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RESUMO: O fenômeno da terceirização tem sido instrumento decisivo, dentro 
da lógica de manutenção da hegemonia capitalista, por ser capaz de adequar o 
trabalho às volatilidades das demandas do capital financeiro pautado por uma 
forma de sociabilidade cada vez mais marcada pela exploração do trabalho vivo 
e pelo desmonte de direitos sociais. No Brasil, a terceirização surge na fase de 
reestruturação produtiva, ao final da década de 1980, em resposta à crise 
econômica e política. Nesta fase, são adotadas metodologias de trabalho 
importadas do modelo japonês, conhecido como toyotismo, que transformaram 
o sistema de acumulação de capital para garantir maior produtividade e 
competitividade internacional. A partir dos anos 1990, com o fortalecimento das 
políticas neoliberais e o movimento crescente de privatização e de 
desregulamentação dos mercados, a terceirização ganha uma proporção 
"epidêmica", se estendendo a diversos setores econômicos e, atualmente, pode 
se tornar regra diante da possibilidade de execução em toda e qualquer atividade 
empresarial. Com efeito, estudos realizados pela sociologia e economia do 
trabalho demonstram que as dinâmicas produtivas da terceirização geram 
subclasses de trabalhadores que, em sua imensa maioria, exercem atividades 
subalternizadas. As pesquisas apontam que os impactos produzidos pela 
terceirização são profundos, pois atingem a subjetividade dos trabalhadores; 
geram invisibilidade em face da intensa rotatividade no trabalho; enfraquecem o 
movimento sindical diante da pulverização do coletivo; implicam menores 
remunerações e extensas jornadas; expressam índices alarmantes de doenças 
ocupacionais e mortes no trabalho; além de estabelecer um recorte de gênero e 
raça que traça um perfil aos terceirizados intensificando a exclusão social. 
Portanto, a terceirização se materializa como uma poderosa ferramenta de 
redução de custos com o trabalho, pois além de estabelecer vínculos 
fragilizados, submete os trabalhadores a contratos de trabalho precários. Neste 
contexto, o objetivo principal da pesquisa será analisar a relação que se 
estabelece entre a terceirização e processo de precarização do trabalho, através 
do exame de suas principais dimensões a fim de se identificar até que ponto os 
direitos humanos dos trabalhadores estão sendo violados pela lógica 
financeirizada que tem direcionado todas as iniciativas do capital. De forma 
específica, buscar-se-á compreender o contexto histórico que norteou seu 
surgimento e disseminação e, sobretudo, os impactos sociais que têm produzido 
na vida da classe trabalhadora. A pesquisa será bibliográfica e científica, já que, 
segundo os objetivos traçados, buscar-se-á analisar as principais obras e 
estudos relacionados ao tema. Serão utilizados os métodos histórico e analítico, 
vez que permitem: a) a reconstituição dos fatores históricos que dão 
inteligibilidade ao contexto em que os debates sobre a terceirização se 
desenrolam; b) a demonstração das realidades sociais e econômicas a que os 
terceirizados estão submetidos. 
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