
historicamente em que as economias 
estão reduzidas a exportadoras liquidas 
de minérios e metais criou um grau 
de tolerância com a desigualdade 
e a pobreza- historicamente muito 
elevado. A pobreza, as desigualdades 
sociais e de gênero são tratadas 
pelas instituições financeiras como 
privação individual de renda e que uma 
distribuição mais equitativa depende 
do bom funcionamento dos mercados, 
incluindo as políticas de liberalização 
comercial.

11 De acordo com o mapeamento da UNCTAD (2020), as indústrias mais expostas a riscos que comprometem a resiliência são aquelas 
consideradas mais longas e mais fragmentadas, como as cadeias automotiva, eletrônica, de máquinas e equipamentos, têxteis e vestuário. Elas 
correspondem a 20% do investimento greenfield total e por 50% do agregado da indústria de transformação. Por isso, são importantes para a 
dinâmica das economias em desenvolvimento. 
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2016).  Os novos vegetais de inverno 
nas plantações da AC são exportados 
à custa da produção tradicional e já 
tem gerado um dramático aumento da 
importação de alimentos básicos. Essa 
mesma especialização em exportações 
primárias se verifica também na 
mineração.

Por outro lado, o declínio industrial é a 
outra face desse modelo agroexportador. 
O peso do PIB latino americano do setor 
secundário despencou nas últimas 
décadas, identificado como período 
de reprimarização da economia latino-
americana, tanto no Brasil, quanto 
Argentina o retrocesso industrial pode 
ser visto pela queda da indústria e a sua 
concentração em poucos setores com 
predomínio estrangeiro, importações 
crescentes e baixa integração de 
componentes nacionais. Esse modelo 
exige reduzida qualificação de 
trabalhadores (as), seu principal insumo 
é a força de trabalho barata.

As empresas lucram com o 
recrutamento de trabalhadores 
(as) provenientes das zonas rurais e 
criminalizam a sindicalização. Enquanto 
a produtividade se assemelha aos níveis 
vigentes nas matrizes, os salários são 
várias vezes inferiores à média de suas 
matrizes. 

Este fundamento do modelo na 
exploração do trabalho é mais visível na 
nova geração de empresas localizadas 
na República Dominicana e Honduras. 
Ali contratam jovens submetidos a 
uma disciplina esgotante. A pressão 
para aumentar a produtividade é 
permanentemente recriada pela 
competição asiática (Katz, 2016).

Já vem se intensificando a digitalização 
em larga escala nas cadeias agrícolas 
o que inclui a robótica, supervisão de 
cultivos e do solo e o armazenamento 
de dados. A redução das cadeias de 
fornecimento agrícola durante os 
primeiros meses da pandemia acelerou 
o ritmo e alcance da digitalização, 
essas tendências podem levar a uma 
consolidação de CGP agrícolas por 
plataformas e por empresas agrícolas, 
concentrando em mãos de poucas.

A reestruturação neoliberal na ALC 
garantiu desde os anos 1980 um padrão 
de especialização exportadora que recria 
a inserção internacional da região como 
provedora de produtos básicos. Essa 
renovada importação de commodities 
tem implicado uma profunda 
transformação na agricultura, baseada 
na promoção de cultivos de exportação 
em detrimentos do abastecimento 
local. Os pequenos produtores são 
onerados pelo encarecimento dos 
insumos, maior pressão competitiva e 
crescente transferência de riscos, por 
meio de contratos formatados às regras 
da exportação. 

A soja é um típico exemplo deste 
novo esquema agrícola; tem se 
difundido no Brasil e na Argentina 
destruindo outros cultivos, mediante 
modelos de dependência de uma 
única fornecedora, gerando poucos 
empregos, mas também as frutas, 
vinhos voltados para o exterior e que 
aumentam a concentração rural e 
multiplicam a subcontratação de 
trabalhadores temporários. As flores 
cultivadas com técnicas intensivas de 
irrigação e com elevada exploração da 
mão de obra feminina, desprezando a 
produção alimentícia tradicional (Katz, 
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Para 2020 projetava-se na ALC 420 
milhões de assinantes de internet móvel, 
isso permite a expansão de empresas 
oferecendo software e plataformas para 
novos negócios. O comércio eletrônico 
em 2015 na ALC representava mais 
de US$ 70 bilhões, abrindo mercados 
para empresas como MercadoLivre, 
Despegar, B2W e OLX (IDB, 2017). 
Atualmente a MercadoLivre é a maior 
plataforma de e-commerce na região 
vendendo mais de US$ 1 milhão de itens 
por dia, dados de 2018. 

 

O modelo de especialização em 
exportações básicas cria pouco emprego, 
acentua o fluxo migratório e tem 
gerado um novo tipo de dependência 
com relação às remessas nos pequenos 
países da região. A América Latina 
é a maior receptora destes fundos, 
que constituem a principal renda da 
República Dominicana, El Salvador, 
entre outros.  Tem substituído a 
primazia do café em El Salvador.  Com 
as remessas, se consolida uma situação 
em que as rendas são produzidas em 
um país e consumidas em outro. A 
força de trabalho remunerada em um 
ponto sustenta a reprodução de seus 
semelhantes em outra zona. 
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A monocultura de palma na região é 
marcada pela estratégia de produção 
terceirizada, isenções e subsídios fiscais 
e apoio aos tratados de livre comércio. 
O azeite de Palma é uma das indústrias 
de mais rápido crescimento, 51% do 
azeite mundial consumido é originário 
da palma, integrado ao setor de 
agronegócios, a sua produção se vincula 
à indústria de alimentos e cosmético, 
além dos incentivos governamentais 
para a produção de biodiesel. A sua 
ampliação se deu nos anos de 1980 
com o declínio da produção de banana 
decorrente do esgotamento dos solos. 

Na Costa Rica tem cerca de 2600 
trabalhadores (as) em diferentes 
centros de produção e os trabalhadores 
e trabalhadoras estão representados 
por três sindicatos (SINTRADIQUE, 
SDTG e SITRAPA12). As condições de 
trabalho não são as melhores uma vez 
que os (as) trabalhadores (as) no campo 
não dispõem de serviços sanitários 
e as mulheres encontram ainda 
mais dificuldades, especialmente no 
período da menstruação, em algumas 
subsidiárias os problemas são ainda 
maiores como a ausência de uma 
regulação para o pagamento por peça 
e tarefa e a falta de inspeções de saúde 
ocupacional e a de sensibilidade por 

A maior parte das transnacionais 
que atuam na ALC está inserida nas 
cadeias de alimentos, que envolve a 
plantação, processamento, manufatura 
e comercialização. Algumas delas com 
uma larga tradição na região a exemplo 
da transnacional United Fruit Company, 
conhecida desde 1969 por Chiquita 
Brands, essa empresa de origem 
americana é considerada uma das 
maiores transnacionais com atuação na 
região e iniciou suas operações ainda 
no final do século XIX na Costa Rica. 

A empresa atua com crédito e tecnologia 
de ponta e controla os suprimentos dos 
pequenos produtores locais. E também 
controla a entrada dos segmentos 
rentáveis da cadeia de produção de 
azeite por meio de material genético, 
a industrialização, o transporte e a 
comercialização com a colaboração 
do Estado por meio da infraestrutura 
industrial e a concessão da parte mais 
rentável do negócio (a comercialização) 
que logo tomaria o nome de chiquita 
Brands, com sua subsidiaria Palma Tica 
com operações na Costa Rica e Panamá, 
8 e  1 unidades, respectivamente, 
especializada na produção, distribuição 
e comercialização de alimentos 
processados.  

4.  As cadeias produt ivas e 
as estratégias s indicais  em 

tempos de cr ise 

12 SINTRADIQUE – Sindicato de Trabajos de la Division de Quepos; SDTG – Sindicato Democrático de trabajadores de Golfito e SINTRAPA – 
Sindicato de Trabajadores de la Palma.  



Precarização do trabalho nas cadeias globais de produção nas Américas

26

Com atuação no Panamá, Costa Rica e El 
Salvador, entre outros, a empresa Price 
Smart16 cujos seus negócios consistem 
principalmente em logística para 
deposito de compras internacionais, 
produtos importados de baixos custo 
(e-commerce). Em 2020 a empresa 
possuía 46 depósitos em operação em 
12 países e um nos Estados Unidos. 
Atualmente os serviços de transporte, 
logística e corporativos são responsáveis 
por mais da metade da criação de 
valor das cadeias globais em muitos 
países. No Panamá a representação dos 
trabalhadores concedida pelo Ministério 
do Trabalho foi para um sindicato que 
não faz parte do Conselho Nacional de 
Sindicatos do Panamá.

O trabalho via plataformas digitais são 
uma expressão de transformações 
profundas na organização da produção 
de bens e serviços com a organização 
de atividades sem ativos tangíveis e 
compartilhamento dos riscos.   É um 
segmento que ganhou com o contexto 
de desregulamentação econômica e de 
flexibilização das relações e do mercado 
de trabalho, mas já sofre pressões 
em diversos países no sentido de 
regularização. Particularmente sobre 
regulamentação, há uma disputa entre 
os atores sociais, agentes econômicos e 
estados nacionais de como estabelecer 
as regras para o exercício da atividade 
econômica, dos direitos trabalhistas e da 
proteção social dos7as trabalhadores/as. 

parte dos administradores em relação 
aos/às trabalhadores/as. A maior luta 
é buscar melhores salários e melhores 
condições de trabalho.

Em 2020,  o SINTRAPA assinou sua 
primeira convenção coletiva com a 
subsidiária da empresa Palma Tica, as 
negociações se deram em um ambiente 
de muita hostilidade à presença do 
sindicato, a persistência de práticas 
antissindicais é uma característica 
deste setor cuja práticas se aproximam 
do feudalismo agrário, conforme 
declarações dos próprios dirigentes 
sindicais, no setor agroindustrial da 
Costa Rica há poucos acordos coletivos 
e a atuação do  Ministério do Trabalho 
é insuficiente para garantir o direito a 
sindicalização e  promover a negociação 
coletiva13. Na ocasião do processo de 
negociação coletiva a empresa tentava 
impor metas abusivas e ameaçava 
com dispensa quem não as cumprisse 
dificultando a ação do sindicato14.
 
En Panamá, solamente en el año 2021, 
se produjeron dos huelgas lideradas por 
el sindicato (SITRAIBANA15) envolvendo 
os/as trabalhadores/as da transnacional 
Chiquita, indústria de Banana 
agropecuária, da qual a empresa Tica 
Palma faz parte. A primeira greve 
ocorreu em abril de 2021 e foi motivada 
pelas câmaras de vigilância instaladas 
pela empresa nas dependências de 
21 empacadoras que reúne mais de 5 
mil trabalhadores (as) que se sentiram 
assediados pela prática da empresa.  Em 
2014 a empresa Chiquita foi adquirida 
por um grupo brasileiro Cutrale-Safra, o 
primeiro atua na área de alimentos e o 
segundo é um banco. 

13https://surcosdigital.com/alerta-por-posibles-despidos-en-palma-tica/
14 Em meio a negociação coletiva a empresa mantinha uma meta de 320 quilos por 8 horas de trabalho e dispensava que mão cumpria.
15 SINTRAIBANA - Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera
16 https://www.america-retail.com/

https://surcosdigital.com/alerta-por-posibles-despidos-en-palma-tica/
https://www.america-retail.com/
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eliminados 254 mil postos de trabalho 
no setor, sendo que o maior impacto se 
deu no setor de confecções e vestuário 
com a eliminação de 223 mil postos de 
trabalho.  O setor se caracteriza pela 
alta informalidade, 82,5% das pessoas 
ocupadas na fabricação de artefatos 
têxteis e 86,6% em artigos de vestuários 
estavam no trabalho por conta própria 
ou sem direitos, embora com vínculos 
de assalariamento (IBGE, 2020). 

Portanto, a maior parte dos/as 
trabalhadores/as destes segmentos 
se viram subitamente sem trabalho e 
sem renda e passaram a depender dos 
programas emergenciais.  Já aqueles/
as que conseguiram manter seus 
empregos foram pressionados a assinar 
acordos com redução da jornada e 
salários, em um contexto de perda de 
direitos desde aprovação da reforma 
trabalhista em 2017, a reforma já vinha 
impactando o setor de várias formas, 
pela redução do intervalo de almoço, 
adoção de banco de horas por meio de 
acordos individuais legitimados pela 
reforma trabalhista, ampliação de novas 
formas de contratação como o trabalho 
intermitente e terceirizado. 

No setor de confecções o trabalho 
terceirizado se esconde sob o manto da 
informalidade, essas trabalhadoras não 
têm acesso a nenhum direito, expostas 
a jornadas de 14-18 horas diárias, não 
contam com nenhum tipo de proteção 
social e não estão representadas 
sindicalmente, na cidade de São Paulo 
são os bolivianos e os peruanos que, 
pela situação de maior vulnerabilidade, 
se encontram nessas formas de 
contratação. 

A questão é se os/as trabalhadores/
as são autônomos, assalariados (e 
subordinados) ou um misto dos dois. 
Portanto, a organização sindical dos/as 
trabalhadores/as de plataforma digitais 
é uma questão nova a ser  enfrentada, 
em duas perspectivas distintas: a 
primeira se refere a colocar a questão 
de como podem os sindicatos fazer 
frente a esta evolução e como podem 
organizar os direitos dos trabalhadores 
e a segurança social neste contexto 
e a segunda perspectiva se refere a 
como os/as trabalhadores/as estão se 
organizando e mobilizando nacional e 
internacionalmente. Existem diferentes 
formas de representações coletivas 
dos trabalhadores: sindicatos clássicos, 
associação de "autônomos", coletivos 
com características próprias que atuam 
fundamentalmente em rede, etc. 

Na pandemia, os/as trabalhadores/
as via plataforma digital ficaram mais 
visibilizados e mostraram capacidade 
de organização e de mobilização nos 
diferentes países, inclusive com a 
convocação de uma greve regional 
envolvendo empregados do UBER em 
diversos países latino americanos. 

Para enfrentar esse desafio, as três 
centrais sindicais da República 
Dominicana, sem representação neste 
segmento de plataformas, assumiram 
o desafio construir um plano piloto 
de promoção e desenvolvimento 
organizativo neste setor tendo como 
meta a organização unitária das três 
centrais.

A indústria têxtil e de confecções 
no Brasil sofreu forte retração com 
a pandemia. Entre o primeiro e o 
segundo trimestre de 2020 foram 
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condições, são mais de 7,5 mil oficinas 
na base do sindicato de confecções da 
cidade de São Paulo que representa 
mais de 90 mil trabalhadores/as.  

Nessas oficinas se constata a presença 
de trabalho degradante, análogo a 
escravidão, realizado por imigrantes 
vindos da Bolívia, Peru e Paraguai. 
A sua condição de estrangeiro com 
situação irregular no país, potencializa 
as possibilidades de se inserir de forma 
mais vulnerável no mercado de trabalho.

O segundo aspecto se refere as 
práticas adotadas no contexto da 
pandemia em que as empresas 
para não interromperem as suas 
atividades produtivas transferiram 
parte da produção para os domicílios 
das trabalhadoras por meio de uma 
máquina de costura, isso vem ocorrendo 
em localidades como  Ibitinga, cidade 
do interior do Estado de São Paulo e 
Sorocaba, uma cidade de grande porte 
no Estado de São Paulo, mas também 
em outros estados brasileiros, a exemplo 
de Santa Catarina, em que se concentra 
um dos maiores polos de confecções do 
Brasil. 

Em Ibitinga há uma forte reação 
sindical por conta da presença do 
sindicato muito importante para 
estruturar o trabalho das bordadeiras e 
alterar muitos aspectos da vida social, 
familiar e das políticas públicas na 
cidade, da mesma forma em Sorocaba 
cuja tradição de luta do sindicato vem 
revertendo essa situação, uma vez que 
as empresas veem nessa forma de 
trabalho a domicilio vantagens para 
os seus negócios, enquanto esvazia o 
poder dos sindicatos.  

Em relação ao setor três aspectos se 
destacam a partir da crise da COVID-19. 
A primeira se refere a desestruturação 
das cadeias de produção, com o 
câmbio elevado, devido as políticas 
macroeconômicas adotadas, as 
importações tiveram seus preços 
elevados e pouco competitivos, 
forçando um processo de internalização 
de algumas etapas da cadeia produtiva 
do setor que passaram a ser produzidas 
internamente. Em regiões como a 
cidade de São Paulo em que predomina 
o trabalho dos bolivianos nas confecções 
se observa um retorno de condições de 
trabalho análogo ao de escravo.  

De acordo com dados de 2019 do 
Sindicato das Indústrias Têxtil, o 
estado de São Paulo possui cerca de 
450 mil trabalhadores/as direta ou 
indiretamente ocupados/as no setor 
têxtil, 30% do total do país. O maior 
polo de confecção no estado é a capital 
paulista.

Nos últimos dez anos, houve uma 
explosão no número de pequenas 
confecções na cidade. Em 2010, havia 
979 microempreendedores individuais 
na área de confecção de roupas e 
acessórios na capital, segundo dados da 
Receita Federal. Em 2020, eram 34.377, 
ou seja, 35 vezes mais.

A maior parte em condições de 
informalidade, sem direitos e proteção 
social. As grandes empresas contratam 
oficinas, na maior parte das vezes, são 
legalizadas, entretanto, estas distribuem 
o serviço entre pequenas oficinas sem 
registro em que o trabalho é realizado no 
próprio domicílio. Segundo os dados do 
sindicato de São Paulo existem mais de 
100 mil trabalhadores/as na cidade nestas 
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Experiências exitosas indicaram 
que localidades caracterizadas 
historicamente pela informalidade e 
pela baixa remuneração, a existência 
do sindicato contribuiu para melhorar 
a vida dos que trabalham no segmento, 
impulsionando a constituição do setor: 
do trabalho predominantemente 
autônomo e em domicílio se 
transformou em trabalho assalariado, 
predominantemente em empresa. 
Assim como, a existência de um 
sindicato, que também intervém na 
vida social e política da cidade faz muita 
diferença.  

O terceiro aspecto se refere a ponta 
da cadeia que é o comércio, com a 
pandemia foram eliminados vários 
pontos de comércio e as vendas 
passaram a ser realizadas pelas 
plataformas, a exemplo do Mercado 
Livre, a plataforma disponibiliza 
empréstimos para estimular o seu 
próprio negócio, assim a trabalhadora 
confecciona e vende pela plataforma, 
esse processo precisa ser acompanhado, 
mas os seus desdobramentos já podem 
ser dimensionados pela eliminação de 
milhares de postos de trabalho na ponta 
da cadeia. 

Uma importante iniciativa de ação 
conjunta está sendo construída por 
vários sindicatos do setor de vestuário 
e confecções localizados no Estado de 
São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. 
A iniciativa tem o objetivo de identificar 
e mapear a presença das principais 
empresas do setor de confecções 
em suas bases de representação. 
Constatou-se que empresas como C&A, 
Renner, Riachuelo, ZARA e Havan estão 
presentes em todas as bases sindicais 
por meio das redes de subcontratação 
Em todas as bases sindicais o peso da 
informalidade é elevado por meio da 
contratação de facções comandadas 
por intermediários e a melhor estratégia 
para assegurar a formalização dos 
contratos de trabalho (registro em 
carteira) e a melhora nas condições de 
trabalho é unificando a intervenção 
sindical. 
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As cadeias globais na ALC estão 
associadas a presença da economia 
e do trabalho informal. Essa 
combinação afeta negativamente no 
desenvolvimento através de diversas 
formas: diminui a capacidade dos 
Estados nacionais de prover as condições 
mínimas para a população, diminui a 
possibilidade de fornecer serviços de 
proteção social, é um obstáculo para o 
incremento da produtividade laboral e, 
portanto, impacta na competitividade 
diminuindo as potencialidades 
regionais, é uma fonte de permanente 
instabilidade do trabalho, afeta 
negativamente os rendimentos 
relativos aos/às trabalhadores/as, 
aumenta a vulnerabilidade dos direitos 
laborais, considerando que estes/as 
trabalhadores/as não tem seus direitos 
reconhecidos.

Muitas cadeias globais estão articuladas 
em torno de setores altamente 
desprotegidos e sem representação 
sindical, as centrais sindicais se 
organizam por filiação das entidades 
sindicais e, portanto, apenas os/as 
trabalhadores/as protegidos/as têm 
acesso aos sindicatos. 

 Aqueles/as que realizam suas atividades 
em domicílio ou na informalidade 
não tem cobertura social e tem 
muita dificuldade em se organizar 
sindicalmente. Objetivamente, as 
Centrais, pela forma como se organizam, 
tem mais dificuldade em alcançar os/as 
trabalhadores/as em condições de maior 
vulnerabilidade e que estão inseridos 
nas cadeias produtivas, a pandemia de 
certa forma evidenciou esses limites 
uma vez que os setores mais afetados 
estão justamente fora da representação 
sindical.

As entidades sindicais e as Centrais são 
absorvidas pela dinâmica do cotidiano 
e pela necessidade de responder 
rapidamente as mudanças conjunturais, 
enquanto que os investimentos em 
cadeias de produção exigem tempo e 
estratégia política.

Considerações f inais
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