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TRABALHO 
 
RESUMO: O objeto da presente pesquisa consiste em encontrar uma alternativa valida e eficaz 
para promoção do trabalho decente dentro das cadeias de produção globais. Tal pesquisa parte 
do pressuposto de que o comercio livre apenas se sustenta com a promoção do comércio justo, 
com a finalidade de garantir que o trabalho desenvolvido dentro das cadeias de produção globais 
observe os requisitos mínimos para promoção do trabalho decente, tal qual preconizado pela 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). O tema merece estudo e destaque em razão dos 
efeitos da globalização da economia, especificamente no que diz respeito à reestruturação 
produtiva que, como efeito imediato, provocou a migração das cadeias de produção 
manufatureiras para os países periféricos, onde, via de regra, as empresas ganhariam em 
competitividade em razão da redução dos custos de produção, seja em razão de benefícios 
fiscais, seja em razão dos baixos salários pagos aos trabalhadores. A OIT, em 2016, publicou 
um relatório sobre o trabalho digno nas cadeias de suprimentos globais, apontando a presença 
de trabalho infantil e trabalho forçado em algumas delas. De acordo com um outro relatório da 
OIT, denominado World Employment and Social Outlook – Trends 2017, o emprego tem se 
expandido exatamente onde os trabalhadores recebem os piores salários, ou seja, cerca de 60% 
da mão de obra mundial está concentrada na Ásia e na região do Pacífico. Assim, para a garantia 
do trabalho decente é necessário encontrar estratégias jurídicas que, levando em consideração 
a reestruturação produtiva, garantam a observância dos direitos fundamentais dos 
trabalhadores. A pesquisa desenvolveu-se através do método dedutivo, partindo de pesquisa 
bibliográfica e dados estatísticos. Como resultado imediato da pesquisa chegou-se à constatação 
de que uma solução possível é a adoção do reconhecimento da subordinação estrutural dentro 
da cadeia produtiva, o que significa reconhecer que o beneficiário da produção deve ser 
responsável pelos direitos fundamentais dos trabalhadores envolvidos em todo o processo 
produtivo, independentemente de quando e onde o trabalho foi realizado. Considerando-se a 
fragmentação da produção nas cadeias de suprimento globais, a garantia do comércio justo, que 
faz referência direta aos direitos sociais fundamentais dos trabalhadores, deve percorrer o 
caminho inverso, ou seja, encontrar dentro dessa fragmentação qual a dinâmica organizativa da 
corporação, a fim de reconhecer a responsabilidade da cadeia de comando da empresa principal 
que se beneficiará, no final, de todo o processo produtivo. A criação de um mecanismo de 
controle em rede envolvendo órgãos de defesa dos trabalhadores, inclusive em nível 
internacional (principalmente mediante colaboração dos entes sindicais), em parceria com os 
órgãos de fiscalização de cada país, voltados para o monitoramento das cadeias produtivas, no 
sentido de identificar as várias etapas da fragmentação produtiva, poderia atuar em favor do 
estabelecimento de uma ampla rede de proteção dos trabalhadores. Portanto, se a empresa 
decidir fragmentar sua produção (livre comércio), tem o dever de garantir os direitos sociais 
fundamentais dos trabalhadores (comércio justo) durante todo o processo de produção, visando 
garantir o trabalho decente tal qual preconizado pela OIT. 
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