
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E FILOSOFIA 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

 

 

 

 

PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO PINHEIRO 

 

 

 

 

 

A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E A PROMOÇÃO DO 

TRABALHO DECENTE NO BRASIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2018 



PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO PINHEIRO 

 

 

 

 

 

A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E A PROMOÇÃO DO 

TRABALHO DECENTE NO BRASIL 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da 

Universidade Federal Fluminense para a obtenção 

do título de bacharel em Ciências Sociais. 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Eduardo Rodrigues Gomes 

 

 

 

Niterói, RJ 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha catalográfica automática - SDC/BCG 

Bibliotecária responsável: Angela Albuquerque de Insfrán - CRB7/2318 

 

P654o Pinheiro, Pedro Henrique de Araujo 

A Organização Internacional do Trabalho e a Promoção do 

Trabalho Decente no Brasil / Pedro Henrique de Araujo Pinheiro 

; Eduardo Rodrigues Gomes, orientador. Niterói, 2018. 

56 f. 

 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências 

Sociais (Bacharelado/Licenciatura))-Universidade Federal 

Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, 

Niterói, 2018. 

 
1. Desenvolvimento social. 2. Política pública. 3. Mundo 

do trabalho. 4. Produção intelectual. I. Título II. 

Gomes,Eduardo Rodrigues, orientador. III. Universidade Federal 

Fluminense. Instituto de Ciências Humanas e Filosofia. 

Departamento de Sociologia e Metodologia das Ciências Sociais. 

CDD - 



AGRADECIMENTOS 

 

Elaborar um agradecimento pela concretização de um ciclo de quatro anos se mostra de grande 

complexidade, pois foram inúmeras as pessoas que direta ou indiretamente influenciaram para 

que eu chegasse ao atual momento. Durante esse tempo na graduação me vi transformar 

incontáveis vezes, desde o primeiro período até o último, mas a minha condição prévia ao 

ingresso na Universidade, e os elementos que fizeram com que eu pudesse usufrui-la ao 

máximo, também são fatores importantes. 

Portanto, devo agradecer primeiramente à Ligia, minha mãe, que tornou possível minha 

dedicação exclusiva aos estudos, o que sem dúvida foi determinante para meu bom desempenho 

nessa jornada. Sua dedicação em me auxiliar e propiciar um ambiente em que minhas 

capacidades pudessem se desenvolver foram excepcionais, além de seu desejo em ver meus 

objetivos concluídos. Tão importante quanto, devo agradecer à Isabela, que nos momentos de 

maior dificuldade foi a pessoa que mais me apoiou e me mostrou caminhos que eu poderia 

seguir. Em um agradecimento tendemos sempre a dar maior relevância às dificuldades que 

passamos, e a quem nos ajudou, mas essas duas pessoas estavam à disposição a qualquer 

momento, buscando sempre me amparar quando fosse necessário. A existência delas em minha 

vida foi essencial para a conclusão desse ciclo, tanto materialmente como imaterialmente. 

Gostaria de agradecer aos meus professores, que sempre se mostraram dispostos a me apoiar 

no aprendizado das Ciências Sociais. Dentre eles, agradeço especialmente ao Eduardo, meu 

orientador, que me inseriu no tema que foi trabalhado nessa pesquisa, além de também ter sido 

compreensível em momentos de dificuldade – que foi sem dúvida fundamental para a 

elaboração desse trabalho. Além disso, sua orientação sempre me foi muito útil, conseguindo 

sanar todas as minhas dúvidas acerca da pesquisa e de outros assuntos. Outro professor de 

grande importância para mim foi Carlos Sávio, meu primeiro professor de Ciência Política. Seu 

grande conhecimento e sua capacidade para debater questões problemáticas se tornaram 

exemplo de dedicação acadêmica para mim. Fui seu aluno em diversas ocasiões, e sem dúvida 

esses foram os cursos que mais consegui adquirir conhecimento, fazendo da Ciência Política a 

disciplina que escolhi para dar maior ênfase. 

Nesse sentido, agradeço imensamente ao professor Luiz Antônio, meu orientador da monitoria, 

que nos poucos meses que trabalhamos juntos consegui aprender de maneira incrível como 

ocorre a “dupla vocação” do cientista. Seu notável conhecimento e sua maestria intelectual 



foram sem dúvidas marcantes para mim. Sua preocupação em separar a Ciência da militância é 

um princípio que levarei comigo para sempre. Com certeza fará falta não somente ao ICHF e à 

UFF, mas ao mundo. Agradeço à Aline, também orientadora da monitoria, que me apresentou 

textos de grande importância do Pensamento Social Brasileiro, assunto que estava me 

dedicando a estudar naquele momento e que me estimularam ainda mais a estudar o Brasil. 

Agradeço aos meus colegas de graduação, que sem dúvida foram essenciais para tornar esse 

processo mais agradável e produtivo. Nossos debates em torno dos textos e outros assuntos 

serviram como uma espécie de treinamento para o trabalho científico, e também foram 

importantes quando precisei me afastar um pouco das questões de estudo. São eles: Mateus, 

Luana, Leonardo, Bernardo, Maria Eduarda, Marcos e Heloisa. Devo agradecer especialmente 

às minhas colegas Layla e Leticia, que além dos debates e conversas, conseguimos criar uma 

relação de amizade e apoio mútuo que foi de grande relevância para todos nós. Buscamos 

sempre nos ajudar e preencher as lacunas uns dos outros, e é durante esse processo de interação 

que podemos melhor nos identificar e, ainda mais importante, nos transformar. 

Por fim, agradeço à Universidade Federal Fluminense, que sem sua existência nada disso teria 

sido possível. A manutenção dos espaços para o desenvolvimento das nossas capacidades 

científicas é um componente importante para se alcançar o bem-estar social; o conhecimento é 

a chave para um futuro próspero. Seu esforço em promover anualmente o Programa de 

Monitoria é algo muito positivo, visto que minha experiência enquanto monitor foi 

extremamente marcante, e a levarei comigo para sempre. 

 

 

 

 

 

O mundo sofre, hoje, sob a ditadura da falta de 

alternativas. Embora as ideias, por si mesmas, 

sejam impotentes para derrubar essa ditadura, 

não iremos derrubá-la sem ideias. 

Roberto Mangabeira Unger 



RESUMO 

O advento da globalização econômica e financeira transformou o mundo em diversos aspectos, 

e em meio a essas mudanças as atividades da Organização Internacional do Trabalho precisam 

ser reorientadas para uma melhor compreensão dessa nova realidade. A presente pesquisa faz 

inicialmente uma análise do desenvolvimento da categoria Trabalho Decente da OIT como 

contraponto aos efeitos da globalização, que acaba por se tornar um ponto de referência para 

seus países membros e também para a própria Organização no âmbito internacional. Além 

disso, expõe como a nova categoria possibilita uma concepção mais abrangente da dimensão 

do trabalho em virtude da sua multidimensionalidade, e também como ela serve de síntese dos 

objetivos estratégicos da OIT em prol da justiça social. Em um segundo momento analisamos 

em perspectiva histórica a inserção e a promoção do Trabalho Decente no Brasil, entre os anos 

2003 e 2012, enfatizando as peculiaridades do caso brasileiro e como o país conseguiu alcançar 

uma posição de vanguarda sobre o tema. Buscou-se verificar as políticas e instituições que 

foram criadas ou possibilitadas pelo uso do Trabalho Decente no Brasil, e concluímos que seu 

uso serviu para a criação de espaços de diálogo social tripartite, o que pressupõe a 

conscientização e fortalecimento dos atores sociais para a elaboração de políticas públicas. 

Esses espaços desempenham importante papel para a consolidação dos ideais democráticos, 

fazendo do Trabalho Decente uma alternativa plausível de desenvolvimento nacional e 

sustentável. 

Palavras-chave: Trabalho Decente. Desenvolvimento. Diálogo Social. Política Pública. 

 

ABSTRACT 

The advent of economic and financial globalization has transformed the world into many 

aspects, and in the midst of these changes the activities of the International Labour Organization 

need to be reoriented to a better understanding of this new reality. This research initially 

analyzes the development of the ILO Decent Work category as a counterpoint to the effects of 

globalization, which has become a point of reference for its member countries and also for the 

Organization itself at the international level. Futhermore explains how the new category enables 

a broader conception of the dimension of work due to virtue of its multidimensionality, and also 

how it serves as a synthesis of the ILO's strategic objectives for social justice. In a second 

moment, we analyzed in a historical perspective the insertion and promotion of Decent Work 

in Brazil between 2003 and 2012, emphasizing the peculiarities of the brazilian case and how 

the country managed to achieve a vanguard position on the subject. It was sought to verify the 

policies and institutions that were created or made possible by the use of Decent Work in Brazil, 

and concluded that its use served to create spaces of tripartite social dialogue, which 

presupposes the awareness and strengthening of social actors for the elaboration of policies. 

These spaces play an important role in the consolidation of democratic ideals, making Decent 

Work a plausible alternative for national and sustainable development. 

Keywords: Decent Work. Development. Social Dialogue. Policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O advento da globalização econômica e financeira transformou o mundo em diversos 

aspectos: estreitou as barreiras econômicas com a maior facilidade de transporte de bens e 

pessoas; diminuiu a distância entre os países através do desenvolvimento de novas tecnologias 

de comunicação; e proporcionou uma maior intensificação na troca de experiências políticas e 

institucionais entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, visando o progresso 

econômico por meio da criação de novos mercados e a expansão de antigos. 

 É nesse contexto que a Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

historicamente possuía a função de mediar as relações laborais, percebe que seus objetivos 

devem ser reorientados para melhor compreender as mudanças ocorridas na dimensão do 

trabalho com o advento da globalização. Assim, em um relatório do então Diretor Geral da OIT, 

Juan Somavia, de 1999, é formalizada a categoria Trabalho Decente buscando uma abordagem 

mais abrangente do trabalho em um mundo globalizado. 

A nova categoria se fundamenta nos quatro objetivos estratégicos da OIT: a promoção 

dos princípios fundamentais e direitos no trabalho; do emprego; da proteção social; e do diálogo 

social. A definição desses objetivos estratégicos foi a primeira etapa de reforma e modernização 

da OIT, sendo o desenvolvimento do Trabalho Decente a segunda etapa deste processo. 

A Organização percebe que a liberalização econômica intensificada com a globalização 

altera as relações entre os atores econômicos, isto é, entre os empregadores, trabalhadores e 

governos, ao mesmo tempo em que estes são substituídos pelas “forças do mercado” (ILO, 

1999, p.1), que assume a forma da organização da produção econômica como um todo. Nesse 

sentido, seus objetivos estratégicos não poderiam ser alcançados sem uma proposta alternativa 

e convincente aos padrões internacionais para que os países os adotem e coloquem em prática. 

Portanto, a promoção do diálogo social para o fortalecimento dos atores econômicos mostrar-

se-á de grande importância em seus objetivos de aperfeiçoamento da dimensão do trabalho. E 

a categoria Trabalho Decente é o seu novo instrumento. 

 A preocupação principal da OIT é compreender os impactos sociais da globalização, 

principalmente no mundo do trabalho, e expor que “economic and social development are two 

aspects of the same process which sustain and reinforce each other” (ibid., p.8). Em outras 

palavras, mostrar que é possível os países criarem mais e melhores empregos sem que com isso 

incorra em diminuição da produção. Ou seja, que as políticas públicas que visem o 
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aperfeiçoamento do emprego e da qualidade de vida das pessoas podem também ser vistas como 

um fator produtivo, e não como um obstáculo ao crescimento econômico (Balestro et al, 2013. 

pp.70-71). 

 Nas palavras do então Diretor Geral da OIT, “decent work means productive work in 

which rights are protected, which generates an adequate income, with adequate social 

protection” (ILO, 1999, p. 13). O que implica dizer que o Estado tem um papel decisivo no 

desenvolvimento de políticas públicas para os objetivos do Trabalho Decente. Apesar da 

dificuldade de definição do que de fato se tratava o termo “decente”, em virtude principalmente 

da variedade cultural, Craig e Luciw (2006, p.19) comentam que  

not only could the ILO use the term to advance a broad-based agenda 

for international labour, but by seizing the moral high ground the ILO 

has created an awkward situation for stakeholders and commentators 

who may be enclined to object or raise opposition. 

 

 E levantam a questão: “after all, how could anyone be against the idea of decent work?” 

(ibid., p.19) Quer dizer, a escolha do termo decente para integrar a nova categoria tem efeitos 

políticos importantíssimos: ele cria uma nova retórica no direito internacional do trabalho da 

qual nenhum ator consegue se desvencilhar facilmente. Nesse contexto a OIT põe em dúvida 

diversas outras instituições internacionais que “recomendam” políticas e instituições aos países 

em desenvolvimento, as quais supostamente seriam essenciais para seus respectivos processos 

de catch-up em um mundo cada vez mais globalizado. 

A realização da Conferência Internacional do Trabalho (CIT), que ocorre anualmente, é 

um elemento importantíssimo para a Organização no que diz respeito à promoção de seus ideais 

no cenário internacional. Sua relevância se expressa por ser um espaço de referência para o 

debate em torno das políticas de trabalho em nível internacional, determinando valores mínimos 

a serem seguidos aos seus países membros. Nesse sentido, a OIT consegue se relacionar com 

outras instituições internacionais assumindo a vanguarda sobre assuntos referentes ao mundo 

do trabalho, tornando, inclusive, os objetivos do Trabalho Decente essenciais aos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) (Abramo et al., 2008, p.498). 

 Desta forma, nossa pesquisa tem como objetivo geral analisar as políticas e instituições 

desenvolvidas com o intermédio ou que foram possibilitadas pela atuação da OIT com o uso da 

categoria Trabalho Decente no Brasil. Teremos como hipótese central a eficaz atuação da 

Organização ao influenciar de forma positiva a produção de políticas sociais e de emprego 
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nesses países, tendo como parâmetro o Trabalho Decente. Além de verificar que a promoção 

do diálogo social e o fortalecimento dos atores econômicos, defendido pela OIT, servem de 

importante base de legitimidade política para as partes integrantes no que diz respeito ao 

desenvolvimento de novas políticas e instituições que melhor se adequem ao contexto e aos 

seus respectivos níveis de desenvolvimento, e também para o fortalecimento dos valores 

democráticos. 

 Usaremos como base informacional os diversos relatórios que a OIT publica de seu 

Decent Work Country Programme (DWCP) e da Agenda Nacional de Trabalho Decente 

(ANTD) e outras Agendas desenvolvidas pelo Brasil, que foram criadas ou colocadas em 

prática entre os anos de 2003 e 2012 – ano em que a categoria se insere no país até o ano em 

que é realizado a sua I Conferência Nacional de Trabalho Decente (CNETD). 

Nossa análise terá o intuito de evidenciar que a maior intensidade de atuação da OIT 

por meio de convenções ratificadas e recomendações seguidas, ou o fortalecimento de formas 

de cooperação e diálogo entre os atores (sindicatos, organização dos empregadores e agentes 

do governo) e outras organizações da sociedade civil (ONGs, por exemplo), melhor será o 

desenvolvimento de políticas sociais e de emprego visando os objetivos do Trabalho Decente, 

utilizando seus ideais como meio de alcançar a justiça social através do desenvolvimento 

sustentável. 

 Nossa pesquisa discorrerá em dois capítulos, além desta introdução e de uma conclusão. 

O primeiro capítulo será dedicado à categoria Trabalho Decente, onde iremos expor seu 

desenvolvimento e suas principais implicações no cenário internacional, além de apresentar o 

funcionamento da OIT e como a categoria se relaciona com sua história, enfatizando quais 

mudanças ela trouxe para as atividades da Organização. O segundo capítulo será uma análise 

do Trabalho Decente no Brasil, se baseando nos relatórios produzidos pelo escritório da OIT 

no Brasil e pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), além do texto da sua ANTD e outras 

literaturas devidas. Tentaremos expor que os objetivos do Trabalho Decente podem ser 

considerados uma estratégia alternativa de desenvolvimento nacional para o Brasil, 

considerando que o diálogo entre os atores que possibilitam tal desenvolvimento é o melhor 

caminho para alcança-lo. 
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1. A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO E O 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DECENTE  

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919 após a Primeira 

Guerra Mundial com o objetivo de mediar as relações laborais e desenvolver meios para 

aperfeiçoar as condições de vida dos trabalhadores. Sua missão se baseava no princípio pelo 

qual percebia o trabalho como a melhor via para se alcançar a justiça social e a paz universal e 

duradoura, ideais que se mostravam de grande importância naquele momento histórico e que 

permanecem até os dias atuais. 

Desde sua criação a OIT possui uma estrutura tripartite, isto é, participavam dos debates 

em torno do mundo do trabalhado os representantes dos atores sociais da produção: 

trabalhadores, empregadores e governo. Essa estrutura possibilitava uma maior harmonia nas 

decisões políticas da Organização, no que diz respeito à criação de suas Normas Internacionais 

do Trabalho. Sua função normativa ocorre através da definição de diversas Convenções e 

Recomendações desenvolvidas por meio do consenso tripartite, que podem ser ratificadas ou 

seguidas pelos países membros, dependendo de suas respectivas estratégias de 

desenvolvimento. No entanto, o objetivo principal dessas Convenções era a determinação de 

condições laborais mínimas aceitáveis para o mundo do trabalho. 

Todavia, a atuação da OIT, assim como a de outras instituições internacionais, é 

colocada em dúvida após a Grande Depressão e o início da Segunda Grande Guerra quando, 

supostamente, seus ideais não foram suficientes para impedir esses acontecimentos (Abramo, 

2015, p. 23). Em meio a esses problemas a OIT, no ano de 1944, em Filadélfia, adota uma 

Declaração para reafirmar seus princípios e reforçar suas metas de justiça social por meio do 

trabalho. A Declaração de Filadélfia, assim chamada, defendeu que 

o trabalho não é uma mercadoria; a liberdade de expressão e de 

associação é uma condição indispensável; a pobreza, onde quer que 

exista, constitui um perigo para a prosperidade de todos; a luta contra a 

necessidade deve ser conduzida com uma energia inesgotável (Leitão, 

2016, p. 108). 

 

Muitos atributos dessa Declaração se tornaram princípios importantíssimos para o 

futuro da Organização no âmbito internacional e, como veremos em momento posterior, 

também para o desenvolvimento do conceito de Trabalho Decente. A consideração de que o 
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trabalho não é uma mercadoria implica dizer que “the labour market is not a market like any 

other” (Sengenberger, 2001, p. 41), ou seja, que as relações laborais devem ser reguladas por 

intermédio do Estado, e não deixadas à condução do livre mercado. 

Outro elemento integrante desta Declaração diz respeito à liberdade de expressão e de 

associação, componentes que são de extrema importância para a OIT, visto sua estrutura 

representativa e dialógica. Esses ideais pressupõem que todas as relações conflituosas podem 

ser solucionadas ou evitadas por meio do diálogo entre as partes contrárias. Mas para que isso 

ocorra é necessário que os atores sejam livres para se associar e ter seus interesses devidamente 

representados – principalmente os trabalhadores, através dos sindicatos. 

Ainda mais importante, a Declaração de Filadélfia “proclamava que todo o 

planejamento econômico deve ter um fim social” (Abramo, 2015, p. 24), fim este compreendido 

como aumento das capacidades1 das pessoas em usufruir dos benefícios do crescimento 

econômico. Em outras palavras, que os governos devem atuar diretamente para que o 

desenvolvimento social e institucional ocorra pari passu ao crescimento econômico, devido ao 

fato destes se influenciarem mutuamente, levando em consideração que tais objetivos só 

poderão ser alcançados através da busca do pleno emprego produtivo, pois é por meio do 

trabalho que a grande maioria das pessoas consegue sua inserção social e seus meios de 

subsistência. 

 

1.1. A DIMENSÃO DO TRABALHO E A GLOBALIZAÇÃO 

No entanto, é somente durante a última década do século XX que a OIT se encontra em 

meio a um de seus maiores desafios, que demandarão uma revisão total de suas atividades e 

perspectivas: a globalização econômica e financeira. A liberalização econômica intensificada 

com o advento da globalização transformou as relações laborais profundamente, por força da 

necessidade de adequação à nova competição em nível global. Nessa nova realidade os padrões 

e as normas internacionais de trabalho são abandonados em prol de uma maior flexibilização 

das relações laborais, para que os riscos econômicos fossem deslocados das empresas para os 

trabalhadores, com a intenção de atender às novas condições de mercado.  Nesse sentido, 

                                                           
1 A ideia de “capacidade” que estamos utilizando se baseia na de capability de Amartya Sen (2009, pp. 104-105), 

onde o autor a associa a um tipo de liberdade substantiva que expressa as possibilidades de “combinações 

alternativas de funcionamentos cuja realização é factível para [a pessoa]”, isto é, “a liberdade para ter estilos de 

vida diversos”. Seu significado se relaciona à ideia de “funcionamentos”, que “reflete as várias coisas que uma 

pessoa pode considerar valioso fazer ou ter”. 
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concernente à atuação do Estado, “governments, through policies aimed at increasing 

deregulation of labour markets, have played their part in transforming the employment 

relationship and thus significantily contributing to the emergence and growth of precarious 

work [...]” (Evans et Gibb, 2009, p. 4). 

 A precarização do trabalho, juntamente com o enfraquecimento dos atores coletivos 

(sindicatos e organizações dos empregadores) e a nova orientação política “pró-mercado” dos 

governos, contribuiu para fazer da globalização o item mais importante dos objetivos da 

Organização, pois “a crescente competição internacional por mercados e IED gerou pressões 

para aumentar a flexibilidade do mercado de mão-de-obra e deteriorar a proteção da mão-de-

obra” (OIT, 2004, p. 46). Por isso, em 1998, a OIT adota a Declaração dos Direitos e Princípios 

Fundamentais do Trabalho, que são definidos como: o respeito à liberdade de associação e 

negociação coletiva; a erradicação do trabalho forçado; a abolição do trabalho infantil; e a 

eliminação da discriminação no emprego (Abramo, 2015, p. 24). 

 A Declaração Fundamental, assim conhecida, relaciona esses princípios e direitos à oito 

Convenções da Organização, tornando-as fundamentais. Isso implica dizer que essas 

Convenções Fundamentais possuem vínculo não opcional, e que todos os países membros que 

aderem à Constituição da OIT estão necessariamente obrigados a segui-las e promove-las. São 

elas: Convenção sobre Trabalho Forçado, 1930 (nº 29); Convenção sobre a Liberdade Sindical 

e a Proteção do Direito Sindical, 1948 (nº 87); Convenção sobre o Direito de Sindicalização e 

de Negociação Coletiva, 1949 (nº 98); Convenção sobre a Igualdade de Remuneração, 1951 (nº 

100); Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado, 1957 (nº 105); Convenção sobre a 

Discriminação (Emprego e Profissão), 1958 (nº 111); Convenção sobre a Idade Mínima para 

Admissão a Emprego, 1973 (n° 138); e a Convenção sobre a Proibição das Piores Formas de 

Trabalho Infantil e a Ação Imediata para a sua Eliminação, 1999 (n° 182) (OIT, 2012, p. 5). 

 Essa mudança nas Convenções mencionadas acima altera radicalmente a práxis 

histórica da Organização, abandonando o que usualmente foi chamado de “cafeteria approach’ 

which left Member States free to pick and choose the Conventions they wished to ratify” (Craig 

et Luciw, 2006, p. 6). Entretanto, como expõe Augusto Rogério Leitão (2016, p. 109) 

[...] a OIT não dispõe de competências para aplicar verdadeiras sanções 

aos Estados em situação de incumprimento. Contudo, as censuras e 

denúncias que resultam de certas das suas decisões e resoluções, 

acabam por exercer, sobre os países em causa, pressões a nível 

internacional (opinião pública, ONG's e certos Estados), mas também a 

nível nacional, que, em muitas situações, acabaram por produzir 

resultados muito positivos. 
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Tais medidas oriundas da Declaração Fundamental serviram para determinar os quatro 

objetivos estratégicos da OIT a partir daquele momento. São eles: a promoção dos princípios 

fundamentais e direitos no trabalho; do emprego; da proteção social; e do diálogo social. Esses 

objetivos são expressão direta e síntese das oito Convenções Fundamentais que a Organização 

acredita ser a trajetória necessária para que sua missão histórica de busca pela justiça social seja 

enfim alcançada. 

Outra preocupação da OIT com a globalização são as desigualdades não somente entre 

as pessoas, mas também entre os países. Ela acredita que “essas desigualdades globais são 

inaceitáveis do ponto de vista moral e insustentáveis do ponto de vista político” (OIT, 2004, p. 

xi), sendo assim, busca expor a importância de uma melhor compreensão da dimensão social 

deste fenômeno. Seu objetivo e principal desafio é desenvolver meios para criar 

[...] um processo de globalização de forte dimensão social, baseada em 

valores universais compartilhados e no respeito aos direitos humanos e 

à dignidade da pessoa; uma globalização justa, integradora, dirigida 

democraticamente e que ofereça oportunidades e benefícios tangíveis a 

todos os países e todas as pessoas (ibid., p. ix). 

 

 É valido mencionar que na época da Declaração Fundamental acreditava-se que somente 

o crescimento econômico per se seria o fator determinante para o aperfeiçoamento do bem-

estar social. Desta forma, o processo de abertura dos mercados e a desregulação do setor 

financeiro global e dos mercados de trabalho aumentaria a competitividade, facilitaria os 

investimentos estrangeiros diretos (IED) e aumentaria a capacidade produtiva das empresas. 

No fim, pressupunha-se, todos ganhariam com o crescimento econômico oriundo da 

globalização. No entanto, 

ficou nítido que o crescimento econômico não era a garantia para o 

desenvolvimento social e humano. Mais ainda, observou-se que a 

integração de mercados desiguais mais aprofunda do que ameniza as 

desigualdades existentes, quando medidas políticas de regulação não 

são implementadas conjuntamente (Baltar, 2013, p. 112). 

 

 As ideias em voga na época, difundidas principalmente pelo Banco Mundial (BM) e o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), baseava-se na ideia de que quanto maior a intervenção 

do Estado no processo produtivo, menor seria o dinamismo da economia, e, portanto, menor 

seria o espaço para que os atores econômicos pudessem surgir e se desenvolver. Isso acarretou 
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numa extrema diminuição da capacidade de elaboração de políticas sociais, visto que estas, 

além de serem desnecessárias, atrapalhariam o desempenho econômico dos países. 

 É nesse ambiente que a Organização Internacional do Trabalho se encontra, e, por isso, 

um processo de reforma e modernização de suas atividades e perspectivas se mostrou 

imprescindível para uma melhor compreensão da dimensão do trabalho em um mundo 

globalizado. A Declaração Fundamental foi a primeira etapa; a formalização do Trabalho 

Decente, enquanto síntese de sua missão histórica, seria a segunda. 

 

1.2. TRABALHO DECENTE 

A categoria Trabalho Decente foi formalizada em um relatório do então Diretor Geral 

da OIT, Juan Somavia, em 1999, buscando caracterizar os novos objetivos da Organização após 

as transformações em todo o mundo provocadas pelo advento da globalização. O Trabalho 

Decente é um conceito multidimensional que engloba as dimensões social, política, econômica 

e de direitos porque possui quatro componentes: o emprego, a proteção social, os direitos dos 

trabalhadores e o diálogo social (Ghai, 2003, p. 113). 

O intuito de seu desenvolvimento foi motivado, como foi exposto, pela necessidade da 

OIT em expor de forma alternativa e convincente a de outras instituições internacionais os 

efeitos sociais da globalização, e, principalmente, de como administra-los para torna-los 

benéficos a todos. Mais do que isso, o Trabalho Decente é considerado um “conceito guarda-

chuva” porque serve como síntese de antigas e novas demandas no mundo do trabalho; 

demandas estas que foram sendo anexadas à sua noção com o decorrer dos anos. Segundo 

Márcia Regina Barroso (2015, pp. 364-365), o conceito de Trabalho Decente abriga hoje dez 

elementos constitutivos, sendo eles: oportunidades de emprego; rendimentos adequados e 

trabalho produtivo; jornada de trabalho decente; combinação entre trabalho, vida pessoal e vida 

familiar; trabalho a ser abolido; estabilidade e segurança do trabalho; igualdade de 

oportunidades e de tratamento no emprego; ambiente de trabalho seguro; seguridade social; e 

diálogo social e representação de trabalhadores e empregadores. 

As prioridades da OIT através do uso da nova categoria podem ser expressas pela defesa 

de “more and better jobs created by policies formulated through social dialogue and suported 

by a stronger social safety net” (Craig et Luciw, 2006, p. 19). Sendo assim, o que a OIT se 

propõe a fazer é recolocar o emprego no cerne do debate sobre a política macroeconômica dos 



 
9 

 

países (ILO, 1999, p. 22), uma vez que ele foi deixado à livre condução das forças do mercado. 

A partir dessa perspectiva busca-se enfatizar a necessidade de desenvolvimento de políticas 

sociais e de emprego em consonância com as políticas econômicas. Desta forma, a OIT propõe 

uma Agenda de Trabalho Decente que visa expor as novas prioridades para o mundo 

globalizado, além de enfatizar que antigas demandas ainda não foram alcançadas. 

Entretanto, quando a categoria foi formalizada muitos representantes dos atores sociais 

ficaram confusos sobre o que ela de fato se tratava, em virtude das inúmeras possibilidades 

interpretativas que o termo “decente” proporcionava. Sendo assim, ao propor a Agenda, foi 

exposto que ela se baseava em três pressupostos da Organização: que o trabalho é a via 

fundamental para a superação da pobreza, das desigualdades sociais e da exclusão social; e 

também uma das formas mais diretas pelas quais o desenvolvimento pode favorecer as pessoas; 

além de ser a via fundamental de inclusão social, condição básica para uma vida digna e para o 

exercício da cidadania e, nesse sentido, para o fortalecimento da democracia (Abramo et al, 

2008, p. 490). 

Tais pressupostos possibilitaram uma melhor compreensão do objetivo primordial da 

Organização com o uso da categoria Trabalho Decente, principalmente em virtude da existência 

de uma crise global de emprego (ibid., p. 488), além de reforçar a necessidade de perceber o 

desenvolvimento econômico como tendo um fim social, que foi postulado na Declaração de 

Filadélfia. Sendo assim, nas palavras de Laís Abramo et al (ibid., p. 490), o Trabalho Decente 

é “o trabalho que é capaz de superar a pobreza, reduzir as desigualdades sociais e contribuir 

para a ampliação da cidadania e a garantia da governabilidade democrática”. 

Uma das características principais do Trabalho Decente é o de ser um objetivo a ser 

buscado. Entretanto, os efeitos da globalização foram intensos em todas as dimensões do 

trabalho, mais especialmente nos direitos dos trabalhadores e na capacidade política dos atores 

coletivos (sindicatos e representações dos empregadores). Por consequência disso a OIT 

percebe que um fator determinante para que os objetivos de Trabalho Decente sejam alcançados 

é a promoção do diálogo social, visando construir consensos tripartites em torno dos objetivos 

estratégicos nacionais, tendo em mente as especificidades e possibilidades de cada país no que 

concerne ao desenvolvimento econômico e social. Tal perspectiva se orienta no princípio pelo 

qual a Organização procura substituir a busca dos países pelo consenso internacional em prol 

do consenso nacional, como foi defendido na Agenda de Trabalho Decente. Nas palavras de 

Craig e Luciw (2006, pp. 20-21),  
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the idea, then, is to move the debate from the international sphere to the 

national level where programs and policies can be developed based on 

nationally identified priorities. In fact, it may not matter whether 

international consensus is achieved on the meaning of decent work; 

national consensus is all that is required. 

 

Esse princípio é uma tentativa da OIT em se desvencilhar politicamente de outras 

instituições internacionais que propõem diretrizes supostamente universais para os rumos da 

globalização, as quais dão maior relevância à defesa da liberdade de atuação econômica e 

financeira do que a dimensão do trabalho. Em resposta a elas tenta-se criar um ambiente em 

que seja possível a atuação conjunta dos atores econômicos com os governos na produção e 

desenvolvimento de políticas públicas que visem o progresso econômico e social. Para tal, 

mostra-se necessário repensar a atuação do Estado nesse processo. 

Ao colocar o trabalho no centro das estratégias e políticas de desenvolvimento, a 

perspectiva da OIT expõe que a globalização não somente fez aumentar o número de pessoas 

desempregadas mas também, e principalmente, o número de pessoas em condições de trabalho 

abaixo das consideradas mínimas pela Organização. Quer dizer, o objetivo do Trabalho Decente 

não visa apenas a criação de postos de emprego, mas a criação de oportunidades de emprego 

produtivo e de qualidade para todas as pessoas. Ou seja, tal perspectiva se baseia numa análise 

quantitativa e qualitativa do trabalho como um todo, partindo do pressuposto que ele é a 

principal via de superação da pobreza e das privações para as pessoas. 

A visão qualitativa da OIT também explica a escolha do termo “trabalho” para compor 

a nova categoria, “porque tiene un sentido más amplio que empleo u ocupación. El trabajo 

abarca no solo el empleo asalariado sino también el autoempleo y el trabajo en casa, toda la 

gama de actividades de la economía informal y las tareas domésticas” (Rodgers, 2012, p. 14). 

Nesse sentido o Trabalho Decente promovido pela OIT se dedica à promoção de seus valores 

para todo tipo de trabalho, seja ele formal, informal ou até mesmo o doméstico. Essa perspectiva 

torna possível os valores da Organização se tornarem verdadeiramente universais, visto que 

uma grande parcela dos trabalhadores em todo o mundo – e principalmente na América do Sul 

– estavam e ainda estão no setor informal (ILO, 1999, p. 4). 

Essa ideia também se relaciona ao termo “decente”, que mesmo tendo produzido 

controvérsias a respeito de seu significado, acaba por se tornar a expressão das demandas 

políticas dos trabalhadores. Em outras palavras, um emprego produtivo e decente é objetivo de 

todos os trabalhadores, e a OIT se baseia nessa ideia ao promover o Trabalho Decente. Mais 
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ainda, ela quer demonstrar que ele deve ser o núcleo do sistema internacional do trabalho, 

servindo de parâmetro para as condições de trabalho e referência de desenvolvimento 

sustentável em todo o mundo. Seus ideais são considerados universais porque  

the essence of what people want remains constant, across cultures and 

levels of development. Everybody seeks a fair chance to prosper in life 

by their own endeavours. They also want a second chance when they 

take risks and fail. People do not fear change, or even failure, as much 

as they fear exclusion (ILO, 2001, p. 6). 

 

Isso demonstra como a Organização busca encontrar formas de utilizar as mudanças 

ocasionadas pelo advento da globalização, e não rejeitá-las. Seu objetivo é a inclusão social por 

meio do trabalho e a difusão dos benefícios do crescimento econômico a todos, pois, como 

lembra Ignacy Sachs (2004, p. 26),  

o crescimento econômico promovido pelas forças do mercado traz, 

mesmo quando bem-sucedido em termos econômicos, resultados 

sociais opostos aos almejados: as diferenças sociais aumentam, a 

riqueza se concentra na mão de uma minoria ao mesmo tempo em que 

de uma parcela importante da população é marginalizada. 

 

A defesa do Trabalho Decente se alicerça na ideia de que ele pode ser um fator 

produtivo, pois “safe and secure workplaces do not just meet vital human needs, they also boost 

productivity and enable business to growth” (ILO, 1999, p. 25). Ao fazer essa declaração, a 

Organização busca produzir um argumento convincente para que os atores coletivos busquem 

se reorganizar em prol da cooperação e alcançar esses objetivos conjuntamente. Essa tentativa 

de convencimento se direciona principalmente aos empregadores, que possuem as ferramentas 

mais eficazes necessárias para que tais metas de cooperação sejam alcançadas. Dito de outra 

maneira, ela procura expor que o Trabalho Decente é um objetivo de todos, e que é possível 

criar mais e melhores empregos em conformidade com o aumento da produtividade – fator 

essencial para o aumento dos lucros e salários. A descrença nessa possibilidade foi o que 

motivou a desregulação dos mercados de trabalho, que acabaram ocasionando na precarização 

da mão de obra, perda de direitos e da capacidade de desenvolvimento de políticas sociais. 

 

1.3.  AS DIMENSÕES DO TRABALHO DECENTE E A ATUAÇÃO DA OIT 

Como já mencionado, a nova categoria da Organização Internacional do Trabalho 

possui quatro componentes que são considerados o ponto de convergência de seus objetivos 
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estratégicos: o emprego; a proteção social; os direitos dos trabalhadores; e o diálogo social. 

Cada um desses componentes possui uma função específica para o objetivo do Trabalho 

Decente, possibilitando analisa-los parcialmente, mas “que tem sentido quando considerada na 

sua totalidade” (Abramo et al, 2008, p. 491). 

Ao definir esses componentes, a OIT percebe que precisa alterar a forma como a qual 

vem historicamente atuando, ou seja, ela precisa abandonar a perspectiva “intra fábrica” em 

busca de uma “extra fábrica”. Em outras palavras, seus objetivos agora dizem respeito ao 

mundo do trabalho mais amplo, abrangendo não somente a dimensão dos direitos e das relações 

laborais, mas também a econômica e política2, partindo da compreensão de que elas se 

relacionam e se influenciam mutuamente, quando analisadas pela sua nova perspectiva. Por isso 

“the pursuit of such a vision demands an array of programmes ranging from the promotion of 

rights at work to institutional development. It requires the scope of ILO activities to extend from 

the workplace — or the workspace — to the economy as a whole” (ILO, 1999, p. 3). 

Isso torna impreterível que a OIT proponha uma assistência técnica aos países membros, 

visando a promoção do Trabalho Decente em nível nacional por meio do desenvolvimento de 

instituições e políticas públicas. Sendo assim, a Organização se dispõe a elaborar diversos 

Decent Work Country Programmes (DWCP) que tem como finalidade a avaliação do Trabalho 

Decente nos países membros. Seu intuito é buscar a criação de um ambiente propício ao 

estímulo de seus ideais de justiça social por meio do trabalho, através da conscientização dos 

atores sociais de sua importância no que diz respeito ao desenvolvimento econômico e social e 

da necessidade de cooperação para isso. Portanto, o diálogo social se apresenta como o meio 

mais importante para os objetivos do Trabalho Decente porque um “[...] strong tripartism can 

help countries negotiate globalization pressures and achieve a more socially balanced growth” 

(Fraile, 2010, p. 31). 

A ideia de tripartismo se expressa por ser “[um] tipo de movimentação ou concertação 

de diversos interesses e perspectivas, em que há a atuação conjunta de governos e representantes 

do setor produtivo e trabalhadores” (Balestro, 2013, p. 43), o que implica na extrema 

necessidade de fortalecimento dos atores coletivos, que perderam força com os efeitos da 

globalização. No entanto, deve-se ter em mente que “a grande assimetria de poder [entre os 

atores coletivos] mina a lógica de troca e cooperação que caracterizou os pactos sociais da era 

                                                           
2 Política aqui diz respeito tanto ao termo policy (políticas públicas) como politics (compreendido enquanto uma 

forma de diálogo que visa a manutenção de conflitos ou para a busca de tomadas de decisões). 



 
13 

 

de ouro do capitalismo” (ibid., p. 69), momento que ostentou os mais altos níveis de 

crescimento econômico e de bem-estar social. 

Portanto, o tripartismo tem como objetivo o desenvolvimento conjunto de políticas 

públicas entre os representantes dos atores sociais e agentes do governo, com o intuito de 

encontrar um consenso a respeito das demandas políticas e econômicas que se mostrem de 

interesse de todos. A função da OIT nessa dimensão do Trabalho Decente é que ela “fornece as 

diretrizes conceituais e institucionais do tripartismo ao relacioná-lo às ideias do diálogo social 

e da democracia participativo-deliberativa, de modo que os atores coletivos passam a ter papel 

estratégico” (ibid., p. 93). 

A promoção do diálogo social para o desenvolvimento de uma estrutura tripartite em 

que os atores sociais estejam centralizados pressupõe que estes possuam liberdade de expressão 

e de associação para tal. Como vimos, a globalização flexibilizou as relações laborais 

provocando uma diminuição de poder dos atores coletivos (sindicatos e organizações dos 

empregadores) frente às forças do mercado. Desta forma, a OIT pretende demonstrar as 

vantagens de se buscar esses ideais, porque o “tripartism has sometimes played an important 

stabilizing role during crises” (Fraile, 2010, p. 8), além de ser o melhor caminho para se buscar 

um desenvolvimento sustentável. 

Sua tentativa de convencimento acerca do tripartismo se baseia no princípio o qual 

acredita que o diálogo é a melhor forma para encontrar ou criar formas de resolução dos 

problemas que se apresentam aos países. Tal posicionamento se fundamenta no fato de que era 

necessário a promoção desses valores em virtude, principalmente, da extrema importância da 

cooperação entre os atores sociais a nível nacional, visando as melhores formas de inserção nos 

mercados internacionais, para que os efeitos da concorrência não se tornassem nocivos à 

dimensão do trabalho. Esse posicionamento se baseia na ideia de que 

integrar progresivamente el trabajo decente en las estructuras de la 

OIT no era suficiente. Había que convencer a toda una serie de actores 

del ámbito político, tanto dentro como fuera de la Organización, de que 

se necesitaba un enfoque integrado construido en torno al concepto, y 

de que ese enfoque podía proporcionar un marco concreto para 

vincular la política económica y la social tanto a nivel nacional como 

internacional, y constituía el modo de avanzar hacia las aspiraciones 

de la Cumbre Social en lo que se refería a la lucha contra la pobreza, 

el pleno empleo y la integración social (Rodgers, 2009, p. 241). 
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Nesse sentido, a promoção do diálogo social se apresenta como o principal meio e fim 

do desenvolvimento social (ILO, 1999, p. 4), tendo como parâmetro os ideais do Trabalho 

Decente que buscam a construção de uma estratégia nacional de desenvolvimento, dispondo da 

criação de oportunidades de emprego produtivo e de qualidade como a força motriz dessa 

iniciativa. Esse componente do Trabalho Decente se mostra de maior relevância porque “es a 

través del diálogo social que se puede lograr amplio apoyo para las otras tres dimensiones del 

trabajo decente” (Rodgers, 2002, p. 16), o que implica dizer que seu papel tem fundamentos 

basilares na formulação de políticas públicas de emprego, na manutenção e expansão dos 

direitos conquistados pelos trabalhadores, no aumento da proteção social, na exposição da 

importância da atuação dos atores sociais organizados e, principalmente, na compreensão de 

que os melhores meios para se elaborar estratégias de desenvolvimento econômico, em 

consonância com o desenvolvimento social, é por meio da produção de consensos entre os 

agentes produtivos, pois “without productive employment, the goals of decent living standards, 

social and economic development and personal fulfilment remain illusory” (ILO, 1999, p. 21). 

A perspectiva proporcionada pelo uso do Trabalho Decente disponibiliza uma gama de 

possibilidades que podem ser utilizadas em prol do progresso social e institucional, no entanto, 

é somente através da perspectiva individual (tanto dos trabalhadores como empregadores e dos 

agentes do governo) que é possível conceber as vantagens proporcionadas pelo maior 

dinamismo dos mercados, pois 

the goal of decent work is best expressed through the eyes of people. It 

is about your job and future prospects; about your working conditions; 

about balancing work and family life, putting your kids through school 

or getting them out of child labour. It is about gender equality, equal 

recognition, and enabling women to make choices and take control of 

their lives. It is about your personal abilities to compete in the market 

place, keep up with new technological skills and remain healthy. It is 

about developing your entrepreneurial skills, about receiving a fair 

share of the wealth that you have helped to create and not being 

discriminated against; it is about having a voice in your workplace and 

your community. In the most extreme situations it is about moving from 

subsistence to existence. For many, it is the primary route out of 

poverty. For many more, it is about realizing personal aspirations in 

their daily existence and about solidarity with others. And everywhere, 

and for everybody, decent work is about securing human dignity (ILO, 

2001, pp. 7-8). 

 

Conceber o desenvolvimento social como o aperfeiçoamento das condições humanas 

individuais é uma característica importantíssima do Trabalho Decente. Tal preceito se orienta 
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pela percepção da pobreza não apenas através da ótica econômica mas também da social e 

política, pois “poverty is not just a question of income, but also rights and capabilities” (ibid., 

p. 28). Isso implica dizer que a OIT também busca propor uma forma alternativa de avaliação 

do progresso humano, compreendendo-o através de uma perspectiva em que coloca no cerne 

da questão as possibilidades que os indivíduos possuem de desfrutar ou alcançar o bem-estar 

social. 

 

1.4.  DESENVOLVIMENTO, ESTADO E BEM-ESTAR SOCIAL: PERSPECTIVAS 

TEÓRICAS 

Acreditar no desenvolvimento social como meio e fim do desenvolvimento econômico 

não é uma peculiaridade da OIT nem do Trabalho Decente. Amartya Sen, que é um dos grandes 

expoentes da literatura sobre o tema, propõe uma perspectiva em que analisa o desenvolvimento 

através do aumento das liberdades substantivas que as pessoas dispõem, que são vistas como 

um dos seus “componentes constitutivos” (Sen, 2009, p. 19). Em outras palavras, o 

desenvolvimento somente teria sentido se pudesse ser usufruído por todas as pessoas – homens 

e mulheres. Essa perspectiva se assemelha em muitos aspectos à do Trabalho Decente3, que é 

orientada pelos “olhos das pessoas”, propondo alcançar o bem-estar por meio de boas condições 

de trabalho produtivo. 

Um dos fatores determinantes para o desenvolvimento econômico é a expansão e a 

utilização dos mercados. Durante a última década do século XX o mundo vivenciou de maneira 

muito intensa os efeitos dessa expansão, e que se fez necessário uma maior flexibilização dos 

interesses sociais (majoritariamente dos trabalhadores) em prol dos interesses de mercado. Essa 

cisão de interesses acarretou na precarização do trabalho, como já mencionado anteriormente. 

Da perspectiva aqui utilizada, é possível afirmar que tais fatos não ocasionaram em 

desenvolvimento, pois, mesmo que tenham produzido crescimento econômico, eles foram 

desvinculados dos objetivos de bem-estar social. 

Outra condição para o desenvolvimento econômico é o aumento da produtividade do 

trabalho. Existem diversas formas para que esse objetivo seja alcançado: avanços tecnológicos, 

inovações organizacionais no seio do processo produtivo, etc. Uma maneira que foi abandonada 

                                                           
3 É valido mencionar que Amartya Sen publica seu livro “Desenvolvimento como Liberdade” em 1999. Mesmo 

ano em que a categoria Trabalho Decente é formalizada por Juan Somavia, Diretor Geral da OIT. É nessa obra em 

que Sen propõe a nova perspectiva para o desenvolvimento. 
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durante os anos de liberalização econômica, por ser considerada muito custosa aos governos e 

supostamente contrárias aos objetivos de crescimento, é o desenvolvimento de instituições de 

bem-estar social. Entretanto, como lembra Ha-Joon Chang (2004, p. 175), “as instituições de 

bem-estar social são muito mais que ‘redes de seguridade’; quando bem projetadas e 

implementadas, podem aumentar o crescimento da eficiência e da produtividade”. Nesse 

sentido elas podem ser consideradas um fator produtivo, da mesma forma como a OIT percebe 

o Trabalho Decente. 

Essa perspectiva pressupõe a atuação direta do Estado para alcançar tais fins. Desta 

forma, o papel dos governos na elaboração de políticas e no desenvolvimento institucional se 

mostra como condição sine qua non para qualquer estratégia de desenvolvimento nacional, 

visando a expansão dos benefícios do crescimento econômico a todos, proporcionado pelo 

aumento da produtividade e pela utilização dos mercados em nível global. Essa premissa é 

orientada pela ideia de que “a contribuição do crescimento econômico tem de ser julgada não 

apenas pelo aumento de rendas privadas, mas também pela expansão de serviços sociais que o 

crescimento econômico pode facilitar” (Sen, 2009, p. 61), pois 

o desenvolvimento, em seu conceito mais amplo, deve ter como metas 

erradicar a pobreza e enfrentar decididamente a exclusão social; 

construir um ambiente social de maior segurança e confiança mútua; 

consolidar uma ordem política democrática com mais participação das 

pessoas na gestão e nas decisões públicas; difundir o bem-estar a quem 

tem menos acesso aos benefícios da modernidade; concretizar-se em 

projetos coletivos em que os cidadãos adquiram um maior sentido de 

compromisso e pertinência em relação à sociedade em que vivem; e 

buscar a proteção e a melhoria do meio ambiente tanto para os 

indivíduos de hoje quanto para as próximas gerações (Baumann et al, 

2008, p. 13). 

 

Em outras palavras, os objetivos de bem-estar social por meio do desenvolvimento 

econômico somente poderão ser verdadeiramente avaliadas se abandonarmos a perspectiva da 

renda individual ou dos indicadores de PIB e PNB, que dão uma visão superficial das condições 

de vida das pessoas – principalmente dos trabalhadores. Essa nova perspectiva para o 

desenvolvimento é de extrema importância para os governos, visto que ela “é essencial para a 

base avaliatória das políticas públicas” (Sen, 2009, p. 112), porque expõe de maneira mais 

realista a efetividade dos serviços prestados à população, o que ocasiona numa maior 

legitimidade de suas atividades, além da afirmação dos valores democráticos. 
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Essas três dimensões – mercados, produtividade do trabalho e ação governamental – se 

relacionam diretamente para as metas de bem-estar social e desenvolvimento econômico, e são 

justamente as que são promovidas pela OIT com o uso do Trabalho Decente. Assegurar 

condições de trabalho produtivo sem renunciar a um sistema de proteção social mínimo é um 

objetivo primordial da Organização, pois de acordo com o Trabalho Decente, que se alicerça 

nos Princípios Fundamentais e Direitos no Trabalho, 

there is a floor but there is no ceiling: what is seen as decent embodies 

universal rights and principles, but reflects the circumstances in each 

country. In that sense decent work provides a moving target, a goal that 

evolves as the possibilities, circumstances and priorities of societies 

evolve. The threshold advances with economic and social progress 

(ILO, 2001, p. 27). 

 

 Isso implica dizer que o bem-estar social não possui um limite universal a ser alcançado, 

mas que varia entre as sociedades no tempo e no espaço. Todavia, para essas metas, é necessário 

a criação de um ambiente em que seja assegurado condições mínimas para as pessoas 

promoverem suas habilidades produtivas e empreendedoras, atributos essenciais para o 

desenvolvimento econômico. Não negligenciar a relação imperiosa existente entre trabalho 

(capacidade produtiva) e capital (capacidade empreendedora) é a chave para melhor 

compreender as possibilidades de crescimento econômico em consonância com o 

desenvolvimento social. A OIT insere nessa relação a atuação do Estado, como fonte de 

políticas públicas que visam o aperfeiçoamento da relação laboral. Nesse sentido, como afirma 

Sen (2013, p. 90), “the linkages between economic, political and social actions can be critical 

to the realization of rights and to the pursuit of the broad objectives of decent work and 

adequate living for working people”. 

 Desta forma, Dharam Ghai (2003, p. 136) propõe uma metodologia em que utiliza cinco 

critérios para criar um índice de Trabalho Decente que melhor se aproxima dos objetivos 

declarados pela OIT. O primeiro diz respeito aos direitos dos trabalhadores, onde o autor dá 

ênfase na discriminação existente no trabalho, em especial a de gênero e de raça. Ele analisa as 

disparidades através dos indicadores de participação da força de trabalho, da taxa de 

desemprego e o nível de formação profissional entre homens e mulheres, e entre as diferentes 

etnias, variando entre os países. O segundo é o componente do emprego do Trabalho Decente, 

que se relaciona ao anterior, mas adicionando o coeficiente de Gini, que mede as desigualdades 

de distribuição de renda. O terceiro é a proteção social, em que utiliza como indicador os gastos 

públicos em relação ao PIB para esse fim. O quarto é o diálogo social, que se mostra de grande 
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dificuldade de mensuração, mas que o autor utiliza os níveis de densidade sindical, em virtude 

da dificuldade em se obter dados sobre a cobertura da negociação coletiva na época de seu 

estudo, indicador que seria mais apropriado. Por último, ele propõe uma análise do performance 

econômico dos países, fazendo uso das taxas de crescimento do PIB per capita e das taxas de 

inflação. 

Esse último seria a expressão direta e final do crescimento econômico na vida das 

pessoas, mas que somente teria sentido quando relacionado aos outros critérios. Esse método é 

apenas uma proposta para medir a qualidade do Trabalho Decente em todo o mundo, sem a 

necessidade de segui-los em sua totalidade. Como veremos no próximo capítulo, os países 

costumam dar ênfase somente em alguns aspectos do Trabalho Decente, que mais se adequam 

às suas respectivas estratégias de desenvolvimento e às demandas políticas do momento. 

 Para concluir, a busca pelo progresso humano perpassa diversas dimensões da vida 

social, sendo a principal o trabalho. A OIT defende sua centralidade porque expressa os 

interesses da grande maioria das pessoas em todo o mundo, principalmente por inserir em sua 

categoria Trabalho Decente o setor informal da economia. Sua importância se dá pelo fato do 

trabalho ser também “the activity through which individuals affirm their own identity [...]. It is 

crucial to individuals choise, to the welfare of families and to the stability of the societies” 

(ILO, 2001, p. 5). Dito de outra maneira, o trabalho está no centro dos objetivos estratégicos da 

OIT porque ele está no centro da vida humana. 
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2.  O TRABALHO DECENTE NO BRASIL 

 

 A história do Trabalho Decente no Brasil tem início em Genebra, durante a 92ª 

Conferência Internacional do Trabalho (CIT), em junho de 2003, quando o então presidente do 

Brasil, Lula, e o Diretor Geral da OIT, Juan Somavia, assinam um Memorando de Entendimento 

visando o estabelecimento de um Programa de Cooperação Técnica para a construção de uma 

Agenda Nacional de Trabalho Decente (ANTD) no país. A assinatura desse Memorando é 

reflexo direto da pauta política do novo governo brasileiro, que se aproximava dos ideais da 

Organização de aperfeiçoamento da dimensão do trabalho como condição indispensável ao 

desenvolvimento econômico. Portanto, a defesa de “um trabalho adequadamente remunerado, 

exercido em condições de liberdade, equidade e segurança e capaz de garantir uma vida digna” 

(Abramo et al, 2008, p. 508) servia aos interesses do governo brasileiro enquanto uma 

ferramenta política, e também, como veremos, aos trabalhadores, empregadores e algumas 

organizações da sociedade civil. 

 Também é válido ressaltar que durante a última década do século XX, e começo do XXI, 

o Brasil vivenciou uma grande queda na taxa de empregos formais, em decorrência 

principalmente do aumento da informalidade (Ulyssea, 2006), como reflexo das crises 

econômicas e o aumento da dívida externa que assolavam praticamente toda a América do Sul. 

Nesse contexto tornou-se necessário incorporar as recomendações políticas de outras 

Organizações Internacionais para que esse momento de instabilidade econômica e financeira 

fosse superado. Essas recomendações orbitavam sempre em torno da abertura dos mercados 

nacionais e da flexibilização das relações laborais – o que incorria ainda mais na precarização 

das condições de trabalho – além de uma política fiscal e monetária estável e “responsável”. 

Essas medidas se orientavam pelos princípios mencionados no capítulo anterior: acreditava-se 

que somente o crescimento econômico fosse capaz de impulsionar o desenvolvimento social e 

gerar bem-estar, o que acabava por delegar importância subsidiária às políticas sociais e de 

emprego. 

 Apesar da OIT possuir representação no Brasil desde a década de 1950, sua atuação era 

dirigida pela defesa do aperfeiçoamento das condições de trabalho, portanto não era possível a 

Organização propor outros caminhos para o país seguir, pois seu escopo operacional (“intra 

fábrica”) ainda não englobava outras dimensões do trabalho, como a política macroeconômica, 

por exemplo. Isso demonstra a importância do desenvolvimento da categoria Trabalho Decente 
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não apenas para a OIT, mas também, e principalmente, para os países emergentes e em 

desenvolvimento4. 

 Após a 92ª CIT, ocorre no mesmo ano a XIII Conferência Interamericana de Ministros 

do Trabalho (CIMT) da Organização dos Estados Americanos (OEA) em Salvador, Bahia, 

durante o mês de setembro, onde pela primeira vez o Trabalho Decente é tema de discussão em 

um evento de proporções internacionais5 na América do Sul, influenciado pela assinatura do 

Memorando. Todavia, devido ao fato do tema ser relativamente novo no âmbito político sul-

americano, os debates na XIII CIMT se desenvolveram em torno do significado do Trabalho 

Decente, não se dirigindo à preocupações programáticas a partir dele. Apesar disso, a 

Conferência foi de grande importância para o desenvolvimento da categoria no Brasil, visto que 

o Estado da Bahia tornar-se-ia referência no tema anos depois, como veremos em momento 

posterior. 

 Esse primeiro encontro com o Trabalho Decente serviu para conscientizar os Ministros 

do Trabalho acerca da importância de adequação e aperfeiçoamento da dimensão do trabalho 

como contrapeso dos efeitos da globalização. Colocar no cerne do debate público as condições 

e capacidades dos trabalhadores, em consonância com os objetivos de crescimento econômico, 

se apresentava como a melhor estratégia que o novo governo brasileiro poderia adotar naquele 

momento, e os efeitos dessa conscientização começaria a aparecer três anos depois. 

 

2.1. AS AGENDAS NACIONAL E HEMISFÉRICA DE TRABALHO DECENTE 

 Por intermédio do Trabalho Decente, a atuação da OIT se torna ainda mais importante 

para o Brasil quando ocorre a XVI Reunião Regional Americana, promovida pela OIT em maio 

de 2006, em Brasília. Essa Reunião dá início ao que foi acordado na 92ª CIT: a construção da 

Agenda Nacional de Trabalho Decente do Brasil. A elaboração da Agenda foi desenvolvida por 

consenso tripartite pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que coordenou um Comitê 

Executivo composto de diversos Ministérios e Secretarias (BRASIL, 2006, p. 8), com a 

                                                           
4 A categoria Trabalho Decente também tem grande importância para os países desenvolvidos, visto sua maior 

proximidade dos núcleos internacionais de comércio como afirma Ronaldo Baltar (2013, p. 111), onde os efeitos 

da globalização foram mais intensos. Entretanto, o autor não descarta a sua influência de precarização do trabalho 

em economias que orbitam em torno do “núcleo central”.  
5 Além dessa Conferência, existiram outros eventos internacionais que trataram do Trabalho Decente como tema 

principal até a elaboração da ANTD do Brasil. São os principais: a Conferência Regional de Emprego do Mercosul, 

2004 (Buenos Aires); a XIV CIMT, 2005 (Cidade do México); a Assembleia Geral da ONU, 2005 (Nova Iorque); 

e a IV Cúpula das Américas, 2005 (Mar del Plata) (BRASIL, 2006, p. 5-6). 
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participação de representantes dos trabalhadores e empregadores, e foi lançada nesse mesmo 

evento. Em seu texto foi enfatizado que a ANTD se estruturava em torno de três prioridades, 

sendo elas: 

gerar Mais e Melhores Empregos, com Igualdade de Oportunidades e 

de Tratamento; Erradicar o Trabalho Escravo e Eliminar o Trabalho 

Infantil, em especial em suas piores formas; [e] Fortalecer os Atores 

Tripartites e o Diálogo Social como um instrumento de governabilidade 

democrática (ibid., 2006, p. 9-10). 

 

Cada uma dessas prioridades possuíam respectivos resultados esperados, seja o 

desenvolvimento de uma Política Nacional de Emprego, a elaboração de Planos Nacionais de 

Erradicação do Trabalho Infantil e Escravo ou até mesmo a construção de mecanismos de 

Diálogo Social institucionalizados. Esses resultados, portanto, deveriam ser orientados pela 

ideia da categoria Trabalho Decente, proposta pela OIT, pois somente ela englobaria todas essas 

dimensões e também tornaria possível a inclusão e coordenação de várias instituições em busca 

desses objetivos. Dessa maneira, “o objetivo geral da ANTD é gerar trabalho decente para 

combater a pobreza e as desigualdades sociais” (Abramo et al, 2008, p. 499), e para isso é 

necessário a participação de todos. 

Dessas três prioridades definidas, a OIT já atuava no Brasil no que diz respeito ao 

trabalho infantil e o forçado, visando suas respectivas erradicações. A Organização apoiava o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), criado em 1996 e administrado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e pela Secretaria Nacional de Assistência Social 

(SNAS), por intermédio do seu Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil 

(IPEC) (OIT, 2012, p.10). Também apoiava o Plano Nacional Para a Erradicação do Trabalho 

Escravo, dirigido pela Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo 

(CONATRAE), que era coordenado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH) e 

composto por diversos outros Ministérios6. 

A multidimensionalidade do Trabalho Decente exige uma articulação entre política 

social, econômica e de emprego, para que seja possível a elaboração de medidas visando seus 

objetivos. No caso do Brasil, a OIT consegue ir além e articular diversas outras instituições que 

                                                           
6 A CONATRAE é formada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), o Ministério da 

Defesa, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Ministério do Meio Ambiente (MMA), o Ministério 

da Previdência Social (MPS), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e dois representantes do Ministério da 

Justiça, um do Departamento de Polícia Federal e outro do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, além da 

SEDH já citada. 
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possuem relação com o mundo do trabalho, como por exemplo o Ministério Público do 

Trabalho (MPT), como evidencia Barroso (2015, pp. 362-364), além de já se relacionar com 

outras instituições brasileiras, como exposto acima. Desta forma, o Brasil se mostra um terreno 

fértil para a inserção do Trabalho Decente enquanto um ponto de referência para a construção 

de uma estratégia nacional de desenvolvimento, baseada nos ideais de dignidade humana que a 

categoria leva consigo. 

A ANTD previa a construção de um Plano Nacional de Emprego e Trabalho Decente 

(PNETD) como condição essencial para sua implementação. Isso implica dizer que a Agenda 

era apenas uma delimitação programática, definindo prioridades, resultados esperados e linhas 

de ação. O Plano, portanto, serviria para pôr em prática o programa. Esse processo de 

implementação teve início com a criação de um Grupo Técnico Tripartite (GTT) no final de 

2007, que possuía como funções principais o monitoramento da Agenda e a manutenção da 

consulta com os representantes dos agentes tripartites. Consequentemente, o GTT apenas 

começou a funcionar no ano seguinte a sua criação, impulsionando a implementação da ANTD. 

Outro acontecimento importante da XVI Reunião Regional Americana foi o lançamento 

da Agenda Hemisférica do Trabalho Decente (AHTD), feito pelo Diretor Geral da OIT, Juan 

Somavia, com uma proposta programática para diminuir os déficits de Trabalho Decente nos 

países da América Latina. Em seu texto, que também foi elaborado por consenso tripartite e 

adotado pelos países membros, foram assinalados diversos pontos que as países do hemisfério, 

de maneira geral, deveriam dar ênfase em seu aperfeiçoamento. Além das altas taxas de 

informalidade que continuavam a existir, a AHTD definiu cinco desafios para os países dessa 

região, são eles: 

assegurar que o crescimento econômico promova o trabalho decente; 

assegurar a aplicação efetiva dos direitos e princípios fundamentais no 

trabalho; gerar maior confiança na democracia e no diálogo social; 

ampliar e fortalecer os esquemas de prevenção e proteção social dos 

trabalhadores; e ampliar a inclusão social e no mercado de trabalho para 

reduzir a desigualdade (Abramo, 2015, p. 40). 

 

 O texto da AHTD também expressa preocupações acerca da relação entre mercado e 

Estado, partindo do pressuposto que a disputa entre ambos, no âmbito político latino-americano, 

foi superado (OIT, 2006, p.82). Essa ideia também se relaciona à necessidade de reorientação 

da função do Estado nessas economias, com o intuito de “avançar na direção da construção e 
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um Estado normativo, promotor, regulador e gerador de novos sistemas de solidariedade” (ibid., 

p. 14). 

Entretanto, isso não significa dizer que a OIT defenda uma forte intervenção estatal no 

processo produtivo, ela apenas percebe a necessidade de fortalecimento do Estado para ser parte 

integrante do processo de diálogo social tripartite, o que também pressupõe o fortalecimento 

das representações dos atores sociais (ibid., p. 47), sendo este considerado o melhor instrumento 

para se alcançar os objetivos do Trabalho Decente em qualquer país. A Organização crê 

fortemente no diálogo social, visto que ela percebe que a “única flexibilidade laboral realmente 

eficaz é aquele livremente pactuada entre trabalhadores e empregadores, e que respeite os 

direitos de ambos” (ibid., p. 50). 

 Seu lançamento é importante para o Brasil porque, além de ter sido realizado em 

Brasília, a AHTD utiliza o caso brasileiro como exemplo a ser seguido em diversos aspectos, 

como o seu esforço de combate ao trabalho infantil e forçado (ibid., p. 36) e também o 

desenvolvimento de políticas que buscam enfrentar a discriminação de gênero e raça, por meio 

da Comissão Tripartite de Igualdade de Oportunidades e de Tratamento de Gênero e Raça no 

Trabalho (ibid., pp. 41-42), coordenada pelo MTE. 

 Uma perspectiva oferecida pela AHTD é a do setor informal latino-americano, em que 

a OIT o associa com a pobreza, precariedade do trabalho e baixos níveis de proteção social. 

Nas palavras da Organização, “é a pobreza que leva a maioria das pessoas a gerar ou a aceitar 

um trabalho na economia informal, e são os baixos rendimentos obtidos nessas ocupações, 

assim como a precariedade e a falta de proteção social, que criam um círculo vicioso da 

pobreza” (ibid., p. 18). Esse círculo vicioso somente será superado quando se compreender a 

dimensão mais ampla da pobreza, que incorpora também a dimensão dos direitos e capacidades. 

Por isso, apesar da OIT perceber o mercado de trabalho latino-americano como sendo um dos 

principais produtores da desigualdade, é também através dele que essas desigualdades serão 

superadas. Por esse motivo “um grande desafio da região é reduzir os níveis de pobreza e 

exclusão social que têm lugar no mercado de trabalho, gerando condições para a cidadania mais 

plena e para a justiça social” (ibid., p. 17). 

 Essas ideias acerca da informalidade nos países do hemisfério explicam o “paradoxo da 

proteção social’, segundo o qual os trabalhadores mais bem posicionados no mercado de 

trabalho são aqueles que recebem maior e melhor proteção” (ibid., p; 43). Isso implica dizer 

que a proteção social não deve ser vista como fim do desenvolvimento e reflexo de bem-estar 
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de uma parcela específica de trabalhadores, mas sim como um fator determinante para diminuir 

as desigualdades inerentes do mercado de trabalho latino-americano. Em outras palavras, a 

proteção social deve servir, antes, aos mais desprotegidos. 

 Outro elemento que foi enfatizado na AHTD, e que talvez seja o mais importante para 

colocar em prática o Trabalho Decente, diz respeito à produtividade enquanto um indicador a 

ser melhorado (ibid., p. 28). Nesse sentido, a OIT acredita que uma melhor relação entre capital 

e trabalho, com intermédio do Estado, visando o desenvolvimento de políticas que estimulem 

o investimento produtivo, seja o melhor caminho a ser seguido pelos países latino-americanos. 

Desta forma, o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), que é diminuto se 

comparado às economias centrais (ibid., p. 29), deve ser centro de importante debate para o 

desenvolvimento nacional. Outro fator que tem relação com o investimento produtivo é a 

formação profissional e a capacitação, que deve seguir pari pasu ao desenvolvimento 

tecnológico, e também ser vista como um objetivo de todos: trabalhadores, empregadores e 

governos (ibid., p. 67). Nesse sentido, 

países com níveis mais altos de coordenação entre trabalho, 

empresariado e com o Estado possuem maior capacidade de maximizar 

a cooperação entre esquerda e direita, evitando disputas soma-zero em 

torno de resultados distributivos, minimizando concessões a interesses 

especiais (Balestro et al, 2013, p. 73). 

 

 Essa percepção da formação profissional é expressão direta do Trabalho Decente, que 

busca a associação de objetivos individuais com nacionais. Entretanto, os objetivos do Trabalho 

Decente também são passíveis de serem alcançados em outros níveis além do nacional, como 

será exposto a seguir. 

 

2.2. O PIONEIRISMO DAS AGENDAS SUBNACIONAIS DE TRABALHO 

DECENTE: DA BAHIA AO MUNDO 

 Unir interesses individuais de distintos grupos com o intuito de produzir consensos 

acerca do mundo do trabalho é um dos objetivos primordiais da OIT, e através da categoria 

Trabalho Decente essa finalidade se torna mais simples e compreensível para as partes 

integrantes. Mais simples porque percebe a promoção do diálogo social enquanto uma 

ferramenta indispensável para sua implementação, o que pressupõe a conscientização dos atores 

sociais através da difusão da informação acerca de um determinado tema que seja de interesse 
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de todos – fator este que é considerado o processo mais básico de diálogo e também a primeira 

etapa de um processo maior, que perpassa a consulta até alcançar a negociação (Abramo et al, 

2013, p. 218). Mais compreensível porque a categoria sintetiza as demandas políticas, tanto dos 

trabalhadores como dos empregadores, em um único conceito, que circunda os interesses de 

bem-estar e os interesses econômicos. 

 A conscientização dos atores foi sem dúvida marcante para o desenvolvimento pioneiro 

de uma Agenda Subnacional de Trabalho Decente no Brasil, que ocorreu no Estado da Bahia. 

Sua criação, apesar de somente ter se realizado no final de 2007, tem relação direta com a 

primeira experiência em que o Trabalho Decente foi tema central de debate em solo brasileiro: 

a já mencionada XIII CIMT, em 2003. Na época da Conferência, o Ministro do Trabalho e 

Emprego do Brasil em exercício era Jaques Wagner, que viria se tornar Governador do Estado 

da Bahia no ano de 2006 (iniciando seu mandato em 2007). Sua participação na XIII CIMT 

tornou possível uma melhor compreensão acerca do Trabalho Decente enquanto um objetivo a 

ser alcançado, seja por trabalhadores, empregadores ou agentes do governo, visando encontrar 

os melhores caminhos para o desenvolvimento sustentável e para o fortalecimento dos valores 

democráticos. 

  Quando assumiu o Governo da Bahia, Jaques Wagner procurou criar um ambiente em 

que os ideais do Trabalho Decente pudessem ser reconhecidos enquanto um princípio 

orientador para as relações laborais no estado. Seu instrumento principal, assim como defendido 

pela OIT, era a promoção do diálogo social. Portanto, buscou construir mecanismos que 

pudessem intensifica-lo e torna-lo mais legítimo. A intensificação do diálogo social ocorreu por 

meio da convocação dos atores sociais para a I Conferência Estadual de Trabalho Decente 

(CETD) do Estado da Bahia7, que ocorreu em abril de 2007, poucos meses após assumir o cargo 

de Governador. A legitimação se deu através do desenvolvimento de um processo de diálogo 

social ampliado, isto é, que incluía nos debates outras representações da sociedade civil que se 

dedicavam ao mundo do trabalho (ibid., p. 211), apesar de em menor proporção se comparados 

à parcela dos trabalhadores, empregadores e do governo. 

 A I CETD teve grande importância para a criação da Agenda Bahia do Trabalho Decente 

(ABTD) pois foi através do diálogo proporcionado por ela que foram estabelecidas as 

prioridades e linhas de ação, assim como ocorreu com a ANTD, mas em nível estadual, o que 

                                                           
7 No ano de 2011 também foram realizadas Conferências sobre o Trabalho Decente nos Estados de Pernambuco e 

Minas Gerais e no Distrito Federal (Barroso, 2015) 
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possibilitou coordenar de forma mais minuciosa as metas a serem buscadas, levando em 

consideração as especificidades da região. Em um primeiro momento foram definidos oito eixos 

da ABTD, que serviriam como orientadores para sua implementação. Sendo eles: trabalho 

doméstico; segurança e saúde do trabalhador; juventude; erradicação do trabalho infantil; 

serviço público; promoção da igualdade; erradicação do trabalho escravo; e empregos verdes 

(Bahia, 2011). Depois é adicionado um novo eixo, segundo Júnior e Lima (2014, p. 4): a 

promoção da igualdade da pessoa com deficiência. 

 A participação dos atores sociais, e em especial a atuação da Secretaria do Trabalho, 

Emprego, Renda e Esporte (SETRE) e a presença de representantes da sociedade civil, tornaram 

a elaboração da ABTD um caso exemplar tanto para as outras Unidades da Federação (UFs), 

como também para outros países, visto que a OIT se interessou pelo trabalho pioneiro do Estado 

da Bahia e firmou um Memorando de Entendimento, “cujo objeto foi o estabelecimento de 

cooperação técnica para elaboração da Agenda” (ibid., p. 5), no mesmo modelo do Memorando 

de 2003. A SETRE foi importante para a Agenda Bahia porque coordenou o Grupo de Trabalho 

Executivo (GTE) criado por decreto governamental em 2007 especialmente para sua 

construção, que era composto por diversas outras secretarias de Estado8 (Abramo, 2015, pp. 72-

73). Entretanto, “o GTE foi substituído pelo Comitê Gestor da Agenda Bahia do Trabalho 

Decente, de composição tripartite ampliada” (ibid., p. 73) em 2008. 

O ótimo desempenho do estado da Bahia na promoção do Trabalho Decente refletiu no 

desenvolvimento de uma lei estadual que criou o Fundo de Promoção do Trabalho Decente 

(FUNTRAD), que foi sancionada em setembro de 2011. Esse Fundo visava a captação e 

aplicação de recursos visando a promoção de empregos, conforme os ideais do Trabalho 

Decente. 

 Laís Abramo (ibid., p. 79) destaca que a “vontade política” do governador e do 

representante do MTE no Estado foi determinante para a construção da Agenda Bahia, além de 

sua dedicação com os ideias do Trabalho Decente. Por esses motivos, Jaques Wagner foi 

convidado pelo Diretor Geral da OIT para participar da 97ª CIT em Genebra, em junho de 2008, 

para discursar sobre a experiência pioneira da construção de uma Agenda Subnacional de 

Trabalho Decente. A CIT é o ambiente mais importante de debate sobre o mundo do trabalho, 

                                                           
8 Além da SETRE, era formado pelas secretarias de Desenvolvimento Social e Combate à Fome; de Promoção da 

Igualdade; de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos; de Saúde e Administração. Também faziam parte do GTE 

o Conselho Tripartite e Paritário de Trabalho e Renda, a Assessoria Geral de Comunicação do Governo, e a 

Superintendência Regional de Emprego e Trabalho juntamente com o Ministério Público do Trabalho como 

convidados. 
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e a participação do governador da Bahia, enquanto promotor de uma ideia inovadora, 

possibilitou “estimular o desenvolvimento de experiências de construção de agendas 

subnacionais de trabalho decente no Estado de Mato Grosso, em Belo Horizonte9, na região do 

ABC paulista e [inclusive] na província de Santa Fé, Argentina” (ibid., p. 78). 

 Nessa mesma CIT foi criado o Projeto “Monitorando e Avaliando o Progresso do 

Trabalho Decente” (MAP), que tinha como objetivo o desenvolvimento de indicadores de 

Trabalho Decente em todo o mundo. Sua criação se baseou na Declaração sobre Justiça Social 

para uma Globalização Equitativa, que foi adotada pela OIT nessa Conferência. O Projeto 

MAP, como veremos em momento posterior, foi de grande importância para o Brasil, e também 

para a OIT, porque produziu dois relatórios sobre Trabalho Decente no país, que se tornaram 

exemplares para o tema dos indicadores. 

 Desta forma, o Brasil vai se tornando cada vez mais importante no cenário das políticas 

internacionais de trabalho, alcançando uma posição de vanguarda em torno da temática do 

Trabalho Decente (Barroso, 2015, p. 365), principalmente ao expor que a coordenação entre 

políticas e instituições, nos mais diversos níveis de governo (federal, estadual e também 

municipal, como veremos), são condições essenciais para a promoção desses objetivos. A 

confiança no processo de diálogo social, para a formulação de políticas, foi fundamental para o 

país na elaboração de suas diversas Agendas de Trabalho Decente. 

 Sendo assim, a realização do Seminário “ABC do Diálogo e do Desenvolvimento”, em 

março de 2009, na região do ABC paulista, foi expressão direta dessa convicção. Ele foi 

motivado pelos efeitos da Crise Financeira Global (CFG) que eclodiu no segundo semestre de 

2008 e que afetou diversos setores da economia brasileira. O objetivo do Seminário era a 

conscientização dos atores sociais em torno das diretrizes da OIT relacionadas ao Trabalho 

Decente. Esse evento foi o primeiro encontro dos atores sociais dessa região com o tema, e nele 

foram aprovadas as diretrizes da OIT para o enfrentamento da CFG, especialmente as 

relacionadas à categoria aqui em análise. 

 Esse seminário impulsionou a realização da I Conferência Intermunicipal de Trabalho 

Decente, organizada pelos municípios da região do ABC paulista10 em 2010, “como parte do 

processo de construção de uma Agenda Regional de Trabalho Decente” (Abramo, 2015, p. 80). 

                                                           
9 Como aponta a autora, a Agenda de Belo Horizonte foi abandonada em decorrência da mudança das autoridades 

municipais nas eleições daquele mesmo ano. 
10 Os municípios são: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio 

Grande da Serra. 
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A tentativa de criar uma Agenda para a região do ABC paulista ainda era motivada pelos efeitos 

da CFG de 2008, principalmente no que concerne às condições de trabalho. Desta forma, os 

objetivos da Agenda Regional giravam em torno de quatro metas: “geração de trabalho e renda; 

saúde e segurança no trabalho; igualdade de oportunidades e tratamento; e diálogo social” 

(ibid., p. 81). 

 Outra iniciativa estadual foi o lançamento da Agenda Mato Grosso pelo Trabalho 

Decente, em abril de 2009, influenciada diretamente pelo bom desempenho da ABTD para o 

aperfeiçoamento da dimensão do trabalho. Essa Agenda chama atenção por dar ênfase em 

aspectos negativos da relação de trabalho no estado, buscando expor que “a concentração de 

renda e desigualdades sociais e uma alta incidência de violações dos direitos humanos e do 

trabalho, como o trabalho em condições análogas à escravidão” (ibid., pp. 78-79), são indícios 

inegáveis de um grande déficit de Trabalho Decente na região. Como as outras Agendas, essa 

também parte da definição de prioridades e resultados esperados como ponto de partida para 

sua implementação. 

 O Brasil também foi importante na promoção do Trabalho Decente em nível municipal, 

no que concerne à criação da Agenda Curitiba de Trabalho Decente (ACTD), que teve início 

em março de 2011 mas que foi lançada somente no final do ano seguinte. Essa Agenda possui 

uma diferença fundamental entre as outras, e que remete à importância da atuação dos agentes 

do governo para os objetivos do Trabalho Decente: em um primeiro momento “o processo se 

centrou em um trabalho de sensibilização e formação dos gestores da própria Secretaria 

Municipal do Trabalho e Emprego de Curitiba e de outros órgãos da gestão municipal” (ibid., 

p. 81). Desta forma, é possível compreender que o desempenho das “autoridades do trabalho”, 

quando conscientizadas da importância dos objetivos do Trabalho Decente, é condição 

indispensável à promoção desses ideais. Em outras palavras, que a “vontade política” desses 

atores é de extrema importância para o desenvolvimento das Agendas de Trabalho Decente, 

assim como foi para a ABTD. 

 Também é válido ressaltar que o Trabalho Decente foi tema de debate em alguns setores 

produtivos. Por exemplo, a realização do I Fórum sobre o Trabalho Farmacêutico Decente em 

dezembro de 2012, organizado pelo Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Ceará 

(SINFARCE), visando construir ambientes de diálogo para a promoção do Trabalho Decente 

nesse setor. Todavia, a perspectiva setorial vai além do alcance desta pesquisa, portanto, não 

aprofundaremos. 
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 A existência do Fórum Nacional de Secretarias Estaduais do Trabalho (FONSET) foi 

de grande importância para o sucesso das Agendas Subnacionais. Através dele foi possível 

melhor difundir a experiência entre os atores sociais de todas as UFs, pontuando acertos e falhas 

e disponibilizando um espaço para que o Trabalho Decente fosse tema de debate. Sua dedicação 

em torno dos objetivos de aperfeiçoamento das relações laborais serviram de motivação para 

que diversas UFs buscassem uma aproximação com os ideais do Trabalho Decente. 

 O pioneirismo do Brasil na construção de Agendas Subnacionais de Trabalho Decente 

teve impactos importantíssimos na política de trabalho, tanto em nível internacional, mas 

principalmente em nível nacional. A atuação do Governador da Bahia foi de extrema relevância 

para tal acontecimento e serviu de exemplo para todo o mundo: ele demonstrou que o diálogo 

social, e a conscientização dos atores sociais inerente a ele, é o princípio fundamental para a 

implementação de qualquer Agenda ou Plano de Trabalho Decente. A percepção desse preceito 

enquanto universal reforça o trabalho da OIT, pois afirma que os ideais defendidos por ela são 

de todos. Nesse sentido, acaba também por promove-los aos Estados, enquanto uma estratégia 

de desenvolvimento plausível e sustentável, orientados pelas metas de justiça social. 

 

2.3. O TRABALHO DECENTE COMO RESPOSTA AOS EFEITOS DA CRISE 

FINANCEIRA GLOBAL: OBSTÁCULOS E POSSIBILIDADES PARA O 

BRASIL 

O tema do Trabalho Decente no Brasil ganha novo impulso com a eclosão da Crise 

Financeira Global (CFG) durante o segundo semestre de 2008, colocando em pauta suas 

possíveis consequências no mercado de trabalho brasileiro e também em alguns setores da 

economia, que eram inteiramente dependentes do mercado internacional, mas “graças a uma 

política anti-cíclica, rápida e legitimada por diálogo social fortalecido, o Brasil preferiu agir 

rapidamente com políticas urgentes para a preservação dos empregos e da conservação dos 

direitos dos seus trabalhadores (BRASIL, 2010, p. 12). O primeiro reflexo desse diálogo social 

fortalecido se deu na região do ABC paulista, como vimos anteriormente, através da 

conscientização acerca do momento de adversidade tendo como referência o uso do Trabalho 

Decente. A CFG também influenciou diretamente o que seria discutido na 98ª CIT, em 2009. 

A 98ª CIT foi de extrema importância para a promoção do Trabalho Decente no Brasil 

por dois motivos: primeiro porque ocorreu a assinatura de uma Declaração Conjunta entre o 

presidente brasileiro, Lula, e o Diretor Geral da OIT, Juan Somavia, reafirmando que os ideais 
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da Organização difundidos pelo Trabalho Decente continuavam a ser os melhores caminhos 

para a resolução de qualquer crise, inclusive a CFG que desestabilizou todo o mundo; e em 

segundo lugar, o desenvolvimento do PNETD também foi tema de discussão nessa 

Conferência, o que estimulou de maneira determinante a implementação da ANTD no Brasil. 

Mas foi através da formalização do Comitê Executivo Interministerial (CEI), por decreto 

presidencial durante o mesmo mês dessa CIT, que o tema ganhou mais institucionalidade. 

A criação do CEI foi essencial para trazer novamente o tema do Trabalho Decente para 

o nível federal, após seu grande sucesso nos outros níveis de governo. Esse novo movimento 

teve como causa os efeitos da CFG na dimensão do emprego, visto que, em virtude dela, a taxa 

de desemprego aumentou e incorreu uma redução do emprego industrial (Proni, 2013, p. 844), 

em sentido oposto ao que foi verificado nos anos anteriores. Sua criação é vista como um 

retorno do tema à esfera federal porque sua elaboração já havia sido prevista na assinatura do 

Memorando de 2003 e reafirmado no texto da ANTD (BRASIL, 2006, p. 19). Nesse sentido, o 

CEI tem como tarefa principal encontrar soluções para os novos problemas oriundos da CFG, 

além de superar velhos obstáculos do mercado de trabalho brasileiro11. 

O CEI era composto por diversos Ministérios e Secretarias Especiais da Presidência da 

República. Além do MTE, MDS, MPS e SEDH, faziam parte do Comitê: o Ministério da 

Educação (MEC); o Ministério da Justiça (MJ); o Ministério de Relações Exteriores (MRE); o 

Ministério da Saúde (MS); a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM); a 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR); e a Secretaria 

Especial de Relações Institucionais (SRI) (ibid., p. 19). 

Esse esforço pela coordenação entre os diversos Ministérios e Secretarias é a primeira 

etapa para se buscar os objetivos do Trabalho Decente em nível nacional, em decorrência da 

sua multidimensionalidade e também pela abrangência política proporcionada pela categoria. 

Em outras palavras, a OIT utiliza o Trabalho Decente para compreender o trabalho também de 

uma perspectiva “extra fábrica”, e não mais somente “intra fábrica”, dando ênfase nas 

condições de existência das pessoas inclusive na dimensão familiar, verificando suas 

capacidades e possibilidades em usufruir dos benefícios do crescimento econômico e de bem-

estar, como por exemplo saúde, educação, igualdade de oportunidades e seguridade social. 

                                                           
11 Desemprego crônico, subemprego, informalidade, baixos salários e desproteção social (Proni, 2013, p. 841) 
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Tal perspectiva também visa compreender as condições de trabalho pela ótica da 

transversalidade, isto é, através de políticas públicas que incluam em seus eixos as 

circunstâncias de raça e gênero. A ligação entre as perspectivas intra e extra fábrica dá sentido 

aos objetivos do Trabalho Decente, no que concerne à definição dos problemas em 

conformidade com seus caminhos de superação. 

Outro fato importante que a formalização do CEI proporcionou foi a criação do 

Subcomitê da Juventude, que visava o desenvolvimento de uma Agenda Nacional de Trabalho 

Decente para a Juventude (ANTDJ). A necessidade de criar uma Agenda, tendo em vista esse 

determinado grupo de trabalhadores em potencial, se explica pelo fato de que “um dos 

principais traços estruturais do mercado laboral juvenil no Brasil é a prevalência de taxas de 

desemprego significativamente mais elevadas do que àquelas correspondentes à população 

adulta” (OIT, 2009, p. 4). Nesse sentido, os efeitos da CFG eram ainda mais intensos aos jovens 

em virtude dessa disparidade persistente em relação à idade de inserção e de estabilização no 

mercado de trabalho. 

Portanto, um dos objetivos principais ao se buscar desenvolver a ANTDJ era expor que 

o mercado de trabalho juvenil possuía condicionalidades específicas, que não se assemelhavam 

às do mercado de trabalho em si, como por exemplo a necessidade de conciliação entre trabalho 

e estudo (BRASIL, 2011, p. 32), elemento mais importante para a inserção dos jovens no mundo 

do trabalho. Outro elemento que ANTDJ defende como sendo uma prioridade primordial é o 

diálogo social, que serviria para “estimular as condições de participação juvenil urbana e rural 

nos instrumentos de defesa de direitos do trabalho, na organização sindical e nas negociações 

coletivas” (ibid., p. 37). 

O debate em torno do desenvolvimento da ANTDJ foi bem recebido pelos atores sociais, 

visto que seu texto foi formalizado em outubro de 2010, de modo tripartite. A ANTDJ se 

estruturava em torno de cinco pressupostos: que a juventude brasileira é uma juventude 

trabalhadora; que ela tem se esforçado para combinar trabalho e estudo; que a elevação da 

escolaridade e a melhoria da sua qualidade é  um aspecto central para a construção de uma 

trajetória de trabalho decente; que o desemprego e a informalidade não atingem apenas os 

jovens de baixa escolaridade e provenientes de famílias de baixa renda; e que  eles estão mais 

sujeitos ao desemprego e às condições precárias de trabalho que os adultos (Abramo, 2015, pp. 

88-89). Esses pressupostos, e a defesa de criação da Agenda, se assentavam no princípio o qual 

acreditava que 
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o crescimento econômico não resolve inteiramente o problema do 

desemprego entre os jovens, particularmente aqueles de mais baixa 

renda, de baixa escolaridade, as mulheres, os negros e os moradores de 

áreas urbanas metropolitanas, para os quais as taxas de desemprego são 

mais elevadas (ibid., p. 14). 

 

 Desta forma, baseando-se na experiência da ANTD, buscou-se deliberar sobre a 

elaboração de um Plano Nacional de Trabalho Decente para a Juventude (PNTDJ), como forma 

de implementação da Agenda. Esse processo teve início com a realização da II Conferência 

Nacional da Juventude (CONJUVE), no ano de 2011. No entanto, vale ressaltar que o Brasil já 

possuía um programa em nível federal visando esses objetivos desde o ano de 2003: o Programa 

Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE) (ibid., p. 18), mas que, todavia, não dava 

ênfase aos eixos transversais. Possuía também o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 

(ProJovem), desde 2005, que “tinha como objetivo central a elevação da escolaridade e o 

estímulo à conclusão do ensino fundamental, qualificação profissional e desenvolvimento de 

ações comunitárias” (ibid., pp. 20-21). Portanto, é possível inferir que o Trabalho Decente 

também atua em função de aperfeiçoar as políticas e instituições nacionais, tendo como 

parâmetro os ideais da OIT de justiça social e de transversalização. 

Entretanto, antes mesmo da 98ª CIT, o Brasil já mostrava interesse em aprimorar sua 

compreensão acerca da dimensão laboral no país, com o intuito de encontrar soluções 

sustentáveis no âmbito econômico, social e político para os problemas existentes no mercado 

de trabalho brasileiro. Esse interesse é explicado porque em fevereiro de 2009 o projeto MAP, 

financiado pela União Europeia (UE), teve início. Tal projeto visava desenvolver experiências 

piloto de medição do trabalho decente através de alguns indicadores propostos pela OIT12. 

Desta forma, o governo brasileiro se mostrou disposto a fazer parte do projeto no momento de 

sua criação (no início de 2008), visto que era uma possibilidade para criar um sistema para 

administrar possíveis adversidades no futuro; o que veio a se confirmar com a CFG. 

O projeto MAP proporcionou a produção do relatório chamado “Perfil do Trabalho 

Decente no Brasil” (OIT, 2009) no mesmo ano em que teve início, através da atuação do 

escritório da OIT no pais. Nele foram utilizados majoritariamente os dados da Pesquisa 

                                                           
12 Os indicadores utilizados se relacionavam a dez dimensões de análise: oportunidades de emprego; rendimentos 

adequados e trabalho produtivo; jornada de trabalho decente; combinação entre trabalho, vida pessoal e vida 

familiar; trabalho a ser abolido; estabilidade e segurança no trabalho; igualdade de oportunidades e de tratamento 

no emprego; ambiente de trabalho seguro; seguridade social; e diálogo social e representação de trabalhadores e 

empregadores (Proni, 2013, p. 833) 
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Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), visando proporcionar uma análise quantitativa do Trabalho Decente no 

Brasil entre os anos de 1992 e 2007, ou seja, até o ano anterior à eclosão da CFG. O relatório 

também utilizou dados da Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE e informações 

complementares do MTE, MPS e MS, além dos dados disponibilizados pelo Departamento 

Intersindical de Estatísticas e Estudos Econômicos (DIEESE) e pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) (ibid., p. viii). 

Dentre outros fatores levantados no relatório, o que mais chamou a atenção foi o 

problema que diz respeito à taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho. 

Apontou-se que “a incorporação das mulheres ao mercado de trabalho vem ocorrendo de forma 

expressiva sem que tenha ocorrido nova pactuação em relação ao trabalho reprodutivo” (ibid., 

p. 19), o que implica dizer que o trabalho doméstico realizado em suas próprias residências não 

é considerado parte integrante do trabalho produtivo. Quer dizer, ele não é visto como um 

trabalho de facto. Esse problema se intensifica ainda mais quando no relatório é comprovado 

que a grande maioria desse tipo de trabalho (reprodutivo) é realizado pelas mulheres, e que 

estas, em muitos casos, também estão à cargo de um “trabalho produtivo”, incorrendo numa 

dupla jornada de trabalho em decorrência do grande número de horas dispendidas para ambos. 

Essa constatação do relatório mencionado se relaciona com a questão central do 

desenvolvimento social no Brasil: a desigualdade entre as pessoas em virtude de raça e gênero. 

Segundo Laís Abramo (2015, p. 103), deve-se “partir da consideração de que as desigualdades 

de gênero e raça são eixos estruturantes dos padrões de desigualdade social e dos déficits de 

trabalho decente no país”. O que implica dizer que a transversalização das políticas públicas, 

também defendida pela OIT, é de extrema importância para se alcançar os objetivos do 

Trabalho Decente no Brasil, principalmente em momentos de crise, como a CFG de 2008. 

Tendo em mente a importância do tema para a promoção do Trabalho Decente no Brasil, 

o CEI da ANTD criou o Subcomitê de Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade 

Racial e o Subcomitê de Igualdade de Gênero, em 2010 e 2011, respectivamente. Cada um 

desses dois Subcomitês tentou desenvolver uma Agenda própria, a fim de definir suas 

prioridades e linhas de ação, visando o aperfeiçoamento das condições de vida de mulheres e 

da população negra no país. Entretanto, foi considerado que 

não seria necessário desenvolver um novo documento orientador de 

ações nessa área (uma agenda de trabalho decente específica para as 
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mulheres), já que o tema estava incorporado como um importante pilar 

da ANTD e do PNETD e que o PNPM [Plano Nacional de Políticas 

para as Mulheres] continha um capítulo dedicado à autonomia das 

mulheres, igualdade no mundo do trabalho e cidadania (ibid., p. 107). 

 

Já ao que concerne à Agenda de Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade 

Racial, os debates em torno do seu desenvolvimento se iniciaram em 2011, tendo como 

referência a ANTD, o PNETD e a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR). 

Todavia, somente no primeiro semestre de 2012 a proposta da Agenda foi apresentada à 

consulta dos atores sociais, que se estruturava em cinco prioridades: promover ações 

afirmativas para a igualdade de oportunidades e de tratamento da população negra e quilombola 

no mercado de trabalho; fortalecer o empreendedorismo negro; estimular o acesso ao crédito e 

recurso produtivos; efetivar o cumprimento dos marcos legais ao enfrentamento do racismo e à 

promoção da igualdade racial; e fortalecer o diálogo social para a promoção da igualdade racial 

e políticas transversais (ibid., p. 106). 

Os efeitos da CFG no Brasil não foram tão intensos como em outros países, em virtude 

da “revalorização do papel do Estado, assim como à importância de conveniência da aplicação 

de políticas anticíclicas combinando políticas macroeconômicas e de investimento, políticas de 

mercado de trabalho e políticas de proteção social” (ibid., p. 55), o que acaba por comprovar 

“que as medidas de proteção social e as políticas macroeconômicas, se bem desenhadas, podem 

contribuir para o crescimento econômico, a criação de emprego e a equidade” (Guimarães, 

2012, p. 29). 

Entretanto, a CFG serviu para retornar o tema do Trabalho Decente para o nível federal 

de maneira mais intensa, com a finalidade de administrar os rumos que o país deveria seguir 

em razão das incertezas do futuro. Esse retorno se deu com a formalização do CEI, que foi de 

extrema importância para a promoção do Trabalho Decente no Brasil, visto que ele foi 

responsável pela criação de diversos subcomitês que possuem relação direta com o mundo do 

trabalho e que deram ênfase em problemas específicos do Brasil. Outro acontecimento 

importante para esses objetivos foi a instalação da Comissão Organizadora Nacional (CON) em 

maio de 2011, para a realização da I Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente 

(CNETD), que foi convocada por decreto presidencial em novembro de 2010. 
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2.4. A I CONFERÊNCIA NACIONAL DE EMPREGO E TRABALHO DECENTE: 

BALANÇO E PERSPECTIVAS 

Após sete anos de inserção da categoria Trabalho Decente no Brasil, o Governo Federal 

viu a necessidade de criar um espaço de debate em torno de seus objetivos estratégicos com o 

propósito de verificar seus efeitos no mercado de trabalho brasileiro, além de examinar suas 

possibilidades para o futuro. Esse espaço deveria ser organizado baseando-se nos princípios de 

diálogo social tripartite da OIT, em que os atores sociais se reuniriam em igualdade 

representativa com o intuito de produzir consensos acerca das políticas que o país deveria adotar 

em prol de um desenvolvimento sustentável. Desta forma, durante seu último ano como chefe 

do Poder Executivo do Brasil, o presidente Lula decreta a convocação para a realização da I 

Conferência Nacional de Emprego e Trabalho Decente (CNETD) no Brasil, que previu a 

instalação de uma Comissão Organizadora Nacional (CON) para esse fim. 

A realização da I CNETD foi motivada pela necessidade em se avaliar e debater a 

implementação da ANTD no país, por intermédio do PNETD que teve seu processo de 

discussão concluído no primeiro semestre de 2010 (Abramo, 2015, p. 119) e lançado pelo CEI. 

Um dos seus objetivos era justamente a atualização desse Plano, com o intuito de “definir 

diretrizes para uma Política Nacional de Emprego e Trabalho Decente, concebida como uma 

política de Estado” (ibid., p. 92), ou seja, uma política que representasse um interesse nacional, 

e não somente as estratégias e ideais de um determinado partido político ou Governo. Esse 

objetivo central da I CNETD se deu em razão da urgência em se manter os ideais do Trabalho 

Decente como núcleo das políticas sociais e de emprego no país, visto seu bom desempenho 

nos anos anteriores em todos os níveis de Governo, além de em alguns setores da economia. 

Sua realização também serviu para fortalecer os ideais de diálogo social em todo o 

território nacional, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Tal fortalecimento se deu em 

virtude das diversas Conferências que ocorreram como forma de preparação para a I CNETD, 

onde foram definidos os delegados que participariam desse evento. Esse processo de preparação 

foi de grande sucesso visto que, com exceção do Acre, todos os Estados promoveram suas 

Conferências preparatórias, e também o Distrito Federal. Além disso, também ocorreram 

diversas Conferências Municipais no decorrer de 2011, principalmente no Estado da Bahia, por 

já existir um estímulo do Governo Estadual para que os municípios buscassem construir suas 

próprias Agendas de Trabalho Decente, considerando seus objetivos como eixos estratégicos 

para o progresso humano nessas localidades. 
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O diálogo social na I CNETD foi verificado desde a instalação da CON, visto que era 

uma instância tripartite e paritária, isto é, formada pelas representações dos atores sociais em 

igualdade numérica. Sua composição e funções foram determinadas em discussão no âmbito 

do GTT, em que foram definidas a realização das Conferências Estaduais como preparação da 

I CNETD, além do estabelecimento dos temas que seriam tratados nela. A importância dessas 

Conferências preparatórias se explica pelo motivo que, 

para o Governo Federal, as conferências fazem parte de um modelo de 

gestão pública participativa que permite a construção de espaços de 

negociação, consensos, compartilhamento de poder e co-

responsabilidade entre o Estado e a sociedade civil. São um elemento 

fundamental, ainda que não exclusivo, de um novo modelo de relação 

entre o Estado e a sociedade, que inclui o fortalecimento da democracia 

participativa como complemento da democracia representativa (ibid., p. 

123). 

 

Essa consequência de alterar a relação entre Estado e sociedade é de grande importância 

para os objetivos do Trabalho Decente no Brasil, visto que fortalece os ideais democráticos e 

torna o diálogo social um objetivo de todos. Em outras palavras, o diálogo social é a principal 

ferramenta para se alcançar os objetivos do Trabalho Decente em qualquer nível de Governo 

ou estágio de desenvolvimento econômico, e essa mudança na relação possibilita uma maior e 

mais intensa concertação entre os atores sociais. Nesse sentido, o próprio processo de 

preparação para a I CNETD foi de grande utilidade para a promoção do Trabalho Decente no 

Brasil. Tais fatos evidenciaram “o poder mobilizador do conceito trabalho decente e de sua 

Agenda” (ibid., p. 136) também em nível nacional. 

É válido ressaltar que entre a convocação para a I CNETD e sua efetiva realização, 

houve a troca da Presidência da República. A nova presidente Dilma Rousseff assumiu o cargo 

em 2011, mas mantendo as características do governo anterior, em virtude de fazer parte do 

mesmo Partido que o presidente anterior. Desta forma, 

a proposta da I CNETD se insere na estratégia que caracterizou os dois 

mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que continua 

vigente no governo da Presidenta Dilma Rousseff, de instituir amplos 

processos de consulta a participação social nas mais diversas áreas das 

políticas públicas, como parte de uma nova proposta de relação entre 

Estado e sociedade (Abramo et al, 2013, p. 221). 
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A preparação para a I CNETD “envolveu aproximadamente 20 mil pessoas em mais de 

280 eventos” (ibid., p. 211) para esse fim, as quais faziam parte ou se dedicavam de alguma 

forma ao mundo do trabalho. O que implica dizer que houve uma importante participação de 

organizações da sociedade civil, que buscaram se aproximar dos objetivos do Trabalho Decente 

para a promoção de seus ideais e valores. Sendo assim, o tipo de diálogo social existente em 

grande parte desse processo de preparação foi o do tipo ampliado, que incorporava outros atores 

sociais além dos “tradicionais” (ibid., p. 219). 

Após esse longo e grandioso processo, a I CNETD ocorreu em agosto de 2012 e teve 

como organização uma estrutura tripartite ampliada, assim como nas Conferências de 

preparação. Os representantes dos atores sociais estavam dispostos na seguinte proporção: 

“30% de delegados do Governo, 30% de delegados empregadores, 30% de delegados 

trabalhadores e 10% de delegados representando organizações da sociedade civil” (ibid., p. 

211). A realização da I CNETD se desenvolveu em torno dos temas definidos pela CON, que 

“foram agrupados em quatro eixos principais: Princípios e Direitos Fundamentais; Proteção 

Social; Emprego e Trabalho; e Fortalecimento dos Atores Tripartites, cada um deles com 

diversos subtemas” (Abramo, 2015, p. 125). 

Tais subtemas variavam da igualdade de oportunidades para jovens, mulheres e 

população negra até o desenvolvimento de políticas macroeconômicas, o que demonstra a 

abrangência política da Conferência e de seus objetivos. Sua importância para a questão no 

Brasil se expressa pelo fato da “I CNETD [ter sido] a primeira oportunidade para que o tema 

fosse abordado de forma abrangente e integral, o que foi facilitado e estimulado pela adoção da 

noção de trabalho decente como referência central para o debate” (Abramo et al, 2013, p. 221). 

Os debates em torno desses eixos se desenrolaram durante quatro dias, e diversas 

propostas foram analisadas e aprovadas por consenso tripartite ou pela maioria. No entanto, os 

representantes dos empregadores não ficaram satisfeitos com o curso que a Conferência estava 

seguindo e decidiram suspender sua participação na I CNETD. Houve uma tentativa de diálogo 

por parte da CON para que esses problemas fossem resolvidos, mas  

apesar de todo esse esforço, a bancada dos empregadores deliberou em 

assembleia pela manutenção da suspensão da sua participação na 

Conferência por entender que continuava sendo descumprido o 

processo de negociação previsto no regulamento interno (ibid., p. 232). 
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A despeito de todas as dificuldades encontradas na realização a I CNETD, deve-se ter 

em mente que esta foi a primeira experiência desse tipo em nível nacional, e que ela deve servir 

de exemplo para outras. Desta forma, “no encerramento da Plenário, representantes do governo, 

dos trabalhadores e da OIT afirmaram a importância do processo da I CNETD e a necessidade 

da continuidade do diálogo visando à construção da Política Nacional [...] (ibid., p. 233). Basta 

agora criar mecanismos de conscientização dos empregadores acerca dos ideais do Trabalho 

Decente, buscando expor que estes são os melhores meios para desenvolver estratégias de 

desenvolvimento nacional e sustentáveis. 

Para esse objetivo, é possível mencionar a publicação do segundo relatório do MAP, 

também chamado “Perfil do Trabalho Decente” (Guimarães, 2012), no ano de 2012. Essa é a 

segunda etapa do projeto que visa delimitar indicadores de medição do Trabalho Decente, do 

qual o Brasil faz parte. Esse relatório veio a se tornar referência no que diz respeito ao tema do 

Trabalho Decente no país, além de também ter sido referência para a elaboração do Manual de 

Indicadores do Trabalho Decente, desenvolvido pelo Departamento de Estatísticas da OIT em 

Genebra, nesse mesmo ano. Um dos princípios orientadores desse projeto é a crença em que 

para que seja possível solucionar qualquer problema, inclusive os sociais, é necessário, antes 

de tudo, defini-los, delimita-los e mensura-los. 

Esse princípio também tem relação com a promoção do Trabalho Decente no Brasil, 

principalmente no que concerne ao diálogo social. Como ficou evidente, é extremamente 

necessário buscar a participação dos empregadores no processo de tripartismo social, pois eles 

são parte integrante do mundo do trabalho. Encontrar soluções para os problemas que se 

apresentem por intermédio do diálogo necessita que as partes tenham “confiança no processo 

de diálogo e se comprometam a dele participar com lealdade, boa fé, e disposição para chegar 

a acordos e compromissos em torno a certos objetivos comuns e prioridades” (Abramo et al, 

2013, p. 215). Mais do que isso, para que o diálogo social seja considerado um ideal a ser 

buscado, para os objetivos do Trabalho Decente, ele deve ser convincente a todos os atores. Em 

outras palavras, ele deve ser capaz de expressar que tais metas são passíveis de serem 

alcançadas através dele, ou seja, que é uma ferramenta útil aos interesses dos atores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Compreender a dimensão do trabalho é uma tarefa muito complexa. Ela fica ainda mais 

complicada com os efeitos da liberalização econômica oriunda do advento da globalização 

econômica e financeira. Para tal, demandava uma dedicação não apenas de uma instituição 

internacional, mas também da cooperação entre diversos países ao redor do mundo para sua 

realização. O desenvolvimento da categoria Trabalho Decente foi o corolário do engajamento 

da Organização Internacional do Trabalho nessa temática, se orientando sempre pela sua missão 

histórica de busca pela justiça social. 

 A OIT vai além da simples mensuração, definindo condições mínimas aceitáveis para 

as relações laborais, percebendo-as como valores universais. Além disso, busca expor todos os 

efeitos que a desregulação dos mercados de trabalho trouxeram aos trabalhadores, e também 

para diversos países que se integraram à economia global desigualmente. Seus esforços são 

direcionados em prol do desenvolvimento nacional, mas sem abandonar o desenvolvimento 

individual – ou progresso o humano. Desde sua criação, mas principalmente após a Declaração 

de Filadélfia, percebe que o trabalho está no centro da vida humana, não podendo ser 

considerado como uma mercadoria qualquer, e que o diálogo é a melhor ferramenta para criar 

um ambiente em que haja a cooperação necessária entre os atores sociais para qualquer 

estratégia de desenvolvimento. 

 Sua atuação se orienta pelo princípio o qual acredita ser a parceria entre ela e seus países 

membros uma palavra chave para essa abordagem (ILO, 1999, p. 60), e isso se confirmou em 

nossa pesquisa. Foi possível concluir que o Brasil se mostrou receptivo às recomendações da 

OIT, que estavam diretamente relacionadas aos objetivos do Trabalho Decente. Sua inserção 

em 2003 se deu com a troca da Presidência da República, após a vitória do representante do 

Partido dos Trabalhadores, de maneira democrática. A categoria também serviu para incutir um 

maior dinamismo nas instituições preexistentes no país, além de proporcionar tal abordagem 

em outros níveis de governo, o que tornou possível enfatizar as especificidades de cada região. 

 Em virtude da sua multidimensionalidade e abrangência, além da maior receptividade 

brasileira, o tema do Trabalho Decente no Brasil ganhou aspectos diferentes dos observados 

em outros países. Seu surgimento pioneiro no nível estadual suscitou grandes debates acerca 

dos objetivos da OIT, e principalmente da função do diálogo social para eles, tanto em nível 

nacional como no âmbito internacional, durante a realização da 97ª CIT. Tais inovações 
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políticas colocaram o Brasil na vanguarda sobre as políticas do trabalho, muito em decorrência 

da “vontade política” do então governador do Estado da Bahia, que havia sido Ministro do 

Trabalho e Emprego do Brasil durante o ano de 20003, momento em que foi assinado o 

Memorando de Entendimento para a promoção da ANTD no país. 

 Apesar da OIT buscar fazer uso do dinamismo do mercado em prol da justiça social e 

benefícios econômicos, que foi proporcionado pela globalização (ILO, 2001, p. 10), ela também 

visava fazer uso das novas tecnologias de comunicação como meio de conscientizar as pessoas 

acerca dos problemas originários da própria globalização (OIT, 2004, p. 48). Como vimos na 

pesquisa, é possível concluir que essa abordagem está de acordo com os objetivos do Trabalho 

Decente, visto que o diálogo social é um processo que perpassa etapas, sendo a primeira delas 

a conscientização dos atores sociais acerca das questões que são importantes para eles, seja em 

matéria de salário ou outros acordos. A importância da conscientização dos atores se explicou 

primeiramente com o caso da ABTD e depois, de maneira mais clara, com a ACTD, dando 

ênfase ao processo de formação dos agentes municipais a respeito dos ideais da OIT. 

 Também se verificou que o Trabalho Decente foi extremamente debatido em todo 

território nacional, sendo levado em consideração em todos os níveis de governo como uma 

forma alternativa de resolução dos problemas laborais e também sociais. Tal fato foi mais 

visivelmente verificado quando ocorreu a eclosão da Crise Financeira Global, durante o 

segundo semestre de 2008, momento em que diversos atores sociais se colocaram à disposição 

para melhor compreender os objetivos do Trabalho Decente e também a atuação da OIT, como 

no caso do ABC Paulista. 

 Como vimos, os diversos espaços de diálogo social criados por intermédio da OIT com 

o uso da categoria Trabalho Decente culminaram quase sempre no desenvolvimento de uma 

Agenda, seja nacional, estadual, municipal e até mesmo intermunicipal. Esses casos usaram 

como referência a elaboração da ANTD, em que previa a criação de um Plano para sua 

implementação, visando alcançar as metas e prioridades previamente definidas. 

 Na CIT seguinte à eclosão da CFG, os debates que ocorreram durante esse evento 

giraram em torno dos possíveis caminhos para sua resolução. Nele ocorreu também a assinatura 

da Declaração Conjunta entre OIT e governo brasileiro, reafirmando os ideais do Trabalho 

Decente para superação do atual momento de adversidade. Nesse sentido, poder-se-ia concluir 

que o Brasil apenas agia em resposta aos interesses e problemas imediatos, sem se preocupar 

com questões futuras, visto que somente com a eclosão da CFG o tema do PNETD retornou ao 



 
41 

 

nível federal. Todavia, o Brasil já se mostrava interessado na cooperação técnica da 

Organização, visto que havia se mostrado disposto a participar do projeto MAP, além do 

desenvolvimento de diversas outras Agendas estaduais, além da intensa atuação do FONSET. 

 Como resultado do engajamento dos atores sociais em torno dos ideais do Trabalho 

Decente, foi convocada a I CNETD para analisar o desenvolvimento do tema no país, além de 

criar um espaço de diálogo social em nível nacional, que se mostrava necessário para definir 

uma possível Política de Estado. Concluímos que não somente a I CNETD, mas inclusive seu 

processo de preparação foram benéficas para a promoção do Trabalho Decente no Brasil, visto 

que serviu para expandir o diálogo social à outras organizações da sociedade civil, além de 

servir como espaços de conscientização dos “atores tradicionais”. 

 Entretanto, apesar de todo processo de preparação, os representantes dos empregadores 

não ficaram satisfeitos com os rumos que a I CNETD estava seguindo, e decidiram suspender 

sua participação. Nesse sentido, foi possível concluir que a participação de todos os agentes 

coletivos são imprescindíveis para o bom desempenho do diálogo social tripartite, 

principalmente quando os objetivos estão relacionados à criação de estratégias de 

desenvolvimento econômico em consonância com os objetivos de bem-estar social, portanto, a 

conscientização dos atores sociais acerca desse fato se mostrava de extrema importância. 

 Através dessa pesquisa foi possível concluir que a promoção do Trabalho Decente no 

Brasil, que teve início com a assinatura do Memorando de Entendimento, somente foi colocada 

em prática a partir da XVI Reunião Regional Americana em 2006, quando ocorreu o 

lançamento da ANTD e da AHTD. Esse fato estimulou a criação da ABTD no ano seguinte, 

além da criação do GTT, que foi essencial para a implementação da ANTD e a criação da CON. 

Todos esses eventos promovidos pela OIT visavam a promoção do diálogo social, como 

condição indispensável para os objetivos do Trabalho Decente. Apesar de poucos resultados 

visíveis, a mobilização originária dos ideais da Organização serviram para o fortalecimento dos 

atores sociais e, principalmente, dos valores democráticos, elementos essenciais para uma 

governabilidade mais legítima. 

 Para concluir, nas palavras de Gerry Rodgers,  

el trabajo decente es, sin duda, parte del caminho a seguir en la 

actualidad. Serán esenciales los principios de la OIT de democracia 

participativa y de movilización de las fuerzas productivas tanto para 

fines sociales como económicos, y no sólo em función de las ganancias 

personales (2009, p. 256). 
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