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"A saúde mental não é, seguramente, a ausência de angústia, nem o 

conforto constante e uniforme. A saúde é a existência da esperança, 

das metas, dos objetivos, que podem ser elaborados. É quando há o 

desejo. O que faz as pessoas viverem é o desejo e não só as 

satisfações. O verdadeiro perigo é quando o desejo não é mais 

possível. Surge então o espectro da depressão, ou perda do elã. A 

psicossomática mostra que essa situação é perigosa, não somente para 

o funcionamento psíquico, mas também para o corpo: quando alguém 

está em um estado depressivo, seu corpo se defende menos 

satisfatoriamente e ele facilmente fica doente" (DEJOURS et al, 1993, 

p. 98-104). 

 



RESUMO 

 

 

 

 

Este estudo apresenta uma compreensão sobre o trabalho e a saúde das mulheres que 

desempenham a função de limpeza, em uma empresa terceirizada que presta serviços a uma 

instituição de ensino superior do estado do Rio de Janeiro. Pretendeu-se também conhecer os 

fatores relacionados à organização do trabalho, que podem reverberar negativamente nas 

relações de trabalho e nas condições de saúde das trabalhadoras. O estudo ancorou-se nos 

materiais oriundos da Ergonomia da Atividade, da área da Saúde do Trabalhador e suas 

interseções com as perspectivas de gênero e na Psicodinâmica do Trabalho. Utilizou-se o 

questionário INSATS para mapear o ambiente físico do trabalho, fatores de exposição, 

exigências físicas, ritmo e tempo de trabalho, orientação das tarefas, autonomia, relações de 

trabalho, reconhecimento e satisfação no trabalho, o que mais causa incômodo no trabalho, o 

estado de saúde das trabalhadoras e a proteção e riscos do trabalho. O questionário foi 

aplicado a uma população feminina de 21 trabalhadoras. Os resultados apontam para um 

trabalho muito assemelhado ao trabalho doméstico, de pouca visibilidade, precarizado, com 

baixos salários e desvalorizado pela sociedade. 

 

Palavras-chave: Organização do trabalho. Gênero. Sentidos do trabalho. Saúde do 

trabalhador.  INSATS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

This study provides an understanding of the work and health of women who perform the 

cleaning function on an outsourced company that provides services to a higher education 

institution in the state of Rio de Janeiro. It was intended to also know the factors related to 

work organization, which may reverberate negatively on labor relations and health conditions 

of workers. The study is anchored in materials derived from the activity of Ergonomics, 

Occupational Health of the area and its intersections with gender perspectives and work 

psychodynamics. We used the INSATS questionnaire to map the physical work environment, 

exposure factors, physical demands, rhythm and tempo of work, guidance tasks, autonomy, 

labor relations, recognition and job satisfaction, which causes more nuisance at work the 

health status of the working and protection and labor risks. The questionnaire was 

administered to a female population of 21 workers. The results point to a much resembled 

work to domestic work, poor visibility, precarious, low-paid and undervalued by society. 

 

Keywords: Work organization. Gender. Meanings of work. Worker's health. INSATS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

 

No Brasil a reestruturação produtiva e a incorporação de novas tecnologias iniciada 

nos anos de 1980, trouxe intensificação do ritmo de trabalho, diminuição de postos de 

trabalho, redução de efetivos. Esse quadro tem se mostrado desfavorável para os empregados 

que permanecem no mercado de trabalho, pois além da exigência de polivalência em alguns 

setores, significou também sobrecarga de trabalho e, muito frequentemente, precarização das 

relações de trabalho. As consequências desse cenário têm sido uma ampliação e agravamento 

no quadro de doenças e riscos de acidentes, causando afastamentos no trabalho e 

aposentadorias precoces com forte impacto nas contas do sistema previdenciário (HELOANI; 

LANCMAN, 2004). 

Até pouco tempo os mundos do trabalho eram predominantemente dominados por 

normas clássicas na produção industrial, como proposta por Taylor na Organização Científica 

do Trabalho e a produção em massa proposta por Ford. O trabalho no setor de serviços, onde 

as tarefas eram sempre repetitivas e rotineiras não exigindo mão-de-obra qualificada, a 

introdução do modelo clássico da produção industrial como a divisão dos processos e a 

simplificação das tarefas trouxeram bons resultados para as empresas e instituições como: 

aumento da produtividade, melhor controle sobre a qualidade e regularidade sobre os serviços 

prestados (DE AZEVEDO, ALVAREZ, 2004). 

Um dos setores que mais cresceu foi o de serviços nos seus mais variados tipos, que 

vem trazendo novos desafios no que tange aos arranjos produtivos e à organização do 

trabalho. Contingentes crescentes de trabalhadores estão envolvidos nesse setor, sejam eles 

voltados para o grande público, sejam restritos a prestar serviços dentro de uma mesma 

estrutura de produção (DE AZEVEDO; ALVAREZ, 2014). 

A expansão do setor de serviços, de importância significativa na sociedade atual, 

estaria acontecendo em detrimento da saúde de uma parcela importante da população. Se esta 

hipótese estiver correta, cria-se um paradoxo: não estaria sendo comprometido o futuro do 

próprio serviço, na medida em que este, de importância significativa para a qualidade de vida 

da população, estaria colocando em perigo a saúde de um contingente significativo de 

trabalhadores? (SZNELWAR, 2004). 

Nesse contexto, o trabalho feminino que é responsável por grande parte da mão-de-obra 

do setor de serviços, vem crescendo e absorvendo uma grande flexibilidade tanto nos horários 
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quanto nas relações de trabalho, significando muitas vezes, uma precarização do trabalho (DE 

AZEVEDO, ALVAREZ, 2014). 

Tem-se, assim, outro desafio. De que formas podem ser buscadas novas maneiras de 

trabalhar que, ao invés de comprometer a saúde dos trabalhadores, promovam o seu 

desenvolvimento enquanto profissional e ser humano? Novos compromissos deveriam ser 

buscados no trabalhar, através da concepção de tarefas e novas situações de trabalho que 

aliassem as necessidades da produção dos serviços, em termos de qualidade e produtividade, 

com a promoção da saúde dos trabalhadores (SZNELWAR, 2004). 

No trabalho formal, no âmbito do chamado trabalho produtivo das empresas ligadas 

à produção de bens materiais, e nas empresas prestadoras de serviço, o trabalho de faxina e 

limpeza é o mais desqualificado, o mais mal pago, enfim, o mais precarizado. É também o 

mais identificado com o trabalho doméstico, com as atribuições femininas neste âmbito, 

aliado ao fato de serem as trabalhadoras mais pobres que estão nestas ocupações 

(CARLOTTO, 2003).  

Em relatório sobre trabalhadores domésticos, a Organização Internacional de 

Trabalho - OIT (2011) identifica a existência de cerca de 52 milhões de pessoas no mundo 

atuando no trabalho doméstico. Desse contingente, é significativo destacar o número 

correspondente apenas às mulheres: um total de 43 milhões (83% do total de trabalhadores), 

sendo as maiores concentrações/percentagens lotadas na América Latina e no Caribe, com 18 

milhões de trabalhadoras (41%) (COUTINHO et al., 2013). As atividades realizadas pelas 

faxineiras evidenciam o quanto é falsa e discriminatória a ideia de que o trabalho das 

mulheres é leve e sem riscos. Messing, Seifert e Gonzalez (1998) constataram que muitos 

especialistas pensam que o trabalho das mulheres é relativamente fácil e sem riscos, o 

chamado “trabalho leve”, e que a saúde da mulher está relativamente bem protegida por sua 

exclusão dos trabalhos difíceis e perigosos e que, de todas as maneiras, o trabalho é um 

aspecto relativamente menor e sem importância em sua vida.  

Uma situação bastante comum é, por exemplo, o carregamento de cargas, o chamado 

trabalho pesado, tão invisível no trabalho das mulheres, e sempre presente nos trabalhos 

desqualificados, nos chamados trabalhos “sujos”. Problemas de coluna, hérnia de disco, são 

queixas muito presentes entre as faxineiras e podem estar associadas ao trabalho pesado, ao 

carregamento de cargas como sacos de lixos e produtos de limpeza, as posturas associadas ao 

varrer, lavar chão e janelas. Messing (1999) ao criticar a falsa visão do trabalho leve das 

mulheres, apresenta o trabalho das professoras de creches, que tomam nos braços as crianças, 

e o das garçonetes, que carregam bandejas cheias, e contesta a afirmação de que estas 
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trabalhadoras provavelmente “não carregam pesos” como os estivadores do porto. O estudo 

mostra que, ao fim da jornada o peso total carregado nessas funções é provavelmente muito 

semelhante ao dos estivadores. Comparando as duas funções, as faxineiras também têm uma 

carga de peso que pode afetar-lhes a saúde. 

A comprovação da existência de um mundo paralelo pode ser explicada pelo uso de 

uniforme por um trabalhador de uma função não especializada. O uniforme leva os membros 

da sociedade a não valorizar o usuário, seja ele gari, segurança, cobrador de ônibus, frentista 

de posto de combustível ou uma auxiliar de enfermagem (CELEGUIM; ROESLER, 2009). 

 A pessoa que usa este uniforme não é vista como participante da sociedade de 

consumo, onde o que importa são os símbolos de consumo e status social. Então esta pessoa é 

um ente invisível, e seu uniforme apenas representa uma função utilitária (CELEGUIM; 

ROESLER, 2009). 

E quem nem sempre, ou nunca, usa uniforme de trabalho? Há profissões em que não 

há esta obrigatoriedade. Um pedreiro ou servente de pedreiro, um mecânico de autos, um 

borracheiro, um vendedor ambulante. Em geral, embora nem sempre, são profissões que 

envolvem trabalhos manuais, que tampouco são percebidos pela sociedade de consumo, 

sofrendo a mesma conotação de Invisibilidade Social (CELEGUIM; ROESLER, 2009). 

O desconhecimento da especificidade da contribuição das mulheres leva a aumentar 

a subestimação das práticas por elas exercidas no espaço familiar e no produtivo, acentuando 

a ideia do subemprego feminino. A invisibilidade que cerca o estudo das diferenças de 

gênero1 fortalece a reprodução das desigualdades junto às possibilidades e às oportunidades 

de emprego que podem ser oferecidas às mulheres pelo desenvolvimento (MELO, 2009). 

Segundo Milkovich e Boudreau (2000) os empregados terceirizados são contratados 

por intermédio de agências de mão de obra temporária. Essas pessoas são empregadas da 

agência e não da empresa que contrata seus serviços. A definição de trabalhador terceirizado 

sugere que além de não terem acesso aos benefícios concedidos aos trabalhadores efetivos, os 

terceirizados sofrem a ameaça de perda do emprego. Soma-se a isso, o vínculo com uma 

empresa que não a empresa para a qual prestam seus serviços, gerando a dificuldade de 

estabelecimentos de relacionamentos de longo prazo, de criação de laços de lealdade, do 

desenvolvimento de sentimentos de segurança e de uma identidade pessoal vinculada à 

construção de uma trajetória de carreira. 

                                                 
1O conceito gênero é um dos principais instrumental teórico utilizado pela produção acadêmica feminista e é 

definido por uma de suas mais relevantes teóricas, Joan Scott (1992,1994), como a organização social da 

diferença sexual.     
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Após estas considerações, convêm afirmar que a escolha por esse tema se deu pelo 

pequeno número de estudos existentes sobre terceirização do trabalho feminino na área de 

limpeza no serviço público federal, e também pelo o que pode ser observado durante os 

processos seletivos que a autora, como psicóloga e servidora da instituição pesquisada, 

participou para a contratação dessa mão-de-obra, no Polo Universitário de Volta Redonda. 

Sendo assim, esta pesquisa teve como objeto de estudos o trabalho desenvolvido por 

mulheres que desempenham a função de limpeza em uma empresa de prestação de serviços. 

 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

Propõe-se como situação-problema dar visibilidade ao trabalho de limpeza de uma 

organização de ensino superior, procurando compreender a natureza dessa atividade.  

 

1.3 OBJETIVO GERAL  

 

Analisar as condições de trabalho e saúde das mulheres que prestam serviços 

terceirizados na área de limpeza no Polo Universitário de Volta Redonda (PUVR) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar o trabalho de limpeza. 

 

2. Identificar as condições de trabalho e saúde das mulheres que desempenham a 

função de limpeza. 

 

3. Mapear a percepção sobre o trabalho desenvolvido pelas mulheres terceirizadas, 

através da aplicação do questionário INSATS. 
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1.4 PERGUNTAS DA PESQUISA 

 

As perguntas que se pretende responder através desse estudo são:  

 

1. O que caracteriza o trabalho de limpeza? 

 

2. Quais são as condições de trabalho e saúde das mulheres terceirizadas que 

desempenham a função de limpeza no Polo Universitário de Volta Redonda – 

PUVR? 

 

3. Qual é a percepção das mulheres sobre o trabalho desenvolvido, identificado pela 

aplicação do INSATS? 

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

Este estudo pretende apresentar uma melhor compreensão do trabalho e da saúde das 

mulheres que desempenham a função de limpeza, em uma empresa terceirizada. Pretende-se 

conhecer os fatores relacionados à organização do trabalho, que podem reverberar 

negativamente nas relações de trabalho e nas condições de saúde das trabalhadoras.  

O estudo ancora-se nos materiais oriundos da Ergonomia da Atividade, procurando 

compreender em que se constitui o trabalho de limpeza; da área de Saúde do Trabalhador e 

suas interseções com as perspectivas de gênero e da Psicodinâmica do Trabalho para 

identificar o sofrimento psíquico que pode estar relacionado à organização do trabalho. 

Este estudo pretende também contribuir com a discussão sobre o processo de 

terceirização nas instituições públicas e fortalecer o coletivo de trabalhadoras em limpeza, em 

uma co-análise de suas condições de trabalho e saúde e, contribuir ainda, com melhorias para 

a organização do trabalho de limpeza e na gestão dos processos terceirizados na instituição 

estudada.  Além de contribuir com reflexões para melhoria da saúde do trabalhador. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa procurou conhecer o trabalho de limpeza desenvolvido por 

trabalhadoras do sexo feminino de uma empresa terceirizada, em uma Instituição Federal de 

Ensino Superior, na cidade de Volta Redonda, na região sul fluminense do estado do Rio de 

Janeiro.  
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O Campus Aterrado do Polo Universitário de Volta Redonda (PUVR) foi inaugurado 

em 2010 sendo resultado da expansão e interiorização da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), na proposta do Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) e abriga os Institutos de Ciências Exatas (ICEX) e o Instituto de Ciências Humanas 

e Sociais (ICHS).  

A empresa foco do estudo atua a mais de meio século no ramo de prestação de 

serviços de limpeza e conservação de imóveis. Tem sede própria, localizada no centro da 

cidade do Rio de Janeiro, conta com cerca de 3.000 funcionários permanentemente 

submetidos a treinamentos diversos, desenvolve parcerias com seus fornecedores e trabalha 

com capital próprio, estando capacitada a atender clientes de qualquer porte. Atende 

atualmente a mais de 50 empresas de diferentes setores, tais como: escritórios, universidades, 

instalações fabris, hospitais, clubes, lojas, condomínios, supermercados, hotéis, bancos, 

navios, áreas ajardinadas, logradouros e parqueamentos. 

 

1.7 ESTRUTURA DO ESTUDO 

 

Este estudo está organizado em cinco capítulos, visando uma melhor compreensão de 

como foi realizada a pesquisa. 

No primeiro capítulo é apresentada a contextualização do tema, a situação problema, 

os objetivos da pesquisa, as perguntas que a conduziram, a justificativa e relevância do estudo 

e a delimitação da pesquisa.  

No segundo capítulo é feita a revisão bibliográfica subdividida em cinco partes. A 

primeira parte apresenta alguns dos principais conceitos de Ergonomia e da Psicodinâmica do 

Trabalho, que funcionaram como ferramenta de análise para esse estudo. Na segunda parte 

são tratadas algumas considerações sobre a Saúde do Trabalhador. A terceira parte aborda a 

problemática do emprego e da divisão sexual no trabalho. A quarta parte enfoca a 

terceirização no serviço público federal. Na quinta parte é apresentada a conceituação dos 

serviços de limpeza e dos sentidos atribuídos ao trabalho doméstico.  

No terceiro capítulo é apresentada a metodologia da pesquisa, a classificação e etapas 

da pesquisa, o universo e o tamanho da amostra, bem como o instrumento da coleta de dados 

e o tratamento e análise dos dados.  

No quarto capítulo é apresentada a análise dos resultados, com análise do perfil da 

população de trabalho, das características da organização e das condições de trabalho. 
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No quinto capítulo é apresentada a conclusão e as recomendações para trabalhos 

futuros. 

Na sequência apresentam-se as referências, os apêndices e o anexo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 ALGUNS DOS PRINCIPAIS CONCEITOS DE ERGONOMIA E DA 

PSICODINÂMICA DO TRABALHO 

 

   A Ergonomia buscou primeiramente entender os fatores humanos pertinentes ao 

projeto de instrumentos de trabalho, ferramentas e outros apetrechos típicos da atividade 

humana em ambiente profissional. Mais adiante se buscou entender, tabelar, organizar dados 

sobre os fatores humanos que deveriam ser considerados não apenas para os instrumentos, 

mas para os projetos de sistemas de trabalho, como as linhas de montagem, as salas de 

controle, os postos de direção de máquinas (cockpits) e assim por diante. No seu sentido mais 

contemporâneo se busca entender os determinantes de uma atividade de trabalho através de 

contribuições num sentido ainda mais amplo, que incluem a organização do trabalho e os 

softwares, procedimentos e estratégias operatórias (MÁSCULO, VIDAL, 2011). 

De acordo com Moraes e Mont’Alvão (2000), o objeto da ergonomia, 

independentemente de sua linha de atuação ou estratégias e dos métodos que utiliza, é o 

homem no seu trabalho atuando, realizando as suas tarefas do cotidiano e desenvolvendo as 

suas atividades do dia a dia.  

Para Assunção e Almeida (2002) e Dias (2000) é relevante o envolvimento dos 

trabalhadores nos processos de mudança, dos gestores nos programas de prevenção, 

contribuindo assim para uma melhor relação entre saúde e trabalho (ROCHA, 2003). 

Brito (2006) define trabalho real como aquilo que é posto em jogo pelo trabalhador 

para realizar o trabalho prescrito. Logo, trata-se de uma resposta às imposições determinadas 

externamente, que são, ao mesmo tempo, apreendidas e modificadas pela ação do próprio 

trabalhador. Desenvolve-se em função dos objetivos fixados pelo trabalhador a partir dos 

objetivos que lhe foram prescritos. A parte observável da atividade (o comportamental) é 

apenas um de seus aspectos, pois os processos que geram a produção deste comportamento 

não são diretamente observáveis. 

A atividade de trabalho corresponde à atividade em tempo real, que é desenvolvida 

buscando adaptar as prescrições às condições reais.  

A distância entre o prescrito e o real é a manifestação concreta da contradição 

sempre presente no ato de trabalho, entre “o que é pedido” e “o que a coisa pede”. A 

análise ergonômica da atividade é a análise das estratégias (regulação, antecipação 

etc.) usadas pelo operador para administrar essa distância, ou seja, a análise do 

sistema homem/tarefa (GUÉRIN et al. 2001, p. 15). 
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A Psicodinâmica do Trabalho, na busca de entendimento sobre o que no trabalho é 

fonte de nocividade, propõe que a categoria seja esquematicamente dividida em condição de 

trabalho e organização do trabalho (DEJOURS; ABDOUCHELI, 1990).  

A condição de trabalho é um conjunto que envolve o ambiente físico (temperatura, 

pressão, barulho, vibração, irradiação, altitude etc.), o ambiente químico (produtos 

manipulados, vapores e gases tóxicos, poeiras, fumaças etc.), o ambiente biológico (vírus, 

bactérias, parasitas, fungos), as condições de higiene e de segurança, e as características 

antropométricas do posto de trabalho, tendo como alvo o corpo do trabalhador e podendo 

ocasionar desgaste, envelhecimento e doenças (NUNES, 2000). 

A organização do trabalho é um compromisso negociado entre quem o organiza e 

quem o faz. Ela evolui e se transforma: as instalações mudam, o mercado muda, o cliente 

muda, as relações de trabalho mudam e transformam a qualidade do trabalho. A organização 

do trabalho é uma relação social, é um compromisso entre objetivos e prescrições 

(procedimentos, maneira de organizar o trabalho, método) e as dificuldades reais para a 

realização do trabalho. A organização do trabalho é frequentemente pensada por cada nível 

hierárquico, a partir da compreensão que os trabalhadores têm do seu próprio trabalho sem 

que cada um consiga entender as dificuldades e a racionalidade que rege a prática dos outros. 

O agir comunicacional busca por meio da intercompreensão, tornar visíveis as razões, a 

racionalidade, o sentido do trabalho, a problemática vivida pelos trabalhadores para realizar 

sua atividade. Se o trabalhador é capaz de pensar o trabalho, de elaborar essa experiência ao 

falar, de simbolizar o pensamento e chegar a uma interpretação, ele tem a possibilidade de 

negociar, de buscar um novo sentido partilhado, de transformar e fazer a organização do 

trabalho evoluir, desde que haja um espaço público para que isso aconteça (LANCMAN; 

UCHIDA, 2003). 

Os trabalhadores imersos em um mundo de acidentes possíveis (CANGUILHEM, 

2009) são levados a "negociar" sempre com as regras prescritas, com os outros trabalhadores, 

com valores, não se submetendo inteiramente às regras, mas inovando, superando, produzindo 

regras. O trabalho, nessa direção, é entendido como uma atividade construída e reconstruída 

no confronto dos trabalhadores com cada situação. Desta forma, pode-se dizer que o trabalho 

humano é criação, é invenção de novas formas de fazer. É próprio do viver essa capacidade de 

criar, de instituir novas normas diante das infidelidades do meio (PACHECO; BARROS; 

SILVA, 2012). 

Diante da constatação da existência desse dinamismo vital, a doença não pode ser 

entendida como mera oposição à saúde, visto que numa concepção dinâmica de busca de 
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regulação, a doença também se manifesta como experiência que abre possibilidades ao 

organismo de instauração de novas respostas e novos padrões. “A doença não é uma variação 

da dimensão da saúde; ela é uma nova dimensão da vida” (CANGUILHEM, 2009, p.138). 

No desenvolvimento do conceito do trabalho, chega-se à proposição de que atividade 

e subjetividade estão numa relação em que ambas são produção e produto de um mesmo 

processo (OSÓRIO DA SILVA; BARROS; LOUZADA, 2010). 

A Psicodinâmica do Trabalho é uma disciplina oriunda da Psicopatologia do 

Trabalho (DEJOURS, 1993). Para Dejours, as doenças mentais não são causadas pelo 

trabalho, no máximo podem ser desencadeadas por ele, já que existe uma determinação 

psíquica anterior ao ingresso do sujeito no mundo do trabalho. Por isso, a Psicodinâmica do 

Trabalho procura conhecer o que o trabalho significa para o trabalhador, ou seja, qual o seu 

significado frente aos valores, expectativas e trajetória existencial de cada um. Entende-se, 

então, que o sofrimento mental poderá conduzir o trabalhador à doença ao anular os 

“comportamentos livres” (tentativa de transformar a realidade circundante conforme os 

desejos do próprio sujeito) ou, ao contrário, à criatividade conforme sejam as possibilidades 

de haver um acordo entre seus desejos e as exigências da organização do trabalho (NASSIF, 

2005). 

O essencial de sua investigação é a normalidade, que não se concebe apenas pela 

ausência de doenças, “mas como o resultado sempre precário, das estratégias defensivas 

elaboradas para resistir a elas, no trabalho, é desestabilizante, até mesmo deletéria pelo 

funcionamento psíquico da saúde mental” (DEJOURS, 1993, p. 136). Ainda segundo o autor, 

há um esforço para poder preencher o vazio deixado pelas prescrições, a seu ver insuficiente 

para dar conta do que ocorre no trabalho. 

 

Trabalhar é preencher o espaço entre o prescrito e o efetivo. Assim, para o clínico do 

trabalho, este se define como o que o sujeito deve acrescentar ao que foi prescrito 

para poder alcançar os objetivos que lhe foram atribuídos. Ou ainda: o que ele deve 

acrescentar por decisão própria para enfrentar o que não funciona quando ele se 

limita escrupulosamente à execução das prescrições (DEJOURS, 2008, p. 39). 

 

Entretanto, Dejours desmistifica a ideia de saúde mental como um estado de 

completo bem-estar e conforto, explicitando o papel da angústia como estimuladora de 

processos de transformação, onde “há fins, objetivos, desejos, esperanças” (DEJOURS, 1986, 

p. 9). Para o autor da Psicodinâmica do Trabalho, “a saúde é quando ter esperança é 

permitido.” (DEJOURS,1986, p. 9). E, segundo Mendes (1995), estudos sobre saúde e 

adoecimento, desenvolvidos na França por Dejours (1987, 1997, 2003 e 2008), indicam a 
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organização do trabalho como responsável pelas consequências penosas ou favoráveis ao 

funcionamento psíquico do trabalhador. 

Ainda de acordo com Mendes (2007), o prazer surge quando o trabalho oferece 

condições para o trabalhador criar, inovar, desenvolver novas maneiras de executar a tarefa e 

condições novas de interagir com o outro. Quando o trabalho funciona como fonte de prazer 

(identidade, realização, reconhecimento, liberdade e autonomia) permite o não adoecimento 

do trabalhador, que além de se tornar sujeito de ação, cria estratégias de defesa com as quais 

pode dominar seu trabalho ao invés de ser dominado por ele. 

Embora o trabalho possa ser fonte de sofrimento, por outro lado, proporciona 

vivências de prazer, pois é por meio dele que o ser humano constrói sua vida e se insere no 

mundo laboral, não somente como forma de sobrevivência, mas também para realização 

pessoal e profissional. Assim, o trabalho possibilita o processo de formação do indivíduo, em 

sua produtividade técnica, política, cultural, estética e artística envolvendo a subjetividade 

(MARTINS; ROBAZZI; BOBROFF, 2010). 

Para Heloani e Lancman (2004), a Psicodinâmica do Trabalho procura entender os 

aspectos psíquicos que são utilizados nas relações e na organização do trabalho. Ou seja, para 

os autores a natureza do trabalho não é visível, está no encontro entre a organização e as 

relações de trabalho, envolvendo além do corpo físico também as relações de afeto.  

O trabalho está no engajamento e constante transformação da subjetividade 

confrontada com a organização e as relações de trabalho que mobilizam não somente o corpo 

físico, mas também as relações de afeto. É o trabalhador quem vai administrar a disfunção, o 

desequilíbrio existente entre o trabalho prescrito e o real, sendo necessárias a recomposição 

das tarefas e sua redivisão entre os operadores.  O que não pode ser considerado fácil ou leve, 

pois, na maioria das vezes, essa operação é investida de sofrimento, no nível corporal e, 

principalmente, no nível da economia psíquica. “Em todo o fazer humano encontramos 

sempre uma parcela de insucesso, face ao qual o operador ajusta a técnica e os objetivos” 

(ATHAYDE, 1996, p. 89). 

As mudanças ocorridas nos mundos do trabalho têm ocasionado alterações nas 

situações laborais com repercussões na saúde dos trabalhadores. Os processos de 

terceirização, enxugamento de mão-de-obra e as mudanças na forma da organização do 

trabalho trouxeram intensificação do trabalho com novas exigências e demandas aos 

trabalhadores (ROCHA, 2003). 

Contudo, o que se constata nos mundos do trabalho é um distanciamento crescente 

entre práticas organizacionais e direitos sociais conquistados. É o paradoxo que encerra o 
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trabalho contemporâneo: sua combinação com precarização social, com adoecimento dos 

indivíduos e destruição ambiental (DRUCK; SELIGMANN-SILVA, 2010). 

No tópico a seguir aborda-se como as mudanças nos mundos do trabalho estão 

afetando a saúde do trabalhador. 

 

2.2 SAÚDE DO TRABALHADOR 

A Saúde do Trabalhador é definida como:  

 

Um conjunto de atividades que se destina a prevenir e proteger o trabalhador dos 

riscos de doenças próprias de ambientes de trabalho, bem como recuperar sua saúde 

quando submetida a qualquer agravo ocasionado pelo trabalho, mediante o 

estabelecimento de normas de saúde e segurança (LIMA, 2003, p. 159). 

 

O debate sobre saúde do trabalhador, a partir de 1980, década em que o país passou 

por um processo de redemocratização, vem se desenvolvendo com práticas no âmbito da 

Saúde Pública, com atuações importantes dos sindicatos e avanços significativos no âmbito 

acadêmico, o que possibilitou a denominação de saúde do trabalhador, quando o assunto em 

questão é trabalho e saúde daqueles que produzem a riqueza material (LARA, 2011).  

Lacaz (2002, p. 1) relembra que: 

 
[...] o ‘movimento’ da Saúde do Trabalhador como campo de práticas e 

conhecimentos surge com a consolidação do operariado industrial urbano nos países 

da América Latina e, no caso do Brasil, avança na conjuntura de redemocratização 

do país, em que o movimento social dos trabalhadores retorna à cena política, 

estabelecendo outra relação entre Estado e Sociedade [...]. Não é errôneo afirmar 

que a luta da sociedade civil brasileira pela redemocratização é consagrada na 

Constituição Federal de 1988 e seus reflexos para a saúde pública consubstanciam-

se na proposta do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme prescreve o Título VII, 

Capítulo II, Secção II, artigos 196 a 200. Frise-se que ao SUS cabe a atuação em 

Saúde do Trabalhador, através de ações e serviços de saúde públicos que busquem a 

promoção e proteção da saúde dos que trabalham e de medidas que coloquem sob 

seu controle os Serviços de Medicina do Trabalho das empresas. 

 

Os agravos à saúde do trabalhador correspondem aos acidentes e doenças 

relacionadas ao trabalho. Os determinantes desses agravos são complexos e compreendem 

vários aspectos decorrentes de condicionantes sociais, econômicos, tecnológicos e 

organizacionais responsáveis pelas condições de vida e pelos fatores de risco ocupacionais 

(SCHMIDT, 2010). 

Os principais fatores geradores de acidentes e doenças ocupacionais estão 

relacionados aos salários e aos benefícios inadequados; maquinários e instalações impróprios, 

principalmente em setores da produção que se utilizam dos recursos da terceirização, 

quarteirização; descumprimento da legislação de saúde e segurança do trabalho; programas de 
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prevenção e controle de riscos desconectado da realidade das empresas; cultura do 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) e de mudanças de comportamento humano. A 

lógica conservadora que paira em relação ao EPI, julga que os acidentes resultam, sobretudo, 

de comportamentos “inadequados” dos acidentados, isto é, da prática de atos inseguros pelos 

trabalhadores, em especial pelo não uso do EPI. Essa concepção advoga que o EPI 

proporciona uma vida sem acidentes no trabalho. Mas, ao tratar o EPI como panaceia, 

desconsidera os outros fatores que envolvem a saúde do trabalhador (LARA, 2011).  

Hochschild (1979) descobriu que os prestadores de serviços – assim como os 

“trabalhadores braçais” – geralmente se sentem distanciados daquele aspecto particular de si 

mesmo abandonado no trabalho. O braço dos trabalhadores industriais pode dar a impressão 

de que seja uma peça do maquinário, e que apenas eventualmente uma parte da pessoa o 

movimenta. Da mesma forma, os prestadores de serviços com frequência “diziam que seus 

sorrisos estavam neles, mas não eram deles, pois estes trabalhadores sentiam-se afastados de 

suas próprias emoções” (Giddens, 2005, p. 508). Dessa forma, as empresas se apropriam do 

sorriso do trabalhador e isto faz parte das suas tarefas, ou seja, gerir sua emoção e praticar o 

esforço emocional somado aos outros esforços físico e intelectual no trabalho. Esta carga de 

trabalho emocional seria uma demanda na relação simultânea e de proximidade com o consu-

midor que, tradicionalmente, os estudos no âmbito da saúde do trabalhador não distinguem da 

carga de trabalho intelectual (PENA, MINAYO-GOMEZ, 2010). 

Trabalhar, não é somente produzir ou fabricar, não é apenas transformar o mundo, é 

também transformar-se a si próprio, produzir-se a si mesmo. Noutros termos, é através do 

trabalho que o sujeito se forma ou se transforma revelando-se a si próprio de tal maneira que 

depois do trabalho ele já não é completamente o mesmo do que antes de tê-lo empreendido 

(DEJOURS, 2011). 

 

Falar em saúde é apontar a capacidade de lidar com o meio, refazendo-o a nosso 

jeito. É assinalar a capacidade que temos de desmontar algo que já recebemos pronto 

e que nos faz mal, desenvolvendo as condições estratégicas para a criação de novas 

regras, de acordo com nossos interesses, escolhendo estilos de vida alternativos às 

adversidades, dando um jeito próprio, singular, ao já dado. (BRITO, 2003, p. 20)  

 

A autora explica que, “na medida em que nos sentimos mal e achamos que ‘é assim 

mesmo’, é porque já estamos no caminho do adoecimento”. 

O diálogo entre os diferentes atores do mundo do trabalho é imprescindível. A falta 

de escuta pode provocar tanto o adoecimento do trabalhador quanto resultados indesejáveis 

para o negócio (BARBOSA, 2013). 
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O Ministério da Saúde (2001) concebe o campo da Saúde no Trabalho como sendo 

uma área da Saúde Pública, “que tem como objeto de estudo e intervenção as relações entre 

trabalho e saúde”. E engloba sob o conceito de trabalhador “todos os homens e mulheres que 

exercem atividades para o sustento próprio e/ou de seus dependentes, qualquer que seja sua 

forma de inserção no mercado de trabalho, nos setores formais ou informais da economia” 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001, p. 17).  

Segundo Goulart & Guimarães (2002), nos países de desenvolvimento tardio, como o 

Brasil, a absorção da globalização e a transição para o novo capitalismo vêm ocorrendo à 

custa de muito sofrimento por que: 

A globalização trouxe consigo a reestruturação mundial do capitalismo e o novo 

paradigma de produção industrial. A consolidação da política neoliberal determinou 

ajustes estruturais na economia e na flexibilização do trabalho; o sistema de 

produção em massa, em crise desde a década de 1960, foi rapidamente substituído 

pela chamada produção racional (GOULART, GUIMARÃES, 2002, p.20). 

 

Entretanto, a globalização financeira e a mundialização da precarização social, 

juntamente com as inovações tecnológicas e as novas formas de gestão, causaram rápidas 

transformações nos mundos do trabalho. A influência das características atuais do trabalho 

sobre a saúde mental dos trabalhadores pode decorrer de inúmeros fatores e situações. Entre 

eles pode-se citar: a exposição a agentes tóxicos; altos níveis de ruído; a situações de risco à 

integridade física, como, por exemplo, trabalho com compostos explosivos ou sujeitos a 

assaltos e sequestros. Há ainda as formas de organização do trabalho e políticas de 

gerenciamento que desconsideram os limites físicos e psíquicos do trabalhador, impondo-lhes 

frequentemente a anulação, ou o uso contrário aos seus valores e desejos, de sua subjetividade 

para que a produção não seja prejudicada e as metas estabelecidas sejam cumpridas. 

(BERNARDO, 2010). 

No próximo item abordam-se o emprego masculino e feminino, e as diferenças 

sexuais no trabalho. 

 

2.3 EMPREGO E DIVISÃO SEXUAL NO TRABALHO 

 

Para Hirata (2001) os efeitos da globalização, complexos e contraditórios, afetaram 

desigualmente o emprego masculino e feminino nos anos 1990. Se o emprego masculino 

regrediu ou se estagnou, a liberalização do comércio e a intensificação da concorrência 

internacional tiveram por consequência um aumento do emprego e do trabalho remunerado 

das mulheres ao nível mundial, com a exceção da África sub-sahariana.  
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O aumento da participação feminina no mercado de trabalho, tanto formalmente 

quanto informalmente, incluindo o setor de serviços, revelou uma precariedade e uma 

vulnerabilidade nos empregos principalmente na Ásia, Europa e América Latina. Pesquisas 

realizadas por economistas feministas indicam essa tendência (HIRATA, 2001).  

Constata-se um antagonismo da globalização: o aumento do emprego remunerado 

tem tido como resultado a vulnerabilidade e a precarização, com desigualdades de salário, de 

condições de trabalho e de saúde. Não houve uma mudança relevante na divisão do trabalho 

doméstico, ficando as responsabilidades desse trabalho a cargo das mulheres. Pearson (1995) 

indicou que a globalização ao mesmo tempo em que representa novas oportunidades para as 

mulheres trabalhadoras, também apresenta novos riscos. As pesquisas desenvolvidas pelo 

autor demonstram que as desigualdades nas relações de trabalho e saúde têm piorado com as 

políticas de flexibilização (HIRATA, 2001). 

Brito (1999) situa que as relações de gênero têm também um caráter 

normativo/prescritivo (nesse sentido trata-se de uma imposição do meio), que se apresenta, no 

entanto, de forma naturalizada. Para a autora as relações de gênero e a divisão sexual do 

trabalho estão na base de uma prescrição naturalizada do trabalho. A abordagem de gênero 

pode ser articulada às análises com foco na atividade de trabalho, na medida em que esta 

comporta um reconhecimento das prescrições e das tentativas de subvertê-las. Além disso, o 

ponto de vista da atividade pode certamente ajudar na visibilidade e compreensão do trabalho 

concreto das mulheres. 

Porém, Dejours, Dessors e Desriaux (1993) afirmam que o trabalho nunca é neutro 

em relação à saúde: ou é operador de saúde ou é patogênico. Reafirmando as relações entre 

saúde e trabalho, Brito (2005) questiona o fato de que apenas as situações em que o trabalho 

está associado ao adoecimento sejam objeto de análise do campo da Saúde Ocupacional. A 

autora observa que o patrimônio construído no campo da Saúde do Trabalhador não é 

considerado de interesse geral da Saúde Coletiva.  

 

Na medida em que o trabalho é uma atividade fundamental da vida, procuramos 

mostrar a importância de melhor compreender suas dimensões para incorporá-las 

nas análises do conjunto de problemas de saúde coletiva (BRITO, 2005, p. 879). 

  

Em obra anterior (1999), a mesma autora afirma que: 

 

O estudo da relação saúde/trabalho desenvolveu-se a partir do viés masculino, 

pensado como universal e revelado [...] nas concepções dos ‘riscos materiais’, dos 

acidentes e das doenças de trabalho mais claramente identificáveis (BRITO, 1999, p. 

49). 
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Para a autora, como as mulheres foram historicamente excluídas do universo 

produtivo, sua presença no mercado de trabalho costuma ser marcada por uma 

descontinuidade de itinerário profissional. Devido ao seu engajamento prioritário no espaço 

doméstico, as trabalhadoras tendem a não priorizar sua realização profissional. Isto provoca 

dificuldades em se caracterizar sua situação de trabalho, que geralmente é difusa e dissipada. 

Assim, estas mulheres costumam apresentar sintomas inespecíficos, por vezes algum tempo 

após o término do vínculo com determinado trabalho. Além disso, a ausência de tempo livre 

devido à sobrecarga causada pela dupla jornada pode provocar riscos de efeitos pouco 

conhecidos (BARBOSA, 2013). Nos estudos da relação saúde/trabalho da mulher 

trabalhadora nos últimos anos, verificou-se a incapacidade de determinar, seja do ponto de 

vista analítico ou concretamente mesmo, os espaços de trabalho, de consumo, de lazer e 

descanso, do trabalho remunerado do não remunerado, apontando assim novos temas de 

pesquisa (BRITO, 2000).   

Diversos estudos abordaram diferenças entre homens e mulheres sob vários aspectos, 

produzindo inclusive estereótipos questionáveis, como se constata nos estudos de Messing e 

Chatigny (2007). 

 

Os dados relativos às diferenças de modos operatórios entre os homens e as 

mulheres são mais anedóticos do que científicos, com exceção dos aspectos relativos 

à força física. Assim um supervisor de limpeza acredita que só as mulheres são 

suficientemente meticulosas para limpar os escritórios dos grandes diretores: elas 

limpam até detrás dos livros! (MESSING; CHATIGNY 2007, p. 255). 

 

Alguns ergonomistas estudaram as dificuldades de colaboração entre homens e 

mulheres no trabalho (DUMAIS, CORVILLE, 1995; MESSING, ELABIDI, 2002). No Brasil, 

pesquisa feita em um restaurante universitário mostrou que numa divisão informal das tarefas 

entre homens e mulheres, em função da natureza das exigências das tarefas e das 

características individuais (estado de saúde, nível de experiência) resultou, nesse caso, numa 

diminuição do trabalho físico das mulheres (ASSUNÇÃO; LAVILLE, 1996). 

Welzer-Lang (2004), em estudo sobre a concepção de afazeres domésticos, 

encontrou diferentes concepções entre homens e mulheres em relação à limpeza e à 

arrumação do espaço doméstico. O autor designou o comportamento masculino de curativo e 

o das mulheres de preventivo. Isso porque, em razão da pressão do meio e das normas, as 

mulheres limpam muito, preocupadas que estão em serem reconhecidas como boas esposas e 

boas mães: “De algum modo, quando a casa delas está suja elas estão sujas” (WELZER-

LANG, 2004, p. 115). Entre os homens, aqueles que foram acostumados a fazer trabalho 
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doméstico e não desarrumar muito o domicílio (enquanto suas irmãs aprendiam a limpá-lo) 

limpam-no apenas quando percebem que a casa está suja. 

No próximo item conceitua-se o trabalho de limpeza e os sentidos atribuídos ao 

trabalho doméstico e como ambos estão interligados. 
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2.4 CONCEITUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E SENTIDOS ATRIBUÍDOS AO 

TRABALHO DOMÉSTICO 

 

O trabalho de limpeza é classificado por Louhevara (2000) como dinâmico e pesado, 

caracterizando-se assim, ainda hoje, por envolver uma grande demanda física apesar dos 

avanços tecnológicos ocorridos nos projetos de objetos de limpeza domésticos. Logo, os 

profissionais de limpeza têm uma demanda laboral intensiva e ainda, além desta carga, 

utilizam para a realização das suas tarefas muitos utensílios manuais (balde, vassouras, panos 

etc.) (DE AZEVEDO, ALVAREZ, 2014). Além disso, pode-se identificar que o trabalho de 

limpeza exige movimentos repetitivos aliados às aplicações de força, o que geralmente 

implica em posturas desfavoráveis. Portanto, os trabalhadores de limpeza apresentam um alto 

risco para desenvolver problemas de saúde, principalmente os relacionados ao sistema 

musculoesquelético. 

Os serviços de limpeza são formados por grande número de tarefas que têm pouca 

mecanização. Trata-se de trabalho combinando esforços musculares dinâmicos e estáticos e 

realizados com a utilização de vários equipamentos manuais (BLANGSTED; VINZENTS; 

SOGAARD, 2000). Para Woods e Buckle (2000), o trabalho de limpeza é exigente e 

intensivo. Assim, os trabalhadores de limpeza realizam em pouco tempo muitas tarefas, que 

envolvem trabalho manual excessivo e que são considerados fisicamente pesados. (DE 

AZEVEDO, ALVAREZ, 2014). 

Em termos de definição, Laville (1977), ressalta que as características de limpeza 

dizem respeito ao asseio e conservação de pisos, paredes, esquadrias, mobiliários e 

equipamentos de saneamento, em favor da saúde dos usuários. Nesse sentido, o profissional 

de limpeza é conhecido mundialmente como uma ocupação de serviço básico. Esse 

trabalhador está inserido em muitos ambientes, como escolas, escritórios, hospitais (DE 

AZEVEDO, ALVAREZ, 2014).  

Segundo Woods e Buckle (2000), na Europa é grande o grupo de profissionais de 

limpeza, sendo que 95% desses são mulheres. Todavia, ainda é pequena a atenção dada na 

literatura de Ergonomia e de Psicodinâmica do Trabalho a esses profissionais em relação às 

demais populações de trabalho. Em um estudo realizado no Hospital do Reino Unido, foi 

identificada a alta prevalência de desconforto e dor musculoesquelética. No fator trabalho 

ficou evidenciado que a presença de ferramentas inadequadas, a repetitividade de tarefas, as 

posturas e uma organização do trabalho inadequada estavam associadas ao aumento dos 

problemas musculoesqueléticos (DE AZEVEDO; ALVAREZ, 2014).   
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Para Carlotto (2003), além dos comprometimentos da saúde ocasionados pelo 

levantamento e deslocamento de peso, há também nesse trabalho as questões relacionadas aos 

turnos não usuais. O trabalho de faxina nas grandes empresas geralmente é feito em horários 

de pouco ou nenhum movimento quando o conjunto dos trabalhadores e usuários está em 

descanso. Há relatos de trabalhadoras que entram às quatro horas da manhã ou trabalham no 

turno noturno, e isso interfere no sono, trazendo problemas à saúde. Ademais, deve-se 

considerar que, essas trabalhadoras que acordam cedo foram dormir tarde porque tiveram que 

dar conta do trabalho doméstico. Além disso, quem trabalha à noite, pouco dormiu durante o 

dia, pelo mesmo motivo. Deve-se lembrar de que, na maioria dos lares brasileiros, as 

mulheres são responsáveis pelo trabalho reprodutivo cuidando das crianças e da organização 

da vida familiar doméstica. Neste caso a jornada doméstica é sempre tida como responsável 

pelo adoecimento, descaracterizando-se o nexo entre ambiente laboral e a doença (DE 

AZEVEDO; ALVAREZ, 2014).  

A Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza Ambiental 

(FEBRAC) conduziu durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2005 a primeira e 

maior pesquisa já feita no setor, abrangendo todos os estados, coletando dados junto a 

empresas e instituições que mostrassem a verdadeira cara do segmento. Essa pesquisa 

intitulada: “A Força do Setor – O fim da invisibilidade no setor de limpeza e conservação” foi 

publicado na Revista Limpeza Plus, publicação oficial do segmento de asseio e conservação, 

serviços e preservação ambiental. Este estudo abrangeu os setores que são representados pela 

Febrac como: empresas de asseio e conservação; serviços de limpeza em geral de edifícios, 

imóveis e jardins; limpeza urbana; preservação ambiental; medições, e os serviços de 

hospitalidade terceirizados em geral. Incluem-se também todas as atividades descritas na 

cartilha de orientação a tomadores de serviços, quais sejam – porteiros e vigias em geral, 

inclusive de condomínios e edifícios, faxineiros ou serventes, limpadores de caixas d’água, 

trabalhadores braçais, agentes de campo, ascensoristas, copeiros, carpinteiros, dedetizadores, 

limpadores de vidros, manobristas, garagistas, operadores de carga, auxiliares de jardinagem, 

contínuos ou office-boys, faxineiros de limpeza técnica industrial, recepcionistas ou 

atendentes e outros serviços terceirizados similares. Em 2012 a FEBRAC fez novamente a 

pesquisa “A Força do Setor” consolidando informações da pesquisa de 2005 e demonstrando 

ao mercado a importância socioeconômica do setor, além do propósito de fomentar espaço 

nas discussões públicas e privadas, agregando valor ao mercado de prestação de serviços e à 

economia nacional. 
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Geograficamente o mercado está concentrado nas Regiões Sul e Sudeste, onde se 

encontram cerca de 70% das empresas prestadoras de serviços e dos trabalhadores do setor. 

Fora destas regiões, alguns estados se destacam como Bahia, Ceará, Pernambuco e o Distrito 

Federal, este último alavancado pelos negócios com o Governo Federal, forte tomador de 

serviços. 

O número total de trabalhadores praticamente não se alterou desde 2005, bem como 

a distribuição da mão de obra onde se encontra a mesma concentração nas Regiões Sul e 

Sudeste, com cerca de 70% dos 1,6 milhões de trabalhadores empregados pelo setor, 

representando de 1,08 a 1,15 milhões de pessoas.  

 

          Tabela 1 - Estimativa da distribuição dos trabalhadores por região 

Regiões Porcentagem sobre o Total Trabalhadores 

Centro-Oeste 9% 135.000 a 140.000 

Nordeste 16%    240.000 a 260.000 

Norte 3% 45.000 a 50.000 

Sudeste 58% 870.000 a 930.000 

Sul 14% 210.000 a 220.000 

            Fonte: FEBRAC – 2012 (Base de dados de 2011). Elaborada pela Autora. 

 

O setor é grande contratador de mão de obra com baixo nível de escolaridade, 

exigindo constante treinamento e supervisão. Estima-se que perto de 30-35% dos funcionários 

sejam mais estáveis enquanto nos restantes 65-70% o turn-over (rotatividade) fique perto dos 

40% ao ano. Esta rotatividade elevada representa um enorme esforço de retreinamento, 

inclusive de parte dos fornecedores, além dos custos trabalhistas que acarreta. O aquecimento 

da economia nacional nos últimos anos e o aumento da renda das chamadas classes mais 

baixas (C, D e E) foram especialmente bons para o país e sua distribuição socioeconômica, 

mas trouxeram um problema para o setor que, no passado, sempre foi grande contratador de 

mão de obra oriunda da antes chamada base da pirâmide social. A grande mobilidade social 

observada levou, só no ano passado, quase 19 milhões de brasileiros a saírem das classes D/E 

e engrossarem a Classe C.  

Os trabalhadores e trabalhadoras desta Classe C procuram outro tipo de emprego, 

nem sempre melhor remunerado, mas sem o estigma do “faxineiro”. Com isso, o segmento de 

asseio e conservação tem encontrado dificuldade para contratação da mão-de-obra, com 

concorrência de outros setores, em especial da Construção Civil, que começa a utilizar mão de 
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obra feminina em trabalhos tipicamente masculinos. Em razão desta carência, também 

chamada de “apagão de mão de obra”, observamos uma tendência para o crescimento da 

contratação de mão de obra imigrada de países vizinhos, apesar das dificuldades de idioma e 

formação (FEBRAC, 2012). 

A crise de trabalho observada na sociedade capitalista nesses últimos 20 anos, tem 

sistematicamente reafirmado a necessidade de flexibilização das relações de trabalho como 

meio privilegiado para a sua superação. A política de flexibilização desconsidera suas 

implicações sobre a organização socioeconômica no capitalismo atual (DEDECCA, 2000). A 

reorganização da jornada de trabalho explicita, claramente, a visão restritiva que a política de 

flexibilização tem sobre o uso do tempo no capitalismo (DEDECCA, COSTA, 2004).  

O trabalho de limpeza nas empresas tem características próprias, mas também tem a 

invisibilidade do trabalho, assim como o trabalho doméstico. O trabalho doméstico é 

econômica e culturalmente desvalorizado na sociedade patriarcal, não sendo muitas vezes 

reconhecido nem mesmo por quem o consome, ou seja, pela própria família. Ele tornou-se 

categoria debatida no pensamento marxista com o movimento feminista, depois que as 

militantes feministas marxistas empenharam-se em estudar as bases materiais da opressão das 

mulheres sob a égide do capitalismo. O tema gerou acirrados debates sobre as características e 

propriedades do trabalho doméstico, debates espinhosos e muitas vezes inconclusos (DIOGO, 

2008). 

A desigualdade na divisão do trabalho doméstico entre os sexos contribui para a 

manutenção da assimetria nas relações entre eles. Instituída pela força bruta, essa forma 

injusta de definir os papéis sociais (o trabalho e as responsabilidades a ele inerentes) 

atualmente é mantida também pela força do condicionamento cultural. Mesmo consumindo 

considerável quantidade de energia orgânica e de tempo, as atividades domésticas não são 

reconhecidas como trabalho, apesar de garantirem a reprodução social. Por sustentarem a 

continuidade do todo social e respaldarem as demais atividades “produtivas”, pode-se dizer 

que as atividades da vida pública são desempenhadas à custa das realizadas na esfera 

doméstica (PORTO, 2009). 

A utilização do conceito de divisão sexual do trabalho, consolidado desde a 

industrialização, possibilita a análise crítica da subestimação das atividades realizadas pelas 

mulheres na família. Essas atividades são consideradas como não trabalho, desde que se 

confunda produção com produção de mercadorias e o trabalho com emprego. Esta percepção 

contribui para que seja feita uma associação linear entre a atividade masculina com a 
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produção mercantil e a feminina com atividade familiar doméstica tendo como consequência 

a percepção da invisibilidade do trabalho das mulheres e a desvalorização do lugar da mulher 

na sociedade (MELO, 2009). 

Dar visibilidade a essa questão, discutindo sua desigualdade inerente é uma forma de 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida e saúde das mulheres, propiciando sua 

libertação, empoderamento e emancipação frente às moralidades injustas e a ética sexista que 

as sustentam (GARRAFA, 2005). 

A implementação de políticas sociais que possibilitem a conciliação da vida 

profissional, pessoal e familiar é um grande desafio para a sociedade brasileira, especialmente 

porque exige a adoção de um novo paradigma baseado na corresponsabilidade pela 

reprodução social e econômica da nação, seja no campo da administração pública, seja no 

interior das famílias. Avanços nesta área beneficiarão a todos e todas e, em particular, às 

mulheres, pois é sobre elas que ainda recai a responsabilidade, principal ou exclusiva, de 

elaborar e implementar estratégias de conciliação entre trabalho produtivo e trabalho 

reprodutivo (FONTOURA, 2012). 

Mulheres de classe média e alta, com melhor poder aquisitivo, asseguram a sua 

inserção no mercado de trabalho, em melhores colocações, à custa da precarização do trabalho 

de mulheres pobres, sem qualificação. O trabalho doméstico vem produzindo uma 

desigualdade entre as mulheres, ocasionando uma divisão sexual e racial do trabalho 

(CHAVES, 2014). 

O trabalho doméstico é um nicho ocupacional feminino por excelência, no qual 93% 

dos trabalhadores são mulheres. Em 2009, 55% delas tinham de 25 a 44 anos e a proporção de 

pardas era de 49,6%, mostrando uma interseção de desvantagens para as mulheres pardas, 

cujo peso relativo na ocupação era de 40,6%. Um contingente expressivo de trabalhadoras 

domésticas (72,8%) não possuía carteira de trabalho assinada, o que evidencia a precariedade 

das condições de trabalho da maioria dessas mulheres (IBGE, 2010). 

Bruschini (2006) aponta que a maioria das pesquisas oficiais ainda apresenta uma 

concepção de trabalho associada ao capitalismo, considerando o serviço doméstico 

“inatividade econômica”. Suas metodologias priorizam a análise das relações de produção 

capitalistas em detrimento dos setores marginalmente integrados ao capital, como é o caso do 

trabalho doméstico. Dado o elevado uso de tempo que os indivíduos (em sua maioria 

mulheres) ocupam-se com esse serviço doméstico, a autora defende a legitimidade das 

pesquisas passarem a considerar essa categoria como “trabalho não remunerado”.  
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O trabalho doméstico é considerado infrutífero, pois não gera mercadorias, produtos, 

sendo desvalorizado economicamente pela sociedade. Autores como Melo, Considera e Di 

Sabbato (2007) destacam que esse trabalho não é contabilizado no Produto Interno Bruto 

(PIB) dos países, originando uma discriminação sofrida pelas mulheres que exercem esse 

trabalho, corroborando para a invisibilidade desse tipo de trabalho e o rebaixamento do papel 

da mulher na sociedade (DIOGO, MAHEIRE, 2008).  

Hirata (2002) ao considerar a divisão sexual no trabalho, destaca a condição 

globalizada do trabalho, como não apenas o profissional, mas também o trabalho doméstico, o 

trabalho informal (CYRINO, 2009).  

Bruschini (2000), ao analisar a evolução do trabalho feminino na sociedade 

brasileira, considera que a persistência da responsabilidade das mulheres pelos cuidados com 

a casa e a família é um dos fatores determinantes da posição secundária ocupada por elas no 

mercado de trabalho. Ou seja, a constante necessidade de articular papéis familiares e 

profissionais, associada à persistência de modelos de família do tipo patriarcal pode aparecer 

como elemento extremamente condicionante à disponibilidade das mulheres para o trabalho. 

O trabalho de limpeza desenvolvido pelas mulheres tem muita semelhança com o 

trabalho doméstico, ambos são “invisíveis”, precarizados e desvalorizados perante a 

sociedade. Existe no Brasil cerca de 13.200 empresas do setor de prestação de serviços de 

limpeza e conservação2, sendo que 72% dessas empresas se concentram nas regiões sul e 

sudeste e empregam cerca de 1,5 milhões de trabalhadores, onde a maioria é do sexo 

feminino. O maior tomador do serviço terceirizado é o governo federal que com o advento da 

Lei nº 9.632, de 07 de maio de 1998 extinguiu cargos fundamentais como: vigilância, servente 

de limpeza entre outros. 

No próximo item é abordada a terceirização no serviço público e suas vantagens e 

desvantagens. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2FEBRAC (2012). 
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2.5 TERCEIRIZAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

A terceirização, processo de transferência de realização de serviços de uma empresa 

para outra empresa ou de uma organização para uma empresa, vem sendo discutida por vários 

pesquisadores e pesquisadoras nos últimos anos. Druck (1999), Marcelino (2004), Pochmann 

(2008) e Dau, Rodrigues e Conceição (2009) apontam esse processo como uma nova 

realidade do mundo do trabalho imposta pelo mercado sob formas desregulamentadas, em que 

a otimização dos lucros promove a precarização do trabalho formal: flexibilidade na gestão da 

força de trabalho (admissão/demissão), redução de gastos com encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários, regulação insuficiente e ausência de responsabilidade subsidiária e solidária. 

Os setores tipicamente terceirizados são considerados áreas de apoio ou “atividade-meio”: 

vigilância, transporte de trabalhadores, manutenção, portaria, preparação e fornecimento de 

alimentação e serviços de limpeza, sendo este último o segmento privilegiado dessa prática e 

ocupado em sua maioria por mulheres. 

A terceirização, inspirada no “modelo japonês” com a intensificação da exploração e 

a aceleração do ritmo de trabalho, permitiu uma maior flexibilidade da organização e gestão 

do trabalho, reduzindo os custos trabalhistas pelas empresas e a transferência das 

responsabilidades e dos riscos para o trabalhador, aumentando a participação do Estado nesse 

processo através da implementação de políticas de desregulação do mercado de trabalho. A 

precarização dos vínculos empregatícios com perda de direitos trabalhistas, maior exposição 

aos riscos ocupacionais, a má qualidade dos treinamentos e dos EPI’s fornecidos pelas 

empresas, foram alguns dos impactos decorrentes da terceirização (SOUZA, 2010). 

Com a mundialização do capital, a classe-que-vive-do-trabalho3 passa a ter 

características bem diferentes do proletariado industrial do modelo taylorista/fordista. De 

acordo com Antunes e Alves (2004), há uma redução do proletariado estável dando lugar a 

formas cada vez mais desregulamentadas de trabalho. Com a expansão do setor de serviços, 

aparecem novas modalidades de trabalhos precarizados: terceirizados, temporários e 

subcontratados. A precarização social do trabalho, expressão crescente no debate 

contemporâneo, constitui um novo e velho fenômeno, conforme Druck (2011). Nessa 

perspectiva, as novas condições de trabalho vivenciadas no século XXI reformulam e 

                                                 
3Classe-que-vive-do-trabalho é a expressão utilizada por Ricardo Antunes para conferir validade contemporânea ao conceito 

de classe marxiano. Para ele, a classe-que-vive-do-trabalho corresponde a todas (os) as (os) trabalhadoras (es) que vendem 

sua força de trabalho para garantir sua sobrevivência em um mundo do trabalho cada vez mais complexo, fragmentado e 

heterogêneo (ANTUNES, 2011). 
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reproduzem velhas formas de relações de trabalho. É nessa contradição histórico-social que a 

dinâmica da precarização é explicada: “é um velho e novo fenômeno, porque é diferente e 

igual, porque é passado e presente e porque é um fenômeno de caráter macro e microssocial” 

(DRUCK, 2011, p. 35). 

A precarização é um elemento próprio do modo de produção capitalista em sua 

tendência a reduzir ao máximo os custos da remuneração da força de trabalho. Para Marcelino 

(2004), embora a precarização seja uma característica presente em qualquer condição de 

trabalho sob o capitalismo, é com a reestruturação produtiva que surge uma nova 

configuração da precarização. E a terceirização da força de trabalho torna-se uma ferramenta 

de dominação com graves efeitos sobre a subjetividade dos trabalhadores (CHAVES, 2014). 

O crescimento da terceirização no serviço público no Brasil deve-se em grande parte 

à extinção de cargos, vigente a partir da publicação da Lei nº 9632, de 07 de maio de 1998. A 

Lei extinguiu cargos fundamentais como: vigilantes, porteiros, serventes de limpeza entre 

outros, integrantes da estrutura dos órgãos e entidades do serviço público federal. Esta 

situação pode ser fundamentada na ideia do Estado Mínimo, que implica na diminuição das 

atribuições do Estado perante a sociedade. Em decorrência da crise do modelo de Estado do 

Bem-Estar Social observa-se em todo mundo, - sendo que aqui no nosso país não tivemos 

modelo de bem estar social tornando o impacto neoliberal mais perverso -, vigoroso 

renascimento do ideário liberal, fundado na predominância absoluta do mercado, como 

instrumento regulador da economia (ZYMLER, 1998). 

O Enunciado nº331 do Tribunal Superior do Trabalho (TST) é o único instrumento 

legal que regula a prática da terceirização e estabelece que a empresa tomadora de serviços 

não contrate força de trabalho, mas a prestação de serviços de outra empresa; desse modo, não 

há vínculo trabalhista entre a empresa tomadora e os trabalhadores terceirizados. A 

terceirização no setor público apresenta dois dispositivos jurídicos que não são recentes: o 

Decreto-Lei nº 200/67 e a Lei nº 8.666/03, (Lei de Licitações e Contratos). Por esses 

dispositivos, determinam-se quais são as atividades terceirizáveis que podem ser realizadas 

por meio da contratação de empresas especializadas e quais são as modalidades de 

terceirização no setor público. Com o impulso da Reforma Administrativa do Estado na 

década de 1990, buscou-se trazer para a esfera pública os conceitos de gestão administrativa 

das empresas privadas a fim de se adequar à lógica capitalista do lucro (CHAVES, 2014). 

Em um ambiente de trabalho em que convivem trabalhadores efetivos e 

terceirizados, como no caso do serviço público, as tensões são ocasionadas pela 

hierarquização das relações, uma vez que trabalhadoras terceirizadas recebem salário inferior 
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mesmo quando exercem as mesmas atividades, sofrendo com falta de reconhecimento e 

desqualificação. Para Dejours (1987), a desqualificação não se restringe somente aos salários, 

mas também na imagem que o trabalhador tem de si e do trabalho que executa: quanto mais 

complexa é a atividade e o know-how necessário para executá-la, maior é a admiração dos 

outros. Os serviços de limpeza, embora demandem conhecimentos específicos pela sua 

diversidade, como por exemplo o manuseio correto e seguro de produtos químicos, são vistos 

como atividades simples que não requerem maiores investimentos de qualificação profissional 

(CHAVES, 2014). 

Para Di Pietro (2006), a terceirização é um instrumento típico da iniciativa privada, 

mas vem sendo empregada também na Administração Pública, como forma de buscar 

parcerias com o setor privado para realização de suas atividades. Na Administração Pública 

tal instrumento é comumente justificado por oferecer as seguintes vantagens: possibilidade de 

contratação de serviços indisponíveis na Administração Pública, concentração dos esforços da 

máquina pública no desempenho de suas atividades-fim, redução de encargos trabalhistas e 

previdenciários e diminuição da estrutura física das unidades administrativas.  

Os efeitos da terceirização na administração pública também são perversos sobre as 

condições de trabalho e remuneração dos trabalhadores, como: baixos salários, reduzido e, em 

alguns casos, inexistência de benefícios, precárias condições de segurança no trabalho, maior 

exposição aos riscos de psicopatologias e patologias do trabalho. Além disso, a situação é 

agravada pelo não cumprimento com as obrigações trabalhistas, como férias, FGTS, INSS e 

indenizações quando do fim dos contratos. (AUGUSTO JÚNIOR et al., 2009). No caso das 

trabalhadoras terceirizadas pode-se acrescentar o assédio moral e sexual. Tais condições são 

indicativas da precarização do trabalho, que se agravam quando analisada sob a perspectiva 

de gênero. 

Tramita no Congresso Nacional o PL 4330/20044, que dispõe sobre os contratos de 

terceirização e as relações de trabalho deles decorrentes. Esse projeto, se aprovado, irá 

concretizar alguns entendimentos já consolidados na jurisprudência trabalhista, apresentando 

uma conceituação do trabalho terceirizado, regulamentando a atividade de empresas 

prestadoras de serviços a terceiros.  Ao mesmo tempo, poderá criar novos paradigmas ao 

tornar legais situações até então proibidas pela orientação jurisprudencial e pela imensa 

maioria doutrinária, como por exemplo, a possibilidade de a atividade terceirizada ser inerente 

à atividade econômica da empresa contratante. O projeto de lei 4330 será aplicado às 

                                                 
4 Projeto de Lei 4330/2004 de autoria do Deputado Sandro Mabel do PL/GO. 
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empresas privadas, não sendo aplicado aos contratos de terceirização no âmbito da 

administração pública direta, autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

Apesar dos problemas enfrentados pelo setor de asseio e limpeza e da falta de 

regulamentação, a terceirização deve continuar crescendo a cada ano, como uma estratégia de 

gestão das empresas cada vez mais focadas em seu próprio negócio. Acredita-se que 

atualmente entre 66 a 76% do mercado potencial esteja terceirizado, em níveis diferentes 

entre o setor privado e o público, este grande tomador de serviços (FEBRAC, 2012). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

De acordo com a revisão da literatura, este estudo está embasado em um método de 

pesquisa qualitativa. Buscou-se a compreensão de fenômenos sociais complexos sem perder 

as características reais expressas em um contexto social específico. Essa estratégia 

metodológica permite responder a perguntas ‘como?’ e ‘por quê?’ e se aplica ao exame de 

“acontecimentos contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos 

relevantes” (YIN, 2005, p. 26). O mesmo autor evidencia que as informações podem ser 

obtidas através de seis fontes, a saber:  

 

1. documentos;  

2. registros;  

3. entrevistas;  

4. observação direta;  

5. observação participante; 

6. artefatos físicos.  

Dessas etapas somente não foi feita nesse estudo a observação participante, que foi 

substituída pela observação global do trabalho de limpeza. 

O estudo foi constituído de uma análise crítica do levantamento bibliométrico sobre 

o tema (“trabalho de limpeza”) feito em artigos científicos, monografias, dissertações e teses. 

A Bibliometria é definida como o estudo de técnicas e métodos para o desenvolvimento de 

métricas para documentos e informações, buscando associar estatísticas à pesquisa 

bibliográfica (COSTA, 2010).  

Esta pesquisa bibliométrica foi realizada através da aplicação do método 

webibliomining (ou garimpagem de texto na rede web) sobre o tema “trabalho de limpeza” 

efetuada na base Scopus, em fevereiro de 2014. Os resultados encontrados indicaram que o 

levantamento deste tema, especificamente, não ofereceria material suficiente para o objetivo 

da pesquisa. Foi então necessário associar outros temas como: organização do trabalho, 

sentidos do trabalho e saúde das mulheres, onde foram encontradas 44 publicações do período 

de 2003 a 2014. 
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         Quadro 1 - Pesquisa com as palavras-chave 

 SEARCH TIPS: 

 

SEARCH FOR: 

 

“trabalho de limpeza” 

Article, Titles, Abstract, 

Keyword. 

 

OR 

 

“organização do trabalho” 

Article, Titles, Abstract, 

Keyword. 

 

OR 

 

“sentidos do trabalho” 

Article, Titles, Abstract, 

Keyword. 

 

OR 

 

“saúde das mulheres” 

Article, Titles, Abstract, 

Keyword. 
             Fonte: Base de Dados – Scopus –Fevereiro de 2014.  Elaborado pela Autora. 

 

 

          Quadro 2 - Quantitativo de Publicações por palavras-chave 

Palavras-Chaves Quantitativo 

Trabalho de Limpeza 07 

Organização do Trabalho  21 

Sentidos do Trabalho 09 

Saúde das Mulheres 07 

Total 44 

            Fonte: Dados de base – Scopus – Fevereiro de 2014.  Elaborado pela Autora. 
 

 

Levando em conta que a palavra-chave para o estudo é “trabalho de limpeza”, das 

sete publicações encontradas na base Scopus, somente três estavam ligadas à área do estudo. 

 

 Quadro 3 - Publicações relevantes para palavra-chave  “trabalho de limpeza” - Scopus 

Nº Título Ano 

01 
 
Os sentidos do trabalho de limpeza e conservação. DIOGO, M.F. Psicologia em 

Estudo, v.12(3), p.483-492. 
 

2007 

02 De balde e vassoura na mão: os sentidos que mulheres servente de limpeza atribuem 

aos seus trabalhos. MAHEIRIE, K; DIOGO, M. F. Revista Mal-estar e Subjetividade, 

v.7(2), p.557. 

2007 

03 Análise ergonômica do trabalho da equipe de limpeza de uma universidade particular. 

ROCHA, C.S. (Tese Mestrado). UEL. 

2003 

04 Saberes de técnicos e auxiliares de enfermagem: reinventando o trabalho e qualificando 

a arte de cuidar. LOSEKANN, M.V. Tese (Mestrado). UFRGS.          

2013 

05 Envelhecimento populacional e mudanças no padrão de consumo: impactos na estrutura 

produtiva do Brasil. ZANON, R.R. Tese (Mestrado). UEL. 

2012 

06 Humm! Tem pão quentinho e confeitos divinos: desvelando relações entre trabalho e 

educação na formação profissional do técnico em panificação e confeitaria. SOARES 

TERCEIRO, C, B. Tese (Mestrado). UFRGS. 

2012 

07 Prevalência de atividade física doméstica, ocupacional e no lazer em mulheres de meia-

idade: um estudo de base populacional. MARCHIORI, F. Tese (Mestrado). UFRGS. 

2009 

 Fonte: Dados de base – Scopus – Fevereiro de 2014. Elaborado pela Autora. 
 

http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Rocha%2c+Cleonice+Silveira&vl%288109808UI0%29=creator&vl%288109809UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=CAPES&scp.scps=primo_central_multiple_fe
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Soares+Terceiro%2c+Cl%c3%bavio+Buenno&vl%288109808UI0%29=creator&vl%288109809UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=CAPES&scp.scps=primo_central_multiple_fe
http://mlplus.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vl%28freeText0%29=Soares+Terceiro%2c+Cl%c3%bavio+Buenno&vl%288109808UI0%29=creator&vl%288109809UI1%29=all_items&fn=search&tab=default_tab&mode=Basic&vid=CAPES&scp.scps=primo_central_multiple_fe
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Nessa base (Scopus) foram encontrados dois artigos de relevância para a pesquisa, 

Diogo (2007) e Maheirie (2007). Entretanto, como foram poucos os resultados encontrados na 

base Scopus foi feita nova busca com as mesmas palavras-chave em dois sites de base de 

dados de artigos científicos: Bireme5 e Scielo6, referente ao período de 2007 a 2014. Na base 

Bireme foram encontrados poucos artigos científicos e na base Scielo não foram encontrados 

artigos e outros poucos artigos foram encontrados na base Scielo usando o Google acadêmico.  

Quadro 4 - Publicações relevantes para palavra-chave  “trabalho de limpeza” - Bireme 

Nº Título Ano 

01 Envelhecimento e capacidade para o trabalho dos trabalhadores de higiene e limpeza 

hospitalar . ANDRADE, C.B.; MONTEIRO, M.I. Rev Esc Enferm USP; 41(2): 237-

244, jun. 

2007 

02 Qualidade de vida e sintomas osteomusculares em trabalhadores de higiene e limpeza 

hospitalar. MARTARELLO ,N de A; BENATTI, M.C. Rev Esc Enferm USP; 43(2): 

422-8, Jun. 

2009 

03 Associação entre sobrecarga doméstica e transtornos mentais comuns em mulheres. 

PINHO, P. de S.;  ARAUJO, T. M. de. Rev. bras. epidemiol., vol.15, n.3, pp. 560-572 

2012 

04 Agentes de limpeza pública: um estudo sobre a relação prazer/ sofrimento no ambiente 

laboral. GOMES, C. da C.; OLIVEIRA, R. S. de. Psicol. ciênc. prof; 33(spe): 138-153. 

2013 

05 Significado de cargas no trabalho sob a ótica de operacionais de limpeza. MARTINS, J. 

T.; BOBROFF, M. C. C.; MARZIALE, M. H. P. et al; Acta paul. enferm;26(1):63-70. 

2013 

 Fonte: Dados de base – Bireme – Fevereiro de 2014. Elaborado pela Autora. 

 

Quadro 5 - Publicações relevantes para palavra-chave  “trabalho de limpeza” - Scielo 

Nº Título Ano 

01 Envelhecimento e capacidade para o trabalho dos trabalhadores de higiene e limpeza 

hospitalar. ANDRADE, C. B.; MONTEIRO, M. I.  Rev esc enferm USP, v. 41, n. 2, p. 

237-44. 

2007 

02 Qualidade de vida e sintomas osteomusculares em trabalhadores de higiene e limpeza 

hospitalar. WORKERS, H. Rev Esc Enferm USP, v. 43, n. 2, p. 422-8. 

2009 

03 Capacidade para o trabalho entre trabalhadores de higiene e limpeza de um hospital 

universitário público. DA SILVA, L. G. et al.  Revista Eletrônica de Enfermagem, v. 

12, n. 1. 

2010 

04 A “Maquiagem” do trabalho formal: Um estudo do trabalho das mulheres terceirizadas 

no setor de limpeza na Universidade Federal da Bahia. DE SOUZA, E. S. III 

Seminário Nacional de Trabalho e Gênero. 

2010 

05 Desregulamentação do trabalho e desregulação da atividade: o caso da terceirização da 

limpeza urbana e o trabalho dos garis. SANTOS, M. C. de O. et al.  Production 

Journal, v. 19, n. 1, p. 202-213. 

2013 

06 Significado de cargas no trabalho sob a ótica de operacionais de limpeza. MARTINS, J. 

T. et al. Acta Paul Enferm [Internet], v. 26, n. 1, p. 63-70. 

2013 

07 Compreendendo o Trabalho de Cada um: Um Olhar Ergonômico Sobre Trabalhadoras 

do Ramo de Limpeza. DA COSTA FERNANDES, S.; MÓDOLO, V. M.; OLIVIER, 

M. Desafio Online, v. 3, n. 1, p. 122-140. 

2013 

 Fonte: Dados de base – Scielo (Google Acadêmico) – Fevereiro de 2014. Elaborado pela Autora. 

                                                 
5www.bireme.br 

 
6www.scielo.org 

 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-458988
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-458988
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Andrade,%20Cristiane%20Batista%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Monteiro,%20Maria%20In%C3%AAs%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Esc%20Enferm%20USP
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-19655685
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/mdl-19655685
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Martarello%20Nde%20A%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Benatti%20MC%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Rev%20Esc%20Enferm%20USP
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-697197
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-697197
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Gomes,%20Claudia%20da%20Cruz%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Oliveira,%20Rafael%20Santos%20de%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Psicol.%20ci%C3%AAnc.%20prof
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-670269
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Martins,%20J%C3%BAlia%20Trevisan%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Martins,%20J%C3%BAlia%20Trevisan%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Bobroff,%20Maria%20Cristina%20Cescatto%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Marziale,%20Maria%20Helena%20Palucci%22
http://portal.revistas.bvs.br/transf.php?xsl=xsl/titles.xsl&xml=http://catserver.bireme.br/cgi-bin/wxis1660.exe/?IsisScript=../cgi-bin/catrevistas/catrevistas.xis%7Cdatabase_name=TITLES%7Clist_type=title%7Ccat_name=ALL%7Cfrom=1%7Ccount=50&lang=pt&comefrom=home&home=false&task=show_magazines&request_made_adv_search=false&lang=pt&show_adv_search=false&help_file=/help_pt.htm&connector=ET&search_exp=Acta%20paul.%20enferm
http://www.bireme.br/
http://www.scielo.org/
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3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Pode-se dizer que a presente pesquisa é classificada como: exploratória, qualitativa, 

documental, utilizando-se questionários e entrevistas.  

Na abordagem qualitativa, o pesquisador procura aprofundar-se na compreensão dos 

fenômenos que estuda – ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente e 

contexto social – interpretando-os segundo a perspectiva dos participantes da situação 

enfocada, sem se preocupar com representatividade numérica, generalizações estatísticas e 

relações lineares de causa e efeito. Assim sendo, a interpretação, a consideração do 

pesquisador como principal instrumento de investigação e a necessidade do pesquisador de 

estar em contato direto e prolongado com o campo, para captar os significados dos 

comportamentos observados, revelam-se como características da pesquisa qualitativa 

(ALVES, 1991; GOLDENBERG, 1999; NEVES, 1996; PATTON, 2002). 

O método qualitativo é útil e necessário para identificar e explorar os significados 

dos fenômenos estudados e as interações que estabelecem, assim possibilitando estimular o 

desenvolvimento de novas compreensões sobre a variedade e a profundidade dos fenômenos 

sociais (BARTUNEK; SEO, 2002). 
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3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi desenvolvida nas seguintes etapas: 

 

1. Apresentação da pesquisa junto ao Gestor de Infraestrutura e Terceirizados da 

instituição estudada. 

 

2. Solicitação dos dados funcionais das trabalhadoras junto ao Gestor de 

Infraestrutura e Terceirizados da instituição. 

 

3. Reunião com as líderes das trabalhadoras para apresentar a pesquisa e o 

questionário a ser aplicado. 

 

4. Reunião com as limpadoras para apresentar o trabalho a ser feito. 

 

 

5. Estabelecer junto com as líderes o agendamento para aplicação do questionário, 

de modo individualizado, para que o trabalho não fosse interrompido. 

 

6. Aplicação do questionário Inquérito de Saúde e Trabalho em Serviços – INSATS 

nas trabalhadoras pela autora do estudo, no período de Abril/Maio/2014. 

 

7. Tabulação dos dados obtidos na aplicação dos questionários. 

 

8. Análise das respostas dadas ao questionário. 

 

             9.   Devolução dos resultados para a população estudada. 

 

3.3 UNIVERSO E AMOSTRA DA PESQUISA 

 

O trabalho de limpeza do Polo Universitário de Volta Redonda está sob a 

responsabilidade de um servidor técnico-administrativo da universidade estudada, ocupante 

do cargo de assistente em administração, designado pelo diretor da unidade universitária 

estudada, através de portaria específica, como gestor de infraestrutura e terceirizados. O 

trabalho de limpeza é desenvolvido por 22 (vinte e dois) trabalhadores, todos do sexo 

feminino, contratados por uma empresa terceirizada e sob o regime da Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT) registradas com o cargo de “limpadora”. As mulheres trabalham em 

duplas e são supervisionadas por uma líder em cada turno. 
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A amostra da pesquisa foi feita com 21 (vinte e uma) mulheres, pois uma 

trabalhadora encontrava-se em licença médica sem previsão de retorno ao trabalho, 

caracterizando assim 95% da população. A amostragem foi considerada representativa, pois 

foi quase a totalidade dos sujeitos escolhidos e os dois turnos estão representados. 

No quadro a seguir a distribuição das limpadoras por turno de trabalho. 

 

Quadro 6 – Distribuição das limpadoras por turno de trabalho 

TURNOS QUANTITATIVO 
LIMPADORAS 

DIAS DA 

SEMANA 
HORÁRIO 

TURMA  

MANHÃ (T1) 
11 2ª a 6ª feira 6h30min às 14h30min 

TURMA 

TARDE (T2) 
10 2ª a 6ª feira 13h30min às 21h30min 

T1 + T2 - Sábados 7h às 11h 

TOTAL 21 2ª a sábado 44h 

Fonte: A autora - 2015 

 

 

Todas as participantes assinaram o termo de consentimento livre e informado 

(modelo em anexo). 

Para não identificar as entrevistadas foram tomadas precauções éticas, pois embora 

essa pesquisa seja na área de gestão, busca enfocar questões relativas à saúde das 

trabalhadoras e à situação de trabalho. Assim, foram observadas as regras da Resolução nº 

466, de 12 de dezembro de 20127, do Conselho Nacional de Saúde, que dispõe sobre 

diretrizes e normas regulamentares de pesquisas envolvendo seres humanos. Nenhuma 

situação ou nome que identifique as entrevistadas foram ou serão mencionados. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, publicado no D.O.U. de 13 de 

junho de 2013 – Seção 1 – Página 59, que aprovou as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. 
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3.4 INSTRUMENTO DA COLETA DE DADOS 

 

Para o levantamento inicial de dados sobre a instituição e a natureza do trabalho de 

limpeza, a inspiração foi a Análise Ergonômica do Trabalho – AET, utilizando-se suas etapas 

iniciais de análise do trabalho até a observação global da situação de trabalho. A partir da 

elaboração desses dados aplicou-se o questionário INSATS.  

O instrumento de coleta de dados denominado INSATS8 (Inquérito Saúde e Trabalho 

em Serviços), foi elaborado a partir de adaptações feitas ao questionário desenvolvido em 

Portugal, denominado Inquérito Saúde e Trabalho (INSAT) elaborado pelas pesquisadoras 

Carla Barros-Duarte, Liliana Cunha e Marianne Lacomblez da Universidade Fernando Pessoa 

e Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal, no 

ano de 2007. O objetivo foi proporcionar às empresas uma ferramenta que pudesse contribuir 

para o diagnóstico das características patogênicas do trabalho na saúde, servindo assim para a 

melhoria das condições de trabalho (BARROS-DUARTE; CUNHA; LACOMBLEZ, 2007). 

O primeiro INSAT data de 2007, tendo sido atualizado em 2010. O grupo de pesquisadoras da 

Universidade do Porto pretende fazer dele um instrumento “vivo” ao atualizá-lo com 

regularidade.  

Neste instrumento, em primeiro lugar são preenchidos alguns dados de identificação 

dos trabalhadores. Depois segue uma organização em oito eixos, onde são explorados os 

constrangimentos físicos, organizacionais, relacionais e de saúde na sua atividade de trabalho 

(GAIO, 2013). 

A adaptação do INSAT para a área de serviço – INSATS visou uma melhor 

adequação não só às especificidades linguísticas do português tal como praticado no país, 

como ainda a algumas particularidades de atividades ditas “de serviço” (BARROS-DUARTE; 

CUNHA, 2010), bem como dos objetos e contextos das pesquisas realizadas pelo grupo 

PISTAS (Grupo de Pesquisa e Intervenção em Atividade de Trabalho, Saúde e Relações de 

Gênero), do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola 

Nacional de Saúde Pública (CESTEH/ENSP), com trabalhadores dos setores da saúde, da 

educação e do telemarketing. 

No âmbito do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Escola Nacional de 

Saúde Pública/Fiocruz cinco pesquisas foram realizadas até o momento usando o INSATS, 

                                                 
8 INSATS - Adaptação do INSAT ao Brasil para as atividades de serviços, realizada por Ana Maria Ramos 

Zambroni de Souza, Luciana Gomes, Jussara Cruz de Brito, Simone Oliveira e Filipe Guterres. Escola 

Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz. 
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sendo todas com foco na área da saúde. Três tiveram como cenário os setores de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN9) de diferentes hospitais (n10= 86), uma o serviço de coleta de 

sangue em Hospital de Hemoterapia (n=2111) e outra uma unidade de Saúde da Família 

(n=34). No Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) foram realizadas três pesquisas, uma com foco no trabalho de policiais 

(n=7212), uma com farmacêuticos e outra com serviço de psicologia hospitalar (n=10).  

A construção do INSAT foi inspirada nos conhecimentos de três diferentes 

inquéritos:  

 

 Inquérito SUMER – «Surveillance Médicale des Risques Professionnels»: 

 

O inquérito SUMER tem como objetivo estudar a penosidade do trabalho, através 

da coleta de informações sobre as condições de trabalho e a saúde dos 

trabalhadores. Trata-se de um inquérito francês, transversal, iniciado em 1987, 

sempre em colaboração com a inspeção médica do trabalho e os médicos do 

trabalho (YILMAZ, 2006). 

 

 Inquérito EVREST – «Évolutions et Relations em Santéau Travail»: 

 

O inquérito EVREST tem como objetivo o conhecimento dos riscos do trabalho, 

da organização do trabalho, da saúde dos trabalhadores e das suas interações. 

Trata-se de um inquérito francês, desenvolvido em 2001 pelos médicos da 

EADS13, cujo objetivo era o de empreender ações capazes de melhorar a saúde no 

trabalho e, neste sentido, constituir uma rede de vigilância dos efeitos do trabalho 

– “rede EVREST” –, coordenada pelo CREAPT14. Os objetivos inerentes à 

concepção e aplicação do EVREST visam a (PROJECT EVREST, 2007): 

 avaliar os níveis de risco e a saúde das populações no trabalho; 

 acompanhar essas evoluções; 

 avaliar as relações entre as exposições e a saúde; 

 contribuir para a organização das prioridades a definir nas ações de 

prevenção; 

 ajudar na avaliação das ações de prevenção. 

 

 

 

                                                 
9
 GOMES, Luciana et al. Competências, sofrimento e construção de sentido na atividade de auxiliares de enfermagem em 

Utin. Trab. educ. saúde, v. 9, n. supl. 1, p. 137-156, 2011. 
10 n=nº de elementos da amostra. 
11 FREITAS, Katia Butter Leão de. Coletar sangue: um trabalho intenso e fundamental para garantir a vida. 2011. Tese de  

Doutorado. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. 
12 PÔRTO, Renata Maia Pimenta; PESSOA, João. Trabalho e Saúde de Policiais Rodoviários Federais. 2013. Mestrado 

Psicologia Social. UFPB. 
13  European Aeronautic Defense Space Company. 
14

 Centre de Recherches et d’Étudessur l’Age et lês Populations auTravail. 
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 O Inquérito SIT – “Saúde, Idade e Trabalho”: 

 

O Inquérito SIT tem como objetivo principal compreender como e em que 

medida as condições de trabalho atuais e passadas influenciam, favorável ou 

desfavoravelmente, a qualidade do processo de envelhecimento e a saúde. Trata-

se de um inquérito português, de caráter transversal, iniciado em 2001, e que teve 

a sua primeira aplicação no âmbito da participação na Campanha para a Melhoria 

das Condições de Trabalho na Indústria Têxtil e do Vestuário, promovida pelo 

IDICT15 (BARROS-DUARTE et al., 2002). 

  

Desde que foi construído o INSAT e publicado o artigo que o apresenta (BARROS-

DUARTE; CUNHA; LACOMBLEZ, 2007) iniciou-se sua utilização em diferentes setores 

produtivos e alguns pedidos de pesquisadores/técnicos da área da saúde que se interessam 

pela problemática de utilização do inquérito, o que acabou por contribuir para o alargamento 

dos domínios e dos contextos da sua aplicação. Até este momento, o INSAT foi já aplicado no 

setor dos transportes rodoviários coletivos de passageiros (n=160); no setor da educação 

(n=30) e formação (n=70); na Administração local - serviços municipalizados de água e 

saneamento (n=400); nas forças policiais (n=12); e no setor da indústria, em diferentes áreas 

de atividade (n=239).  

 

3.5 APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

 

A aplicação do questionário Inquérito Saúde e Trabalho em Serviços nas 

trabalhadoras (INSATS) foi feita no período de Abril/Maio 2014. Como as trabalhadoras são 

alocadas em dois turnos de trabalho, um pelo período da manhã das 06h30min às 14h30min e 

outro das 13h30min às 21h30min e, para que não houvesse prejuízo nas atividades, somente 

uma trabalhadora por turno foi liberada para responder ao questionário. 

A duração média de aplicação do questionário foi de cerca de 1h, 1h30min por 

trabalhadora. 

No quadro a seguir, aplicação do INSATS. 

 

 

 

 

 

                                                 
15Instituto de Desenvolvimento e Inspeção das Condições de Trabalho. Atualmente, este organismo assume a 

designação de Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT). 
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Quadro 7 - Aplicação do INSATS 
    Horário 

Mês/Ano Dia Grupo 1 – 6:30/14:30h Grupo 2 – 13:30/21:30h 

 

 

 

 

 

 

Abril/2014 

07/4 Trabalhadora 1(T1) Trabalhadora 2(T2) 

08/4 Trabalhadora 3(T3) - 

09/4 Trabalhadora 5(T5) - 

10/4 Trabalhadora 7(T7) Trabalhadora 4(T4) 

11/4 Trabalhadora 9(T9) Trabalhadora 6(T6) 

14/4 Trabalhadora 11(T11) Trabalhadora 8(T8) 

15/4 Trabalhadora 13(T13) Trabalhadora 10(T10) 

16/4 Trabalhadora 15(T15) - 

22/4 Trabalhadora 17(T17) Trabalhadora 12(T12) 

23/4 Trabalhadora 19(T19) Trabalhadora 14(T14) 

28/4 - Trabalhadora 16(T16) 

29/4 Trabalhadora 21(T21) Trabalhadora 18(T18) 

Maio/2014 05/5 - Trabalhadora 20(T20) 

Total 11 10 

     Fonte: Autora  
 

Foi necessária uma adequação do INSATS – Inquérito Saúde e Trabalho em Serviços 

para a população a ser estudada. As principais adequações ao INSATS foram: 

 

1.  No item: I. Trabalho:  

Meu vínculo com a Empresa/Instituição é: 

 

          Contrato sem tempo determinado 

 

         Contrato com tempo determinado/trabalho temporário 

 

          Contrato direto com a Empresa 

 

          Prestador de Serviços Eventuais 

   

Foram retiradas as opções sobre vínculo com a empresa, pois o contrato é igual para 

todas as trabalhadoras. 

 

2. No item: II. Condições e Características do Trabalho 

Contato com o público: 

As exigências e/ou necessidades do público, têm a característica           Sim                            Não 

de .....                                                                                             

- serem imprevisíveis                                                                                                                                    

- serem justas e claras                                                                                                                                  

- serem sem cabimento ou difíceis de compreender                                                                                 

- serem difíceis de atender por não haver recursos institucionais                                                              

  para viabilizá-las 

- serem difíceis de atender porque não tenho autorização para                                                     

  buscar a solução 
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- só poderem ser atendidas com muito esforço ou através de                                                                   

  soluções não previstas 

- serem difíceis de atender porque a solução não depende                                                                      

  diretamente de mim 

 

Em caso positivo, é necessário ...                                                                 Sim                           Não 

- lidar com as exigências do público                                                                                                           

- lidar com situações de tensão nas relações com o público                                                                        

- suportar agressão verbal do público                                                                                                          

- suportar agressão física do público                                                                                                          

- envolver-me emocionalmente com o público                                                                                         

- modificar ou adaptar o modo de trabalhar para atender as                                                      

  necessidades do público 

 

O item sobre contato com público foi reescrito e adaptado para a população estudada, 

ficando, em sua versão final, conforme discriminado a seguir:  

Contato com o Público 

No meu trabalho existe ...                                                                           Sim              Não 

- contato direto com o público  

(clientes, usuários, fornecedores) 

 

 

Na maior parte das vezes esses contatos com o público são:                    Sim             Não 

- bons                                                                                                                                                          

- gratificantes                                                                                                                                                   

- desgastantes                                                                                                                                              

- desagradáveis                                                                                                                                                

 
 

                                                                                                                             Frequentemente        Mais ou Menos         Raramente           Nunca  

- Consigo atender as necessidades do público 
   (manter tudo limpo e arrumado) 

 

 

3. No item 5: Educação e Trabalho: 

Meu trabalho atual exige curso escolar e/ou universitário                            Sim                       Não 

específico para realizá-lo 

 

Em caso positivo, aprendi ...  

 

- através de treinamento oferecido pela instituição empregadora   

 

- observando colegas de trabalho                                                                                                           

- por orientação de colegas de trabalho                                                                                                

 

- sozinho                                                                                                                                                 

 

Tenho tido oportunidade de ampliar meus conhecimentos, através                                                   

de cursos/seminários/etc. 
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Nesse item foi retirada a exigência de curso universitário para desenvolver as tarefas 

e a participação em seminários que foi trocado para outros cursos, que não se justificavam 

para o cargo estudado. A redação final do item ficou: 

 

                                                                                                                                      Sim                    Não 
Meu trabalho atual exige curso escolar específico para realizá-lo.                                                      
 
                                                                                                                    Sim                 Não 
Foi necessário aprendizagem diretamente no local de trabalho                                                          

Em caso positivo, aprendi:                                                                                                                                                                                 

- através de treinamento oferecido pela instituição empregadora                                                         

- observando colegas de trabalho                                                                                                           

- por orientação de colegas de trabalho                                                                                                

- sozinho                                                                                                                                                 
 

Tenho tido oportunidade de ampliar meus conhecimentos,  

através de outros cursos.   

 

No quadro a seguir está demonstrada a distribuição das questões pelas categorias 

abordadas na adequação do INSATS, para a população pesquisada. 

 

          Quadro 8 - Distribuição das questões por categoria do INSATS  
Categorias  Questões 

IDENTIFICAÇÃO 06 

I. TRABALHO 13 

II. CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO 10 

III. O QUE ME INCOMODA MAIS NO MEU TRABALHO 19 

IV. VIDA FORA DO TRABALHO 13 

V. EDUCAÇÃO E TRABALHO. 10 

VI. MEU ESTADO DE SAÚDE 13 

VII. PROTEÇÃO E CUIDADOS 09 

TOTAL 93 

              Fonte: A autora (2015) 

 

Para evitar possíveis dificuldades de entendimento das perguntas e no registro das 

respostas, o questionário foi aplicado sob a forma de entrevista individual. 



 

 

 

54 

3.6 ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

 

Como destacam Barros-Duarte e Cunha (2010), embora o INSAT apresente 

potencialidades estatísticas, é importante considerar que as interpretações dos resultados 

deverão ser mais compreensivas do que explicativas, levando em consideração a 

complexidade que envolve as relações entre saúde e trabalho. 

Os resultados do INSATS foram tabulados e as conversas que ocorreram durante a 

sua aplicação, dentro do possível, foram anotadas. Todo este material contribuiu para análise 

de dados deste estudo. 

Foi feita uma análise estatística descritiva, baseada na análise de frequência das 

respostas, utilizando gráficos de pizza, barra, coluna e rosca para representar a análise. 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISE DO PERFIL DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

O perfil da população do setor de limpeza do PUVR está representado nos gráficos: 

1, 2, 3 e 4. Os dados foram disponibilizados pelo Gestor de Infraestrutura e Terceirizados, 

responsável pelas trabalhadoras terceirizadas. 

Quanto ao gênero da população pesquisada pode-se verificar que 100% são 

trabalhadoras do sexo feminino. 

De acordo com a pesquisa realizada pelo IBGE, a PNAD Contínua16no 3º trimestre 

de 2014, o nível da ocupação dos homens, no Brasil, foi estimado em 68,3% e o das mulheres, 

em 46,3%.  

Na área de limpeza na instituição estudada não há, atualmente em seu quadro, 

trabalhadores do sexo masculino. 

 

 
                    Gráfico 1 - Faixa etária da população pesquisada 

                   Fonte: Setor de Infraestrutura e Terceirizados da UFF. Elaborado pela Autora  

 

A faixa etária das trabalhadoras tem sua maior concentração compreendida entre 31 a 

60 anos, sendo que a concentração maior está na faixa de 41 a 50 anos. 

Conforme dados da PNAD Contínua o contingente de ocupados no 3º trimestre de 

2014, por grupos de idade, mostrou que: 13,8% deles eram jovens, de 18 a 24 anos, que os 

                                                 
16PNAD Contínua – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – 2012 -2014 
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adultos, aqueles nas faixas de 25 a 39 anos e 40 a 59 anos de idade, representavam 77,0% e 

que os idosos somavam 6,7%. 

 

 
                           Gráfico 2 - Nível de Escolaridade da população pesquisada 

                   Fonte: Setor de Infraestrutura e Terceirizados da UFF. Elaborado pela Autora 

 

Treze trabalhadoras apresentaram escolaridade correspondente ao ensino 

fundamental (incluindo-se aí aquelas que tiveram o ensino incompleto e o completo) e, oito  

escolaridade correspondente ao ensino médio (incompleto/completo). 

De acordo com a PNAD Contínua no 3º trimestre de 2014, a pesquisa mostrou que, 

no Brasil, entre as pessoas ocupadas, 30,6% não tinham concluído o ensino fundamental, 

52,2% tinham concluído pelo menos o ensino médio e 15,6% tinham concluído o nível 

superior.  
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                         Gráfico 3 - Estado civil da população pesquisada 

               Fonte: Setor de Infraestrutura e Terceirizados da UFF. Elaborado pela Autora 

 

Quanto ao estado civil das trabalhadoras 66% são casadas, 24% são separadas. 

De acordo com dados da pesquisa Estatísticas do Registro Civil17, de 1999 a 2008, 

observou-se, no Brasil, reversão da tendência de redução das taxas de nupcialidade18 legal. 

Em 1999, para a população de 15 anos ou mais de idade, as taxas variaram de 6,6‰ a 5,6‰, 

de 1999 a 2002 e, a partir daí, cresceram até 6,7‰, em 2008, a maior taxa registrada no 

período. Em 2008, o total de casamentos registrados foi de 959.901, cerca de 5% superior ao 

número observado em 2007. Em 2008, a maior taxa entre as mulheres permaneceu no grupo 

etário de 20 a 24 anos (29,7‰), seguido pela referente ao grupo etário de 25 a 29 anos 

(28,4%), superando a do grupo mais jovem, de 15 a 19 anos, que em 1999 vinha como a 

segunda mais alta. 

                                                 
17As Estatísticas do Registro Civil são informações importantes para os estudos de nupcialidade por permitirem o 

acompanhamento do comportamento das uniões legais e das dissoluções de casamentos, especialmente nos 

períodos intercensitários. Porém, é importante destacar que, por se tratar de informações baseadas em registros 

administrativos, não é possível captar nestas estatísticas as uniões consensuais. 

 
18A taxa de nupcialidade legal é obtida pela divisão do número de casamentos pelo de habitantes e 

multiplicando-se o resultado por 1 000. No estudo citado, foram considerados os casamentos e a população de 

15 anos ou mais de idade. As populações por sexo e idade utilizadas no cálculo das taxas de nupcialidade legal 

foram obtidas a partir do total Brasil e total das Unidades da Federação pelo método AiBi, considerando-se a 

Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o Período 1980-2050: Revisão 2008. Foram calculadas 

as populações para ambos os sexos e homens. A população feminina foi obtida por diferença. 
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          Gráfico 4 - Empregos anteriores da população pesquisada 

      Fonte: Setor de Infraestrutura e Terceirizados da UFF. Elaborado pela autora 

 

Das trabalhadoras da área de limpeza quatro desempenharam anteriormente a função 

de Doméstica, três como Cozinheiras e uma como Babá e/ou Cuidadora de Idosos. 

Segundo dados do IBGE (2010)19, o trabalho doméstico é um nicho ocupacional 

feminino por excelência, no qual 93% dos trabalhadores são mulheres. Em 2009, 55% delas 

tinham de 25 a 44 anos e a proporção de pardas era de 49,6%, mostrando uma interseção de 

desvantagens para as mulheres pardas, cujo peso relativo na ocupação era de 40,6%. Um 

contingente expressivo de trabalhadoras domésticas (72,8%) não possuía carteira de trabalho 

assinada, o que evidencia a precariedade das condições de trabalho da maioria dessas 

mulheres.  

Analisando os dados acima, pode-se dizer que as mulheres que desenvolvem o 

trabalho de limpeza no PUVR estão na faixa etária de 31 a 50 anos. Da amostra avaliada, 13 

apresentaram escolaridade com nível fundamental incompleto/completo, 66% delas se 

declararam casadas e tiveram empregos anteriores como domésticas (4), cozinheiras (3) e uma 

como cuidadora (de crianças e idosos). 

                                                 
19IBGE - Síntese de indicadores sociais - Uma análise das condições de vida da população brasileira 2010. 
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Quanto à identificação das trabalhadoras, todas são do sexo feminino, a maioria  com nível de 

escolaridade com ensino fundamental, com idade entre 31 e 50 anos e tempo de serviço médio na 

empresa de quatro anos. O baixo tempo de serviço na empresa se deve ao fato de que a instituição 

estudada iniciou suas atividades em 2010. 

A presença majoritária de mulheres em serviço de higiene e limpeza acontece pelos 

aspectos culturais do meio em que vivem, com segmentação por sexo em que as mulheres 

estão inseridas nos trabalhos mais precários, agregando valores menores, com baixos salários 

sem condições de progressão e qualificação profissional (MARTARELLO; BENATTI, 2009). 

O Brasil acompanha uma tendência mundial de envelhecimento da população, 

resultado do aumento da expectativa de vida e da queda da taxa de natalidade. Muitos 

trabalhadores estão envelhecendo em idade produtiva, evidenciando a necessidade de 

melhoria do condicionamento físico assim como da redução da demanda física das tarefas 

executadas por meio de medidas ergonômicas para que o indivíduo sinta-se motivado e 

satisfeito em suas atividades laborais, pessoais e sociais (ANDRADE, MONTEIRO, 2007). 

Para a Organização Mundial de Saúde (OMS)20, o conceito de “trabalhador em 

envelhecimento” se aplica para o indivíduo a partir de 45 anos de idade, quando a capacidade 

funcional necessária à execução de determinadas tarefas começa a declinar (diminuição da 

massa muscular e da força de resistência, aumento do tecido adiposo). O processo de 

envelhecimento cronológico é frequentemente acompanhado pelo aparecimento e/ou 

agravamento de diversas doenças, o que favorece a deterioração da capacidade funcional, 

portanto quanto mais idade maior a chance de perda da capacidade para o trabalho 

(ANDRADE; MONTEIRO, 2007). 

 

                                                 
20Organización Mundial de la Salud (OMS). Él envejecimiento y la capacidad de trabajo: informe de un grupo de 

estudio de La OMS. Ginebra: OMS; 1993 
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                        Gráfico 5 - Tempo de serviço na empresa 

                      Fonte: Base de Dados – INSATS. Elaborado pela Autora 

 

 

4.2 ANÁLISE DO PROCESSO DO TRABALHO 

 

As principais tarefas da limpeza são: limpeza dos gabinetes administrativos, limpeza 

dos pisos; lavagem dos pátios e escadarias; limpeza dos laboratórios e das salas de aula, 

biblioteca, banheiros, auditório; limpeza dos vidros e divisórias. Além do trabalho de limpeza, 

também é feita a separação seletiva de lixo, procurando atender assim orientações sobre 

responsabilidade ambiental.  

A limpeza de salas consiste em recolher o lixo, tocos de giz e repor novos, limpar o 

apagador, passar pano úmido nas carteiras, varrer a sala, ordenar as carteiras em fileiras, e 

limpar o quadro com pano úmido. Todas essas atividades são de manutenção da sala de aula 

e, quando se trata de fazer limpeza geral, esta inclui lavar vidros, paredes e chão, a limpeza 

das salas de aulas é feita duas vezes ao dia: no início do turno da manhã (antes do início das 

aulas da manhã) e no início da tarde (antes do início das aulas da tarde). 

A limpeza dos banheiros (tanto feminino quanto masculino) é feita duas vezes ao dia 

e consiste primeiramente em dar a descarga no vaso sanitário, recolher o lixo e limpar os 

vasos com esponja e água sanitária e depois, secá-los. Após a limpeza dos vasos sanitários, 

são limpas as pias dos banheiros e espelhos, com água sanitária e álcool (principalmente nos 

espelhos). Depois há a limpeza do chão do banheiro, varrendo o lixo e passando pano úmido 

com desinfetante e, uma vez por semana, acontece a lavagem do chão com enceradeira 

industrial.  
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O setor de limpeza desenvolve suas atividades no horário das 06h30min às 

21h30min. Logo, para atender esse horário, são necessários dois turnos de trabalho: o 

primeiro turno é das 06h30min às 14h30min, pela manhã e das 13h30min às 21h30min, pela 

tarde/noite. 

Algumas das principais tarefas estão representadas nas fotos das Figuras 1, 2, 3 e 4. 

 
                          Figura 1 - Limpeza dos gabinetes administrativos 

                        Fonte: A autora 

 

A limpeza é feita sempre em duplas. São retirados os resíduos das latas de lixo, faz-

se a varredura do chão e utiliza-se pano úmido com desinfetante para a limpeza da poeira 

sobre as mesas e cadeiras.  

 

 
                                  Figura 2 - Limpeza do piso do corredor utilizando 

                                  enceradeira industrial 
                                        Fonte: A autora  
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Os pisos dos corredores são limpos com a utilização de uma enceradeira industrial, 

que pesa em torno de 25 kg.  

 

 

 
                                              Figura 3 - Lavagem do pátio, com utilização 

                                              de água, rodo e vassoura 
                                                Fonte: A autora  

 

A limpeza dos pátios (são três pátios – um embaixo de cada prédio) é executada por 

três ou quatro limpadoras, devido ao tamanho e quantidade de pátios. Nesse serviço são 

utilizados água (mangueira), vassoura, rodo e material de limpeza apropriado. 

A limpeza dos pátios, conforme demonstrado acima é feita uma vez por semana. 

 

 
                                                    Figura 4 - Limpeza do laboratório 
                                                              Fonte: A autora 

 

Nos laboratórios elas realizam a limpeza do chão e dos balcões, varrendo o chão, 

passando pano úmido e tirando pó dos balcões. 

No quadro a seguir, as principais tarefas, respectiva descrição e frequência das 

tarefas.  
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Quadro 9  – Principais tarefas, descrição e frequência das tarefas.  

PRINCIPAIS  

TAREFAS 

DESCRIÇÃO DAS 

TAREFAS 

FREQUÊNCIA DAS 

TAREFAS 
 

LIMPEZA DOS GABINETES 

ADMINISTRATIVOS 

Varredura do chão,  passagem de 

pano úmido no chão, retirada 

lixo das lixeiras, retirada poeira 

com pano úmido das mesas, 

computadores, etc. 

 

Dias alternados 

 

LIMPEZA DOS PISOS 

Varredura do chão, passagem de 

pano úmido no chão. 

 
Lavagem do chão com 

enceradeira industrial. 

Todos os dias 
 

 

A cada 15 dias 

 

LAVAGEM DOS PÁTIOS E 

ESCADARIAS 

Lavagem do chão com água e 

produtos de limpeza, utilizando 

mangueira. 

 

1 x por mês 

 

 

LIMPEZA DOS 

LABORATÓRIOS 

Varredura do chão, passagem de 

pano úmido no chão, retirada de 

lixo das lixeiras, retirada da 

poeira com pano umedecido nas 

bancadas. 

 

 

2 x por dia 

 

 

LIMPEZA DAS SALAS DE 

AULA 

Recolher o lixo, tocos de giz e 

repor novos, limpar o apagador, 

passar pano úmido nas carteiras, 

varrer a sala, ordenar as carteiras 

em fileiras, e limpar o quadro 

com pano úmido. 

 
Lavar vidros, paredes e chão. 

 

2 x por dia 
 

 

 

1 x por mês 

 

 

 

LIMPEZA DOS BANHEIROS 
(tanto feminino quanto 

masculino) 

Dar a descarga no vaso sanitário, 

recolher o lixo e limpar os vasos 

com esponja e água sanitária e 

depois, secá-los. Limpar as pias 

dos banheiros e espelhos, com 

água sanitária e álcool 

(principalmente nos espelhos). 

Limpar o chão do banheiro, 

varrendo o lixo e passando pano 

úmido com desinfetante.  

 
Lavagem do chão com 

enceradeira industrial.  

 

2 x por dia 
 

 

 

 

 

 

1  x por semana 

Fonte: A autora (2015) 
 

4.3 ESPAÇO FÍSICO DA INSTITUIÇÃO 

 

O Polo Universitário de Volta Redonda da Universidade Federal Fluminense – 

Campus Aterrado tem área construída de 13.500m², sendo dividido em três blocos cada um 

com 4.500m², com três andares cada bloco. Cada bloco possui seis banheiros (três femininos e 

três masculinos), dois por andar, cada um medindo 40m². Cada gabinete administrativo mede 

40m². Esse Campus foi inaugurado em 2010. 
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São 35 salas de aulas, divididas pelos três blocos como se segue: 

 

 Bloco A – dezesseis salas de aulas, sendo onze com 40m² cada sala e 45 carteiras 

universitárias21 em cada uma, cinco salas de 80m² com 90 carteiras universitárias 

em cada uma, perfazendo um total de 680m².  

 

 Bloco B – nove salas de aulas, sendo cinco com 40m² cada sala e 45 carteiras 

universitárias em cada uma, quatro salas com 80m² cada sala, com 90 carteiras 

universitárias em cada uma, perfazendo um total de 360m² e um Auditório com 

240m², com capacidade para 200 lugares. 

 

 Bloco C – dez salas de aulas sendo seis salas com 40m² cada sala e 45 carteiras 

universitárias em cada uma, quatro salas com 80m², com 90 carteiras 

universitárias em cada uma, perfazendo um total 40 m²; tem ainda seis 

laboratórios de química com 40m² cada um; cinco laboratórios de física com 

40m² cada um e dois laboratórios de matemática com 40m² cada um, perfazendo 

um total de área construída de 920m². 

 

Existem três lances de escada em cada bloco, com 18 degraus cada lance, perfazendo 

um total de 54 degraus por bloco. 

No quadro a seguir está a distribuição do espaço físico da instituição. 

 

Quadro 10 – Espaço físico da instituição 

 

BLOCOS/ 
REPARTIÇÕES 

A 
  1º     2º       3º 

B 
  1º      2º       3º 

C 
  1º     2º      3º 

TOTAL 

SALAS DE AULA 16 09 10 35 

BANHEIROS 
(femininos e 

masculinos) 

02 02 02 02  02 02 02  02 02 18 

LABORATÓRIOS - - 11 11 

ESCADAS 03  
Lances 

03 
Lances 

03 
Lances 

 

AUDITÓRIO - 01 - 01 

Fonte e Elaboração: A autora (2015) 

                                                 
21Carteiras universitárias são aquelas que além do encosto e assento tem apoio para caderno. Têm peso médio de  

   7 kg. (Nota da autora). 
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De acordo com a Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008 (Anexo 8.1), 

divulgada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), que disciplina a 

contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes do Sistema 

de Serviços Gerais – SISG trata em seu Art. 44 dos índices de produtividade por servente em 

jornada de oito horas diárias, assim estabelecidos: 

 

I-   áreas internas: 600m²; 

 

II- áreas externas: 1200m²; 

 

III- esquadrias externas, na face interna ou externa: 220m², observada a 

periodicidade prevista no Projeto Básico; 

 

IV-   fachadas envidraçadas, nos casos previstos no subitem 4.9.: 110m², observada a 

periodicidade prevista no projeto básico; e 

 

V- áreas hospitalares e assemelhadas: 330m². 

 

  § 1º Nos casos dispostos neste artigo, será adotada a relação de um encarregado 

para cada trinta serventes, ou fração, podendo ser reduzida a critério da autoridade 

competente, exceto para o caso previsto no inciso IV deste artigo, onde será adotado um 

encarregado para cada quatro serventes. 

§ 2º Considerar-se-á área externa aquela não edificada, mas integrante do imóvel. 

§ 3º Considerar-se-á a limpeza de fachadas envidraçadas, externamente, somente 

para aquelas cujo acesso para limpeza exija equipamento especial, cabendo ao dirigente do 

órgão/entidade decidir quanto à oportunidade e conveniência desta contratação. 

  

4.4 CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO 

 

4.4.1 Caracterização das condições de trabalho 

 

Quanto ao cargo na Instituição/Empresa, observou-se que todas foram admitidas no 

cargo de “limpadora”, com carga horária de 44 horas semanais, de segunda-feira a sábado, 

com horário fixo: de 6h30min às 14h30min (turno da manhã) ou de 13h30min às 21h30min 

(turno da tarde/noite), sendo que aos sábados o horário é de 07h às 11h. 
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                  Gráfico 6 - Distribuição das trabalhadoras pelos turnos de trabalho 

                 Fonte: Base de Dados – INSATS. Elaborado pela Autora. 

 

Pode-se observar ainda que quanto ao tempo total de trabalho, os horários de 

trabalho nos turnos apresentados fazem com que onze trabalhadoras tenham que acordar antes 

das 05h da manhã e dez durmam depois das 0h. A dupla jornada de trabalho foi citada pelas 

participantes como uma causa de só conseguirem dormir após a 0 h, principalmente por 

aquelas que fazem o horário das 13h30min às 21h30min. 

De acordo com o relato da trabalhadora T1(turno da manhã), durante a entrevista: 

 

Eu tenho um filho de três anos, saio de casa às 5h da manhã e meu marido que deixa 

ele na creche antes de ir pro trabalho. Quando saio de casa ele ainda tá dormindo. 

Depois que saio do serviço eu pego ele na creche, chego em casa por volta das 5 da 

tarde. Tenho que fazer janta, cuidar dele e brincar com ele. Quando meu marido 

chega às 7 da noite, também tenho que dar atenção a ele. Fora que ainda tenho que 

lavar e passar as roupas e cuidar da casa. Vou dormir por volta de meia-noite, no 

outro dia 4h da manhã já estou de pé. Nossa é muito cansativo, tenho medo de ficar 

doente. 

 

A trabalhadora T4 (turno da tarde) relatou em sua entrevista: 

 

Estou passando por um momento muito difícil, pois estou cuidando do meu pai em 

minha casa. Ele fez uma cirurgia no fêmur e tem que ter cuidados especiais. Tive 

que mudar de horário no trabalho por causa disso: sou do turno da manhã.  

Tenho um filho de 10 anos que estuda na parte da manhã e um de 1ano e 7 meses 

que fica na creche. Meu marido teve que pedir para mudar de horário também, ele 

está entrando muito mais cedo que o normal e também saindo mais cedo, trabalha de 

manhã, ele sai de casa às 4h da manhã. Depois que ele sai começa a correria, levanto 

às 6h pra acordar meus filhos. Um vai pra escola e outro pra creche. Aí vou cuidar 

do meu pai, depois da casa e fazer o almoço. Quando meu filho chega da escola, 
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almoça e fica em casa com o avô até meu marido chegar por volta das 4 da tarde. Eu 

saio pra trabalhar muito preocupada, mas fazer o que, não tem outro jeito. Meu pai 

geme muito de dor a noite toda, levanto algumas vezes para ajudá-lo a mudar de 

posição e dar remédio pra dor. Ando muito cansada, meu rendimento aqui no 

trabalho está ruim. “Tenho medo de ser mandada embora”. 

 

Foi solicitado à trabalhadora que informasse como era a situação antes do 

adoecimento e cuidados com o pai. Ela relatou: 

 

Era um pouco melhor, mas muito corrido também. Eu saía de casa às cinco e meia, 

deixava o caçula pronto pra creche, o café pronto. Meu marido trabalhava no turno 

da tarde/noite, e me ajudava com a comida principalmente e também com as 

compras. Quando meu filho chegava em casa o pai estava lá pra ajudar. Ele [marido] 

saía por volta de 1h da tarde, meu filho ficava na casa do meu pai [que era perto] até 

a hora que eu chegava do trabalho, por volta das 4 da tarde [passava na creche pra 

pegar o caçula]. Aí era a correria de sempre. Mas pelo menos podia dormir um 

pouco mais. Agora quase não durmo. 
 

Para as mulheres que trabalham em turno vespertino, é mais complexo em função do 

papel tradicionalmente atribuído a elas quanto a casa e à família. Para elas, a realização do 

trabalho doméstico é prioritária em relação às demandas do sono, particularmente entre as que 

têm filhos. 

As condições de trabalho e a organização do trabalho influenciam de forma 

significativa a tolerância ao trabalho em turnos e noturno. Particularmente, trabalhar em 

horários não diurnos pode levar os trabalhadores a ter pior desempenho em suas tarefas, a 

expô-los a maiores riscos de acidentes de trabalho e, de forma mais acentuada, a estressores 

ambientais, que podem levá-los à incapacidade funcional precoce (MORENO; FISCHER; 

ROTENBERG, 2003). 

 
                  Gráfico 7 - Horário de Dormir  

                        Fonte: Base de Dados – INSATS. Elaborado pela Autora. 
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Na questão sobre o ambiente físico do trabalho as trabalhadoras marcaram que estão 

expostas a: calor intenso (14 participantes), poeira ou gases (15 participantes) e a agentes 

químicos (20 participantes). Em seguida vieram os itens: frio intenso assinalado por quatro 

participantes, agentes biológicos por seis, conforme o gráfico 8 abaixo: 

 

 
       Gráfico 8 - Fatores de exposição no trabalho 

 Fonte: Base de Dados – INSATS.  Elaborado pela Autora. 

 

Ainda nessa questão observou-se que quase todas as participantes (20) informaram 

que têm contato com agentes químicos, sendo os mais citados: cloro, amoníacos, desinfetantes 

e creolina. Outro item marcado por elas foi à exposição à poeira ou gases, que consiste no pó 

do giz existente nas salas de aulas e a poeira em geral dos gabinetes administrativos e áreas 

comuns. Quanto aos agentes biológicos, seis participantes informaram que o contato se dá na 

limpeza dos banheiros, com bactérias e vírus, bem como os resíduos e secreções humanas 

(sangue, fezes, urina) existentes ali. Também citado por quatro delas o item calor e frio 

intenso, sendo esse item mais ligado ao material utilizado no uniforme usado por elas do que 

propriamente ao ambiente do trabalho. Durante as entrevistas foi citado o problema com o 

uniforme, pois o material utilizado é sintético que no verão é extremamente quente e no 

inverno é um tecido que não aquece, gerando desconforto para a realização das tarefas. 
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Conforme relato da trabalhadora T7:  

 

Esse uniforme é muito ruim. O material usado é sintético e não deixa a pele respirar. 

No verão a gente assa aqui dentro e no inverno fica gelado, não aquece. E sem 

contar que no inverno custa a secar. Não é confortável. 

 

Segundo as definições técnicas fornecidas pela Norma de Higiene Ocupacional 03 

(NHO – 03, 2001) desenvolvida pela Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e 

Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), as poeiras são materiais particulados de origens 

distintas, como a orgânica (descamação da pele humana e de animais, partículas de plantas, 

alimentos, insetos, dejetos de ácaros e baratas etc.), de minerais (asbesto, areia, argila, 

fibrocimento, compostos metálicos etc.) ou aquelas produzidas pela combustão (fumaça de 

cigarros e queima de papéis) e substâncias químicas como os hidrocarbonetos poliaromáticos 

(HPA). Assim, constituindo-se como partículas aerodispersóides22, as poeiras se caracterizam 

segundo seu tamanho, forma e densidade; no qual o tamanho tem um papel fundamental no 

seu comportamento aerodinâmico, determinando assim qual extensão que ela se manterá 

suspensa no ar ou se depositará sobre uma superfície (NUNES, 2008, p. 65). 

Independente do ambiente ocupacional ou grau de exposição no qual estão sujeitos 

as trabalhadoras da limpeza e conservação, os produtos químicos utilizados são 

potencialmente nocivos à saúde humana, podendo causar efeitos respiratórios por irritação 

direta ou por ação tóxica mediada imunologicamente. Em geral estes produtos entram em 

contato com as vias aéreas e cutâneas de diversas formas, uma vez que, dada a natureza das 

atividades executadas, coexistem condições para a ocorrência de situações de inalação de 

gases e vapores23. O material inalado pelos trabalhadores e usuários dos ambientes limpos 

corresponde em sua grande maioria de poeiras provenientes do próprio ambiente laboral, 

como também de gases e vapores provenientes dos produtos químicos utilizados na limpeza 

(PADOVANI, 2008). 

Cuidados essenciais deveriam ser tomados com os profissionais da limpeza e 

conservação, cuidados estes que deveriam ser estendidos também a todos os usuários dos 

ambientes a serem limpos, no intuito de preservarem à saúde respiratória de ambos.  

                                                 
22Segundo as definições da Norma de Higiene Ocupacional 03 (NHO – 03), desenvolvida pela Fundação Jorge 

Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO), aerodispersoide define-se como 

a reunião de partículas sólidas e/ou líquidas, menores que 100 μm, suspensas em um meio gasoso por tempo 

suficiente para permitir sua absorção ou medição. 

23Dentre as principais situações inalatórias podemos citar: tarefas de varrição e aspiração de pó; uso de 

aspiradores de pó sem filtros; uso de pulverizadores; diluição de produtos; misturas químicas inadequadas de 

produtos, etc. 
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Durante as entrevistas algumas trabalhadoras informaram que desenvolveram 

alergias, principalmente pelo pó de giz, pela poeira das áreas comuns e dos gabinetes 

administrativos e pelos produtos químicos utilizados para a limpeza, que na maioria das vezes 

tem um cheiro muito forte. Mas não houve caso de afastamento do trabalho por esse motivo. 

Sobre as exigências físicas as trabalhadoras marcaram que o trabalho exige do corpo 

delas: gestos repetitivos (19 participantes), posturas penosas (16), permanecer muito tempo de 

pé com deslocamento (20) e subir e descer com frequência (16). Também citaram: esforços 

físicos intensos (6), permanecer muito tempo de pé na mesma posição (2) e permanecer muito 

tempo no mesmo local (3). Já o quesito permanecer muito tempo sentado não foi marcado por 

nenhuma participante da pesquisa.  

Durante as entrevistas as trabalhadoras informaram que elas precisam fazer as tarefas 

rapidamente, pois o Campus Aterrado é muito grande, sendo no total trinta e cinco salas de 

aulas que são limpas duas vezes ao dia (uma vez no período da manhã e outra no período da 

tarde), 18 banheiros que também são limpos duas vezes ao dia (também uma vez na parte da 

manhã e outra no período da tarde), fora as escadas, corredores, gabinetes administrativos e 

biblioteca. No turno da manhã são 11 (onze) trabalhadoras que começam às 06h 30min, sendo 

elas divididas em duplas para atender os três blocos. No período da tarde/noite, inicia às 14h 

30min, com 10 trabalhadoras também divididas em duplas. Cada bloco do Campus Aterrado 

possui três andares, com 54 degraus de escada em cada bloco. 

A trabalhadora T19, em sua entrevista disse que:  

 

É muito cansativo [o trabalho], pois a gente fica subindo e descendo as escadas, 

carregando balde, vassoura, panos e os produtos de limpeza. Sempre corrido, entra 

numa sala que está com intervalo de aula pra dar uma limpeza rápida, pois tem 

professor que acha que a gente não limpa [a sala], mas ele não vê que são os alunos 

que fazem sujeira, alguns não tem educação. Acho que eles [alunos] têm preguiça de 

levantar da cadeira e jogar a sujeira no lixo, joga no chão mesmo. 

 

No gráfico 9 a seguir estão elencadas as exigências físicas necessárias para 

desempenhar o trabalho de “limpadora”. 
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       Gráfico 9 - Exigências físicas 
   Fonte: Base de Dados – INSATS. Elaborado pela Autora. 

 

Na questão sobre o ritmo e tempo de trabalho, as trabalhadoras marcaram que estão 

expostas a situações de: ter que se apressar (15 participantes), seguir normas de produção ou 

prazos rígidos a cumprir (13), ter que depender do trabalho de colegas (12), ter que fazer 

várias coisas ao mesmo tempo (12), ter que resolver situações ou problemas imprevistos sem 

ajuda (10).  

No gráfico 10 a seguir são apresentadas as situações a que elas estão expostas.  

 

 
                  Gráfico 10 - Ritmo e Tempo de Trabalho 

              Fonte: Base de Dados – INSATS. Elaborado pela Autora 
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No item sobre a orientação quanto à forma de realizar as tarefas, as participantes 

marcaram que frequentemente são bem orientadas (11), mas no quesito sobre a proporção 

entre o número de trabalhadoras e as tarefas a serem cumpridas 20 participantes marcaram 

como “NUNCA” essa proporção. Ou seja, para elas é necessário aumentar o número de 

trabalhadoras para que as tarefas sejam melhores divididas sem que haja sobrecarga de 

trabalho.  

Durante as entrevistas várias limpadoras informaram que o quantitativo existente no 

quadro é pouco, fazendo com que elas tenham que se apressar, na limpeza das salas de aulas 

(que são trinta e cinco salas) antes do início das aulas (seja no turno da manhã ou no turno da 

tarde), limpeza dos banheiros, dos gabinetes administrativos e das áreas comuns. 

Uma das trabalhadoras entrevistada (T2) relatou: 

 

Não sei por que eles [empresa] não chamam mais gente pra trabalhar. Tem tanta 

gente precisando. E a gente fica aqui fazendo trabalho de dois ou três. Tendo que 

fazer tudo depressa e correndo o risco de não ficar bem feito e ser chamada atenção 

pela líder. Parece que a gente faz corpo mole. 

 

Quanto à autonomia e iniciativa as participantes marcaram que não tem possibilidade 

para alterar a ordem de realização das tarefas (11), não tem liberdade para decidir como 

realizar as tarefas (13), não tem possibilidade de frequentemente tomarem decisões por conta 

própria (15) e também não tem possibilidade de escolher o momento de pausa (20). Mas elas 

também marcaram que podem influenciar o ritmo ou a velocidade em que irão desenvolver o 

trabalho (14 participantes).  

Nas relações de trabalho as participantes marcaram que frequentemente é necessária 

a ajuda das colegas (13) e que a equipe discute sobre o trabalho regularmente (15). Mas 

também marcaram que a opinião delas não é considerada para o funcionamento do trabalho 

(12) e que não é possível se expressarem à vontade (13). 

Sobre a exposição ao risco de agressões, assédio, intimidação e discriminação, as 

participantes marcaram não sofrerem nenhum tipo de agressão, assédio e discriminação (21), 

mas duas participantes marcaram terem sofrido intimidação pela trabalhadora líder do grupo.  

Muitas vezes o trabalhador se sujeita a obedecer aos supervisores, por temer perder 

seu emprego, o que gera insegurança (SOUZA JUNIOR, 2008). Esse modo de tratar o 

trabalhador pode desencadear diferentes sentimentos, entre eles de menos valia, de 

inutilidade, decorrentes também da falta de reconhecimento pelo trabalho. 



 

 

 

73 

No item sobre contato com o público as trabalhadoras marcaram que existe contato 

direto com o público (20 participantes) e que esses contatos são bons (20) e gratificantes (20), 

não são desagradáveis (19) e nem desgastantes (20). 

As trabalhadoras marcaram que o trabalho que elas desenvolvem é monótono (14 

participantes), não é variado (17), não é criativo (17) e não é muito complexo/difícil (17). Mas 

é um trabalho com exigências excessivas relacionadas com momentos de atenção e 

concentração, devido ao ritmo de trabalho elevado (17). Elas também marcaram que é um 

trabalho que não se aprende coisas novas (11). 

O ritmo acelerado de trabalho, a repetitividade de movimentos e a insuficiência de 

pausas, podem favorecer o desgaste físico e mental. É sempre necessária certa flexibilidade 

em relação ao ritmo de trabalho, para evitar a fadiga e tensão muscular. Existem vários fatores 

que causam impacto na saúde física e mental do trabalhador, tais como os fatores relacionados 

ao ritmo e tempo, jornadas longas com poucas pausas, pressões das chefias, entre outros 

(SILVA; GUIMARÃES; RODRIGUES, 2007). 

A autoaceleração é considerada por Dejours (2000) como um mecanismo de defesa 

utilizada pelo trabalhador para tentar abreviar o tempo de contato com uma atividade 

repetitiva, monótona e desprovida de significado. Quando manifestada em um contexto de 

trabalho onde existe o enxugamento do quadro de pessoal e aumento da sobrecarga de 

trabalho, deixa de ser uma escolha transitória, passando a se configurar em um modo 

operatório permanente reforçado pelos pares, pelas chefias e pelos clientes; pela cultura 

dominante que considera a produtividade um valor. Ironicamente, o trabalhador se sente 

valorizado. Entretanto o que está sendo reconhecido é um mecanismo de defesa que para 

existir prescinde de sofrimento (ROCHA et al., 2012). 

Na coleta de informações durante a aplicação do questionário INSATS, as 

trabalhadoras informaram que há contato com o público interno, professores, alunos e 

funcionários da instituição, sendo esse contato bom e gratificante, pois algumas vezes são 

elogiadas quanto à limpeza dos banheiros e salas de aulas. Mas também foi informado por 

elas que o trabalho de limpeza é monótono, que não se aprende coisas novas. A rotina é a 

mesma todos os dias, devendo estar atentas ao que fazem porque o trabalho tem que ser 

executado de forma rápida, mas com prontidão. 

As estratégias defensivas no trabalho podem ser individuais ou coletivas. Dejours, 

Abdoucheli e Jayet (1994) definem as estratégias defensivas coletivas como o mecanismo 

pelo qual o trabalhador busca modificar, transformar e minimizar sua percepção da realidade 
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que o faz sofrer. Esse processo é estritamente mental, pois geralmente não modifica a 

realidade de pressão patogênica imposta pela organização do trabalho. 

Tais estratégias para enfrentar as pressões psicológicas do trabalho podem tornar-se 

um objetivo em si mesmo, o que leva o trabalhador a um processo de alienação, bloqueando 

qualquer tentativa de transformação da realidade, estabilizando-se no desencorajamento e na 

resignação diante de uma situação que só gera sofrimento (MENDES, 2013). 

Quanto ao item reconhecimento e satisfação no trabalho as participantes marcaram 

que o trabalho é reconhecido pelos colegas (13), pelas chefias (16) e pelo público/usuários dos 

serviços (20) e também pela sociedade (17). É um trabalho onde elas não se sentem 

exploradas (18), estão satisfeitas (15) e se sentem gratificadas com o resultado atingido (20). 

Mas é um tipo de trabalho que elas não gostariam que seus filhos realizassem, caso 

manifestem vontade (15). Houve quase empate nas respostas das trabalhadoras sobre 

marcação de “poderá realizar nos próximos 10 anos”, onde dez marcaram que “Sim” e onze 

marcaram que “Não”. 

Durante as entrevistas algumas das trabalhadoras que marcaram “Sim” para o item, 

informaram que têm vontade de procurar um emprego melhor, mas que depende de voltar a 

estudar para melhorar e enfrentar o mercado de trabalho com mais chance. As entrevistadas 

que marcaram “Não” informaram que já não tem mais idade para estudar, estão cansadas e 

que até gostam do que fazem. 

A trabalhadora (T4) disse na entrevista que: 

 

O trabalho não é difícil de fazer, eu até gosto, mas quando tinha mais gente o serviço 

era mais bem dividido. O que eu fico chateada é quando eles [empresa] começam 

atrasar salário, vale transporte, etc. Aí tem que ficar pedindo dinheiro pro marido e 

eu não gosto, tô acostumada com meu dinheiro. Tenho três filhos, dois tem mais de 

18 anos e seguiram a vida, estudaram e trabalham. Tenho um filho menor, de 13 

anos e faço de tudo pra ele estudar como os irmãos e digo sempre pra ele que se não 

estudar vai ter que trabalhar como eu, na limpeza. Não que seja um trabalho 

“desonroso”, mas eu não quis que nenhum deles [filhos] seguisse o meu exemplo. 

Faço isso por que não tenho estudo, somente o primário e é o que faço, antes era 

cozinheira. Não tive oportunidade de estudar e tenho que me sujeitar a isso. 

 

Sentir valorização no trabalho significa que o indivíduo o considera importante para 

si mesmo, para a empresa e para a sociedade, demonstrando, assim, um reforço positivo na 

autoimagem que está relacionada ao orgulho pela atividade desempenhada, à realização 

profissional, ao sentir-se útil e produtivo, tendo assim mais espaço para as vivências de prazer 

do que para as de sofrimento (GOMES; OLIVEIRA, 2013). 
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Korinek (2005) acredita que, quando as mulheres têm melhor nível de escolaridade e 

mais controle sobre os recursos da família, há um aumento nos gastos com a educação dos 

filhos, saúde e nutrição, o que significa um investimento na força de trabalho das futuras 

gerações. No caso das trabalhadoras pesquisadas, mais da metade (15) informaram que não 

queriam que os filhos fizessem esse tipo de trabalho, pois preferem investir na educação deles 

visando um futuro melhor. 

No gráfico 11 a seguir estão apresentados os itens marcados pelas participantes. 

 

 
        Gráfico 11 - Reconhecimento e Satisfação no Trabalho 
         Fonte: Base de Dados – INSATS. Elaborado pela Autora 

 

4.4.2 O que mais incomoda no trabalho 

  

Para as trabalhadoras o que mais as incomodam no trabalho é: as exigências 

corporais (21 participantes), o ritmo do trabalho (21), não ser bem orientada quanto à forma 

de realização das atividades (20), ter um trabalho em que se sintam insatisfeitas (12) e não 

dispor de condições para atender ao público (11).  

Durante as entrevistas as trabalhadoras informaram que nunca passaram por nenhum 

treinamento da empresa. Toda orientação quanto ao serviço são repassadas pelas líderes de 

cada turno. Quanto à insatisfação citadas por doze entrevistadas é principalmente no 

quantitativo de funcionárias, que é pouca para a quantidade de serviço que tem que ser 
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executado e, pelo modo como são tratadas pelas líderes dos turnos, muitas vezes com 

grosseria e estupidez. Essa insatisfação também é referida pelas trabalhadoras quando a 

empresa deixa de pagar os benefícios, como o auxílio alimentação, o auxílio transporte e até o 

próprio salário.  Também foi citada por algumas delas a ausência da empresa com cursos e 

treinamentos para melhorar os trabalhos diários. 

Quanto à marcação de onze trabalhadoras de “não dispor de condições para atender o 

público”, sendo esse público os professores, alunos e funcionários da universidade, de acordo 

com as entrevistas é referente à falta e a qualidade/quantidade de material de limpeza, que 

muitas vezes a empresa manda pouco, de baixa qualidade e acaba prejudicando o trabalho, 

ficando às vezes um serviço “porco” (sic). 

No gráfico 12 a seguir estão discriminadas as marcações que as trabalhadoras 

fizeram. 
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       Gráfico 12 - O que causa mais incômodo no trabalho 
         Fonte: Base de Dados – INSATS. Elaborado pela Autora 

 

 Para as trabalhadoras o que causa mais incômodo são as exigências corporais, 

marcadas por seis participantes, como as posturas, gestos repetitivos (a varredura das salas de 

aulas, dos gabinetes administrativos e as áreas comuns, causam um desgaste muito grande, 

gerando dores nas costas e ombros no final do dia), os esforços (principalmente ao manusear a 

enceradeira industrial, que tem um peso de 25 kg) e os deslocamentos (subir e descer as 

escadas muitas vezes ao dia, carregando baldes, vassouras, rodo etc.). Cada bloco tem três 

andares, com 18 degraus em cada lance, totalizando 54 degraus. Outro item marcado que 

causa incômodo para doze das trabalhadoras entrevistadas é referente a não ser bem orientada 

quanto à forma de realização das atividades, ficando essa orientação sempre por conta das 

líderes dos turnos e que também não receberam treinamento específico para esse fim. 
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Ritmos acelerados de trabalho, pressão temporal, entre outros, podem fazer com que 

o trabalhador vá além de suas capacidades físicas no intuito de “dar conta do trabalho” e são 

riscos para o surgimento de distúrbios osteomusculares. Não somente a saúde física, mas 

também a saúde mental pode ser afetada. Colares e Freitas (2007) citam em estudos situações 

específicas de trabalho que afetam a saúde mental por causarem aborrecimentos e estresse.  

 Durante as entrevistas algumas trabalhadoras informaram que tem os sintomas de 

DORT, como dor lombar e dos ombros, braços e punhos, mas quando são mais intensas 

acabam se automedicando com relaxante muscular ou algum outro remédio para dor. Não há 

por parte da empresa um plano de saúde coletivo ou qualquer outra forma de atendimento 

médico, ficando as trabalhadoras dependendo do atendimento público que é ineficaz. 

Não existe por parte da empresa um monitoramento quanto ao desenvolvimento de 

doenças ocupacionais como lesões por DORT, LER e assim não se tem como saber o que está 

afetando as trabalhadoras. 

 

4.4.3 Vida fora do trabalho 

  

Quanto ao estado conjugal, 14 participantes marcaram que são casadas, cinco são 

separadas ou divorciadas, cinco são solteiras e uma é viúva. Dez participantes informaram que 

tem filhos/enteados até 12 anos que residem na mesma casa. Todas as participantes 

informaram que conseguem conciliar a vida de trabalho com a vida fora do trabalho. O 

cuidado das crianças e adolescentes é dividido igualmente com outra pessoa por nove 

participantes, as tarefas domésticas de cuidar da limpeza, são divididas igualmente com outra 

pessoa por 10 participantes, nove participantes fazem as compras da casa sozinhas e outras 

nove dividem igualmente essa tarefa com outra pessoa, o ato de cozinhar é feito sozinha por 

15 participantes e lavar/passar roupas é feita sozinha por 15 participantes. 

De acordo com Melo (2007), as funções tradicionais que as mulheres exercem 

secularmente e que permanecem como encargo específico feminino tem um caráter de 

invisibilidade social, sendo desqualificadas e desvalorizadas socialmente. Revelar, portanto, o 

trabalho doméstico, evidenciando que este se compõe não apenas de uma multiplicidade de 

tarefas como limpeza, arrumação, vestuário, mas inclui a socialização das crianças e a 

manutenção dos laços familiares, é parte desse processo de desvelamento de uma realidade 

pouco visível à sociedade, de uma maneira geral. 

Pesquisas sobre a conciliação entre trabalho doméstico e assalariado têm sido cada 

vez mais frequentes na Academia. Os enfoques são variados, e os resultados não apontam em 
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uma única direção. A partir de uma abordagem histórica, as pesquisas revelam que, de 

maneira geral, a situação da mulher melhorou, com a conquista de novos espaços de 

participação e direitos mais efetivos de cidadania. Entretanto, outras pesquisas enfatizam as 

dificuldades encontradas, os pontos de resistência e os aspectos mais negativos deste processo 

em busca de uma maior igualdade de gênero (CYRINO, 2009). 

A dupla jornada ainda é a realidade da mulher brasileira, mesmo com a melhora de 

escolaridade e maior inserção no mercado. A jornada diária da mulher trabalhadora, durante a 

semana, é de 502 minutos, 5% maior que a do homem (480 minutos); no fim de semana, a 

jornada diária da mulher é de 326 minutos, 62% maior que a carga masculina (201 minutos).24 

No gráfico 13 a seguir estão especificadas as responsabilidades sobre as tarefas 

domésticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

Banco de Dados sobre o Trabalho das Mulheres, da Fundação Carlos Chagas. Disponível em: 

   <http://www.fcc.org.br/bdmulheres>. Acesso em: 29 mar. 2015. 

http://www.fcc.org.br/bdmulheres


 

 Gráfico 13 - Responsabilidade sobre as tarefas domésticas 
 Fonte: Base de Dados – INSATS. Elaborado pela Autora 

 

4.4.4 Educação e trabalho 

  

As trabalhadoras informaram que para realizar o trabalho atual não é necessário um 

curso escolar específico (21 participantes). Elas informaram também que foi necessária uma 

aprendizagem no local de trabalho (12 participantes), essa aprendizagem não foi através de 

treinamento oferecido pela empregadora e sim pela orientação de colegas de trabalho (13 

participantes), que no caso são as líderes responsáveis cada turno de trabalho, que fazem essa 

orientação.  

 Hirata e Kergoat (2008) mostram que a divisão sexual do trabalho é resultante das 

relações sociais, que destinam aos homens o serviço produtivo e às mulheres o reprodutivo. 

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social decorrente das 

relações sociais entre os sexos; mais que isso, é um fator prioritário para a sobrevivência da 

relação social entre os sexos. Essa forma é modulada histórica e socialmente. Tem como 

características a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera 

reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos homens das funções com maior valor 

social adicionado (políticos, religiosos, militares etc.) (HIRATA, KERGOAT, 2008 p. 266). 

Quanto à questão de gênero, é notável o fato de que o trabalho das “limpadoras” é 

caracterizado, muitas vezes, pela repetição do trabalho doméstico. Esse tipo de atividade é a 

justificativa para que, em uma sociedade ainda marcada por uma forte divisão sexual do 
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trabalho, onde 100% dos trabalhadores entrevistados nesta pesquisa são mulheres. O principal 

efeito dessa situação para as trabalhadoras é o acúmulo da dupla jornada de trabalho, levando-

se em conta os diversos papéis desempenhados pela mulher na sociedade. Nesse sentido, além 

de exercerem a função de “limpadora”, elas também ‘atuam’ como mães, esposas e ‘donas de 

casa’, onde realizam o serviço de limpeza (assim como no emprego) e também lavam e 

passam roupa, cozinham, arrumam casa, cuidam dos filhos etc. (MACHADO, 2004). 

No gráfico 14 a seguir, a escolaridade das trabalhadoras. 

 

 
        Gráfico 14 - Escolaridade  

         Fonte: Base de Dados – INSATS. Elaborado pela Autora 

 

Devido à baixa escolaridade apresentada pelas trabalhadoras, foi perguntado às 

participantes sobre a vontade de continuar os estudos e qual o impedimento para o retorno ao 

mesmo. Nove participantes informaram que gostariam de voltar a estudar e uma não quer 

retornar, duas continuam os estudos (uma está terminando o ensino fundamental e outra está 

cursando ensino médio), das 21 participantes nove não responderam a pergunta. Quanto ao 

impedimento para a volta aos estudos, as participantes informaram: 

 

 horário do trabalho noturno; 

 filhos pequenos; 

 responsabilidades da casa; 

 falta de tempo. 
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Lombardi (2012) observa que, em tempos de globalização da economia e 

flexibilização do trabalho, passa a existir uma polarização das trabalhadoras em dois grupos 

distintos e antagônicos, mas sistematicamente complementares: um pequeno e crescente 

contingente de profissionais escolarizadas inseridas numa gama de profissões bem 

remuneradas e uma massa de mulheres mais pobres e menos escolarizadas com condições 

menos favoráveis de trabalho e menores rendimentos. 

 

4.4.5 O estado de saúde 

  

As participantes marcaram que o trabalho atual está afetando a saúde para três 

participantes, quanto ao trabalho anterior, 19 participantes disseram que as atividades não 

afetaram a saúde. 

Quanto aos problemas de saúde detectados na aplicação do questionário INSATS, 

pode-se observar que nove trabalhadoras informaram que tiveram problemas musculares e das 

articulações que foram causados pelo trabalho. Oito trabalhadoras informaram que tiveram 

problemas da coluna vertebral que foram agravados ou acelerados pelo trabalho. Cinco 

trabalhadoras informaram que tiveram dores musculares crônicas que foram agravadas ou 

aceleradas pelo trabalho. Nove trabalhadoras informaram que tem problemas com o sono, mas 

que isso não tem nenhuma relação com o trabalho. Seis trabalhadoras informaram que tiveram 

ansiedade, mas que também não tem nenhuma relação com o trabalho. 

Muitos trabalhadores sentem dores osteomusculares até não suportarem mais. A dor 

é invisível e quando é comunicada, muitas vezes há desconfiança, como se os trabalhadores 

estivessem fingindo o adoecimento para se afastarem (GAEDKE; KRUG, 2008). Além das 

estratégias de defesa há o medo de ser desprezado, de fracassar, do desemprego, e de ser 

excluído do grupo. Esse conjunto de sentimentos pode favorecer a “banalização” dos sintomas 

dolorosos. Em todas essas situações pode-se afirmar que o trabalho gera sofrimento e este 

pode ser patológico. A invisibilidade da doença expõe os trabalhadores a humilhações, 

discriminação e preconceito por parte de chefes, colegas de trabalho, médicos e familiares, 

que podem acusá-los de simulação (SCOPEL, 2005). 

No gráfico 15 a seguir estão informados os problemas de saúde das participantes. 

 

 

 



 
 Gráfico 15 - Problemas de Saúde 
 Fonte: Base de Dados – INSATS. Elaborado pela Autora. 

 

Uma das formas de adoecimento relacionado ao trabalho contemporâneo são as 

lesões por esforços repetitivos (LER) ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 

(DORT), que continuam crescendo entre a população de trabalhadores. Segundo o Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2006), os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) 

são danos decorrentes da utilização excessiva, imposta ao sistema musculoesquelético, e da 

falta de tempo para a recuperação, entre outros. A etiologia é multifatorial, e caracteriza-se 

pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não, de aparecimento insidioso, tais 

como dor, parestesia, sensação de peso e fadiga. Os DORT’s afetam os músculos, tendões, 

ligamentos, articulações, nervos periféricos etc.; incluindo: inflamações em tendões 

(tendinites), tenossinovites, bursites, compressões nervosas, entre outros (PUNNETT; 

WEGMAN, 2004). Afetam segundo os mesmos autores várias regiões corporais, como 

lombar, ombros, antebraço, punhos/mãos, entre outros; havendo uma atenção recentemente 

dada também para regiões de membros inferiores. As regiões corporais afetadas são em geral 

aquelas mais utilizadas (requisitadas em ações) durante as atividades de trabalho. 

Algumas trabalhadoras informaram que fazem uso contínuo de medicação (sete 

participantes) sendo eles: anti-hipertensivo, sulfato ferroso, hormônio (menopausa), rivotril, 

relaxante muscular, omeprazol e calmantes. 
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A dor crônica afeta o cotidiano dos trabalhadores e uma das formas mais usuais de 

aliviá-la é fazendo uso de medicamentos, o que pode levar à dependência física e psíquica 

(GAEDKE; KRUG, 2008). 

Algumas participantes informaram ter diagnósticos de problemas de saúde e estão 

em processo de tratamento.  

Num estudo com trabalhadores terceirizados da higiene e limpeza de um hospital 

público dentre as doenças referidas, com diagnóstico médico, estão: tendinite, dermatite, 

problemas psiquiátricos decorrentes do trabalho, bronquite, rinite e sinusite. Essas doenças 

podem estar relacionadas às condições de trabalho precárias tais como tarefas repetitivas, 

esforço físico contínuo e uso de produtos químicos para a limpeza (CHILLIDA; 

MONTEIRO-COCCO, 2004). 

Os problemas detectados estão descritos no gráfico 16 a seguir. 

 

 
                 Gráfico 16 - Problemas de saúde diagnosticados  

                    Fonte: Base de Dados – INSATS. Elaborado pela Autora 

  

Durante a aplicação do INSATS foi perguntado às participantes quais eram os 

hábitos que elas desenvolviam, que as auxiliavam na manutenção da própria saúde. Dezesseis 

participantes responderam o que fazem: 

 

 controle alimentar; 

 ginástica; 

 caminhada; 

 procuram manter uma boa postura para evitar dores; 
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 trabalham com atenção para evitar acidentes; 

 utilizam EPI e cuidado ao manusear o lixo; 

 procuram ter uma boa noite de sono. 

 

4.4.6 Proteção e cuidados 

  

Quanto à informação sobre os riscos ligados ao ambiente físico do trabalho, as 

participantes marcaram que não dispõem de muita informação (apenas três participantes 

disseram ter muita informação). Todas (21 participantes) disseram que têm à disposição 

equipamento de proteção individual (EPI) como: luvas, calçados de proteção e máscara. 

Sendo que o item máscara não tem sido entregue pela empregadora há mais de seis meses.  

Para os profissionais que lidam com a limpeza torna-se imprescindível o uso dos 

Equipamentos de Proteção Individual, especificamente o uso de máscaras respiratórias ou 

respiradores apropriados ao ambiente; enquanto para os usuários dos locais a serem limpos 

recomenda-se seu isolamento durante a atividade de limpeza e um período considerável após 

o término (PADOVANI, 2008). 

Durante as entrevistas as trabalhadoras informaram que a utilização do equipamento 

de proteção individual dificulta a realização das atividades do trabalho, pois trazem problemas 

como calor, ausência de tato e numeração inadequada. Informaram também que o sapato é 

pesado causando incômodo, as luvas são de baixa qualidade rasgando com muita facilidade e 

isso faz com que tenham que estar sempre solicitando novos pares, o que não é bem aceito 

pela empresa (aumento de gasto), sem contar que estavam a mais de seis meses sem máscara. 

A distribuição das respostas está no gráfico 17 a seguir. 
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      Gráfico 17 - Utilização do material de EPI 
       Fonte: Base de Dados – INSATS. Elaborado pela Autora. 

  

Ainda sobre a questão sobre proteção e cuidados, as participantes informaram que 

existe preocupação em minimizar os riscos profissionais (20 participantes responderam a essa 

questão). Elas também informaram que não há suporte de especialistas na área de saúde e 

trabalho por parte da empregadora (20 participantes responderam). 

Foi relatado pelas entrevistadas que elas próprias é que tentam minimizar os riscos 

para não se acidentarem, baseadas em suas próprias vivências, pois não houve um treinamento 

por parte da empresa sobre os riscos do trabalho. 

Acredita-se que a falta de capacitação periódica comprometa a real sensibilização 

para a importância da utilização dos EPI ́s na prevenção de acidentes e transmissão de 

doenças. A educação/treinamento devem ser exigências do processo de trabalho (BRASIL, 

2001). 
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5 CONCLUSÕES 

  

Nesta dissertação foi abordado o trabalho desenvolvido pelas mulheres no serviço de 

limpeza em uma empresa terceirizada. As principais perguntas desta pesquisa buscavam saber 

como se caracterizava o trabalho de limpeza, quais as condições de trabalho e saúde dessas 

mulheres que desempenham a função de limpeza no Polo Universitário de Volta Redonda e, 

qual a percepção que essas mulheres têm sobre o trabalho desenvolvido, identificado pela 

aplicação do formulário INSATS.  

O trabalho de limpeza é desenvolvido por vinte e duas trabalhadoras, sendo vinte e 

uma participantes da pesquisa, todas do sexo feminino e com idade entre trinta e sessenta 

anos, com ensino fundamental completo como escolaridade majoritária. Sessenta e quatro por 

cento se declararam casadas e vinte e quatro separadas. O tempo médio de trabalho na 

empresa é em torno de  4 anos, tendo em vista que o Polo Universitário de Volta Redonda 

iniciou suas atividades em 2010. Essas trabalhadoras foram contratadas para o cargo de 

“limpadoras” e regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Os dados da pesquisa foram coletados através da aplicação das etapas iniciais da 

Análise Ergonômica do Trabalho (AET) e do questionário INSATS Inquérito Saúde e 

Trabalho em Serviços (INSATS), adaptado do questionário Inquérito Saúde e Trabalho 

(INSAT), pelas pesquisadoras da FIOCRUZ/RJ. 

No Brasil, a partir de 1970, o quantitativo de mulheres que adentraram ao mercado 

de trabalho aumentou consideravelmente, principalmente pela necessidade de aumentar a 

renda da família e de até mesmo ser responsável pela renda principal da família, sendo isso 

chamado por alguns autores de “feminização da pobreza”.  

O setor de serviços é o que mais cresceu e que vem trazendo novos desafios aos 

arranjos produtivos e à organização do trabalho. Essa expansão estaria acontecendo em 

detrimento da saúde de uma parcela importante da população: as mulheres. A dupla e muitas 

vezes até tripla jornada de trabalho das mulheres, tendo que trabalhar fora de casa, mas ainda 

com a responsabilidade dos afazeres domésticos e às vezes, continuar os estudos faz com que 

elas não tenham momentos de lazer e distração, podendo desencadear adoecimentos e 

sofrimentos mentais. 

O serviço de limpeza é um trabalho que tem grandes semelhanças ao trabalho 

doméstico, pois ambos são “invisíveis” e precarizado. Como citado no capítulo 2, item 2.4, os 

serviços de limpeza tem pouca mecanização, dependendo mais do esforço físico individual, 

são muitas tarefas realizadas em pouco tempo, com trabalho manual repetitivo, excessivo e 
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considerado fisicamente pesado, apresentando um alto risco para desenvolvimento de 

problemas de saúde, principalmente os relacionados aos sistemas musculoesqueléticos.  

De acordo com o Ministério da Saúde o trabalho tem papel fundamental na vida do 

ser humano, pois além de ser fonte de sobrevivência também faz com que o mesmo se sinta 

útil, produtivo e valorizado. Mas quando esse trabalho é realizado sob condições inadequadas, 

pode se tornar lesivo à saúde, provocando doenças que podem levar a inatividade e até mesmo 

à morte. Conforme autores citados no capítulo 2, item 2.2, quando o trabalhador sinaliza que o 

que mal que lhe afeta “é assim mesmo”, ou seja, aceita que o mal que o trabalho está 

provocando “é normal”, já é sintoma que está no caminho do adoecimento. 

Durante a pesquisa desenvolvida com as trabalhadoras da área de limpeza do Polo 

Universitário de Volta Redonda, as citações sobre os problemas de saúde estão ligados a 

fatores osteomusculares, como bursite, esporão, tendinite e problemas na coluna que 

evidenciam doenças relacionadas ao DORT – distúrbios osteomusculares relacionados ao 

trabalho, que revelam a utilização excessiva do sistema musculoesquelético e da falta de 

tempo para a recuperação, pois as tarefas são repetitivas e constantes. 

Foi detectado também o uso contínuo de algumas medicações como calmantes 

(clonazepam), relaxantes musculares (carisoprodol, fenilbutasona e o tiocolchisídeo), 

problemas estomacais (losec), que podem indicar sofrimento mental como classificam alguns 

autores citados no capítulo 2, item 2.2. As trabalhadoras entrevistadas, não identificaram que 

a saúde delas estava sendo afetada pelo trabalho, mas em outras questões do questionário 

quando havia um detalhamento maior com problemas de saúde, os resultados foram diversos. 

Os problemas de saúde mais assinalados no questionário INSATS foram: 

 

 problemas musculares e de articulações; 

 adormecimento frequente de membros; 

 dor de cabeça; 

 ansiedade; 

 problemas na coluna vertebral; 

 problemas com o sono. 

 

Verificou-se também que alguns sintomas ou doenças foram citados pelas 

trabalhadoras: 
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 hipertensão; 

 anemia; 

 gastrite; 

 varizes. 

 

Essa sintomatologia vaga e difusa dá um indicativo de esgotamento das 

trabalhadoras.  Esse esgotamento pode ser pelo ritmo de trabalho intenso, pela falta de pessoal 

e também pelas metas fixadas pela IN nº 02 (anexo), que impõe uma produtividade mínima, 

em termos de área física por trabalhadora, por uma jornada de trabalho de oito horas diárias, 

de: 

 

I- Áreas internas: 600m² 

II- Áreas externas: 1.200m². 

 

Durante a aplicação do questionário as trabalhadoras relataram que as atividades 

desempenhadas eram de alguma forma satisfatória, não causando nenhum tipo de sofrimento.  

Para alguns autores citados no Capítulo 2, item 2.2, essa relação entre satisfação e prazer pode 

ser um indício de superação do sofrimento, como por exemplo, quando elas colocam que o 

trabalho é reconhecido pelos colegas, pelas chefias, pelo público/usuário e é um trabalho que 

gratifica pelo resultado atingido – “manter tudo limpo”. Mas ao mesmo tempo é um trabalho 

que elas não querem que seus filhos façam. 

Devido a baixa escolaridade e a dificuldade de entendimento das trabalhadoras, a 

aplicação do questionário INSATS se tornou mais demorado, sendo necessário aplicação 

individual, demandando mais atenção e isso propiciou  um contato maior da pesquisadora 

com as trabalhadoras, onde foi possível detectar alguns pontos que não constavam no 

questionário, como por exemplo a insatisfação com as líderes, a falta de treinamento por parte 

da empresa.  

O que pode ser detectado durante todo o processo dessa pesquisa, foi uma melhora 

na auto-estima das trabalhadoras, elas sentiram que havia uma preocupação com o trabalho 

delas e até mesmo com elas, deixando de ser invisíveis. 

Os principais resultados do estudo apontam para um trabalho muito assemelhado ao 

trabalho doméstico, de pouca visibilidade, precarizado, com baixos salários e desvalorizado 

pela sociedade. 
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Espera-se que esse estudo contribua para a academia na discussão de melhorias para 

a organização do trabalho de limpeza em uma instituição de ensino superior e também na 

gestão dos processos de terceirização. Espera-se ainda, contribuir com questões para a 

melhoria da saúde do trabalhador. 

A partir das conclusões do trabalho recomenda-se formação sobre proteção e 

cuidados, principalmente no manuseio dos produtos químicos de limpeza e os materiais 

necessários para segurança. E ainda treinamento das trabalhadoras por pessoal especializado, 

visando à melhoria e otimização das atividades desenvolvidas. 
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7 APÊNDICES 

 

7.1 QUESTIONÁRIO 

 

INSATS* – Inquérito de Saúde e Trabalho em Serviços 

Modelo Adaptado ao Trabalho em Serviço no Brasil 
Jussara Cruz de Brito, Ana Maria R. Z. Souza, Luciana Gomes, Simone Oliveira. 

 

Local e Data:   

 

Nome da Instituição/       

Empresa: 

 

Sexo:                   Masculino                     Feminino                       Idade:  

 

Escolaridade:  

 

 

Ano de Admissão na Instituição/Empresa:   

 

           I. TRABALHO 

 

A minha profissão é:   

 

O meu cargo na Instituição/     

Empresa é:  

 

Tenho outra atividade remunerada:               Sim                                         Não 

 

Essa atividade é:    

 

Trabalho como profissional de limpeza há:                            

 

Exerci outra atividade profissional durante:             

 

 

Esta atividade era de:     

 

 

 

(anos) 

(anos) 

 

Local e Data:   
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Meu horário de trabalho na Empresa/Instituição (no último mês):  

Minha carga horária semanal é:    

O meu horário de trabalho se caracteriza por:     

          Horário fixo                                      Horário irregular 

           Fim de Semana                                Trabalho em horário normal (diarista)    

 

Minha escala de trabalho no último mês foi: 

 

             Turno diurno 

             Turno noturno 

             Turnos Mistos 

             Outros      

 

Tempo total de trabalho: 

Meus horários de trabalho me levam a...     

             Deitar depois da meia-noite 

             Levantar antes das 5 horas da manhã 

             Não dormir durante a noite            

O meu tempo total de trabalho, em média, por semana,  é: 

(incluindo outras atividades profissionais e outros locais de trabalho) 

 

            II. CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DO TRABALHO 

 

 

As próximas questões se referem às condições com seu trabalho na Empresa/Instituição 

 

1. Ambiente e Condições Físicas                                                                                                                

1.1. Ambiente Físico: 

 

No meu trabalho estou exposto(a) a... 

             Ruído muito elevado (só gritando ao ouvido) 

             Ruído constante ou incômodo 

             Vibrações (oscilações ou tremores no corpo ou nos membros) 

             Radiações (material radioativo, RX) 

             Calor Intenso               

             Frio Intenso 

             Poeiras ou Gases 

            Agentes biológicos (contato ou manuseio: bactérias, vírus, fungos ou material de origem 

            orgânica vegetal ou animal). Especificação _________________________________________________ 

            Agentes químicos (colas, solventes, pigmentos, corantes, diluentes, desinfetantes etc.). 

            Especificação: ________________________________________________________________________ 

 

 

Das                h             às                     h 

Das                 h          às                         h 

Das                 h          às                          h 

 

(horas) 
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1.2. Ambiente Físico em outras atividades profissionais (atuais ou anteriores) 

No exercício de atividades profissionais anteriores, estive exposto(a) a alguma dessas situações ...                                                                                                                       

 

As situações foram ...   

Atualmente, no exercício de outras atividades profissionais, estou exposto (a) a alguma dessas situações: 

 

 

1.3. Exigências Físicas 

O meu trabalho exige do meu corpo: 

               Gestos Repetitivos 

               Posturas penosas (posições do corpo dolorosas, difíceis, desconfortáveis) 

               Esforços físicos intensos (cargas pesadas manuseadas ou movimentadas) 

               Permanecer muito tempo de pé na mesma posição 

               Permanecer muito tempo de pé com deslocamento (arrastar, puxar, empurrar, andar etc.) 

               Permanecer muito tempo sentado 

               Permanecer muito tempo no mesmo local           

               Subir e descer com muita frequência 

No exercício de atividades profissionais anteriores, estive exposto (a) a algumas dessas exigências ..                                                                                                                                            

 

 

As exigências foram                                                                                                                          

 

2. Fatores Organizacionais e Relacionais 

Ritmo e Tempo de Trabalho 

No meu trabalho estou exposto (a) a situações de  .... 

            Influência do ritmo de uma máquina ou equipamento 

            Ter que estar atento aos sinais/informações de uma máquina ou equipamento 

            Ter que depender do trabalho de colegas 

            Ter que atuar a partir da demanda/necessidade dos clientes ou usuários 

            Normas de produção ou prazos rígidos a cumprir (controle de qualidade, tempos curtos 

            impostos, horários fixos, horários rígidos)       

           Ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo 

           Frequentes interrupções 

           Ter que me apressar  

           Ter que resolver situações ou problemas imprevistos sem ajuda 

            Não poder desviar o olhar do trabalho  

           Ter que suprimir ou encurtar uma refeição, ou nem realizar a pausa por causa do trabalho  

           Ter que dormir em horários pouco usuais por causa do trabalho  

           Ter que ultrapassar o horário normal de trabalho 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

105 

No exercício de atividades profissionais anteriores, estive exposto (a) a alguma dessas situações .... 

 

 

As situações foram          

  

Instrumentos, recursos e orientações 

No meu trabalho ...                                           Frequentemente                Mais ou Menos             Raramente               Nunca 

- sou bem orientado quanto à forma de                       

  realizar as atividades          

- é boa a proporção entre o número de              

  trabalhadores e as tarefas a cumprir 

            

                                                                                                                                                                                                       Ao contrário, 

          Totalmente       Parcialmente             são difíceis de serem seguidos 

- disponho de guias ou protocolos nos       

  quais posso me basear 

- disponho dos recursos técnicos   

   necessários                                  

(materiais, instrumentos, equipamentos)    

                                                                                                            Sim                            Não 

- ocorreram mudanças gerenciais                                          

 

Em caso positivo, essas foram ... 

            Positivas (ou que facilitam a realização das atividades) 

            Negativas (ou que dificultam a realização das atividades) 

  

Autonomia e Iniciativa  

No meu trabalho tenho ...                                                                            Sim                              Não 

- possibilidade para alterar a ordem de realização das tarefas                                                                    

- liberdade para decidir como realizar as tarefas                                                                       

- possibilidade de influenciar o ritmo ou velocidade de trabalho                                                                   

- possibilidade de frequentemente, tomar decisões por mim mesmo                                         

- possibilidade de escolher os momentos de pausa    

 

Relações no Trabalho 

No meu trabalho é ...                                                                                   Sim                              Não 

- frequente a necessidade de ajuda entre colegas      

- a minha opinião é considerada, para o funcionamento do serviço 

- possível expressar-me à vontade                                                                                                               

- possível que a equipe discuta sobre o trabalho regularmente                                                                 

- possível que a equipe discuta sobre o trabalho informalmente                                                                 
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No meu trabalho estou exposto ao risco de ....                                         Sim                Não 

- agressão verbal                                                                                                                                        

- agressão física                                                                                                                                          

- assédio sexual                                                                                                                                                   

- intimidação (ameaçar, assustar, provocar medo)                                                                     

- discriminação sexual                                                                                                               

- discriminação ligada à idade                                                                                                                     

- discriminação relacionada à nacionalidade ou raça                                                                                  

- discriminação relacionada a uma deficiência física ou mental                                                                

 

Contato com o Público 

No meu trabalho existe ...                                                                          Sim               Não 

- contato direto com o público  

(clientes, usuários, fornecedores) 

 

Na maior parte das vezes esses contatos com o público são:                    Sim            Não 

- bons                                                                                                                                                          

- gratificantes                                                                                                                                                   

- desgastantes                                                                                                                                              

- desagradáveis                                                                                                                                                

 

                                                                                                                        Frequentemente          Mais ou Menos              Raramente          Nunca  

- Consigo atender às  necessidades do público 

(manter tudo limpo e arrumado) 

 

3. Características do Trabalho 

O meu trabalho é um trabalho ...                                                                 Sim               Não 

- onde se aprende coisas novas                                                                                                                      

- monótono                                                                                                                                                 

- variado                                                                                                                                                   

- criativo                                                                                                                                                       

- muito complexo/difícil                                                                                                                         

- com exigências excessivas relacionadas com momentos de                                                   

atenção e concentração, devido a ritmos de trabalho elevados 

ou controle de qualidade 

 

4. Reconhecimento e Satisfação no trabalho                                                                                                  

O meu trabalho é um trabalho ...                                                                         Sim       Não 

- que, de forma geral, é reconhecido pelos colegas                                         

- que, de forma geral, é reconhecido pelas chefias                                                                

- que, de forma geral, é reconhecido pelo público/usuários dos serviços                             

- que, de forma geral, é reconhecido pela sociedade                                                                             

- que poderei realizar daqui a 10 anos                                                                                                     
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- no qual, de uma forma geral, me sinto explorado                                                                               

- que gostaria que os meus filhos realizassem, caso manifestem                                          

  vontade  

- com o qual, de um modo geral, estou satisfeito                                                                  

- que, de um modo geral, é gratificante, pelo resultado atingido                                                          

 

           III.  O QUE ME INCOMODA MAIS NO MEU TRABALHO     

Assinale com um (X) em que medida as seguintes situações lhe causam incômodo no seu dia a dia de trabalho. 

Há 4 respostas possíveis, desde “muito incômodo” até “nenhum incômodo”. 

As situações que não caracterizam o seu trabalho, por favor, deixe em branco. 

Para mim, no meu trabalho, causa-me incômodo:                                                                                            

                                                                                                                        Muito                     Mais ou                 Pouco                   Nenhum 

                                                                                                                       Incômodo                Menos                Incômodo               Incômodo 
- estar exposto a um ambiente físico nocivo                                                                               
   (ruído, radiação, agentes biológicos etc.) 
- realizar gestos precisos e minuciosos                                                                                                         

- gastar muito tempo com deslocamento                                                                                                   
   (ir e voltar do trabalho) 

- ter que me adaptar a mudanças dos métodos                                                                          

  ou instrumentos de trabalho 

- controlar/monitorar equipamentos                                                                                                          

- ter que dar resposta às dificuldades ou                                                                                                   

  sofrimento de outras pessoas 

- não dispor de condições necessárias para                                                                                                

  atender demandas do público 

- as exigências corporais  
  (gestos, posturas,esforços, deslocamentos) 

- o ritmo do trabalho  
  (horários, imprevistos pressa, fazer várias coisas  
   ao mesmo tempo) 

- estar exposto ao risco de agressões   

- estar exposto ao risco de discriminação                                                                                                        

- trabalhar só                                                                                                                                                 

- trabalhar na presença dos outros, sem poder                                                                              

  me isolar 

- comunicar-me de forma quase permanente                                                                                          

  com outras pessoas 

- ter um trabalho em que sou constantemente                                                                           

  solicitado 

- ter um trabalho que exige longos períodos de                                                                                   

  concentração intensa 

- ter um trabalho em que me sinto explorado                                                                                            

- ter um trabalho em que me sinto insatisfeito                                                                     

- não ser bem orientado quanto à forma de                                                                                                           

  realização das atividades 

- não dispor dos recursos necessários  
  (materiais, instrumentos, equipamentos) 
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              IV.  VIDA FORA DO TRABALHO 

                                                                                Solteiro (a)         Casado(a),mora com                 Separado(a),             Viúvo (a) 

                                                                                                                  Companheiro                      divorciado(a)                                                   

        Estado Conjugal                                                                                  

                                                                                                    Sim                    Não 

Moro só                                                                                                           

 

Além de mim, moram na minha casa ...                                                               pessoas 

                                                                                                        Sim                  Não 

Dentre essas pessoas algumas precisam de                                                                         

cuidados especiais (pela idade avançada,doença ou  

algum outro problema) 
Tenho filhos e/ou enteados ...                                                                           

A quantidade de filhos e/ou enteados que tenho, de acordo com a idade é ....  

          De 0 a 12 anos              De 13 a 18 anos                   Maiores de 18 anos                                                             

 

                                                                                                          Sim,              Sim, com              Sim, com            Nunca 

                                                                                                       sempre            facilidade               dificuldade 

Consigo conciliar a vida de trabalho                                                                        

com a vida fora do trabalho 

Quando estou em casa sou responsável pelas seguintes tarefas: 

                                                                                                       Sim,             Sim,                       Sim,divido               Sim,                Nunca 

                                                                                                   sozinha         a maior parte            igualmente             mas pouco   

                                                                                                                                                           c/ alguém 

Cuidar das crianças/adolescentes                                                                                  

Cuidar das pessoas que precisam de                               

cuidados especiais   

Cuidar da limpeza                                                                                                                                       

Fazer compras                                                                                                                                                

Cozinhar                                                                                                                                                       

Lavar/passar roupas                                                                                                                                    

 

           V. EDUCAÇÃO E TRABALHO 

                                                                                                                                                                                              Sim                    Não 

Meu trabalho atual exige curso escolar específico para realizá-lo.                                                      

 

Em caso positivo, o que aprendi:                                

                                                                                                                                                              Mais ou        

                                                                                                                                        Muito               menos                   Pouco          Nada 

Foi suficiente para atender às minhas necessidades                                                                

nesse trabalho                                                                    
                                                                                                                                                      Sim                     Não 

Foi necessário aprendizagem diretamente no local de trabalho                                                          

Em caso positivo, aprendi:                                                                                                                                                                                 

- através de treinamento oferecido pela instituição empregadora                                                         

- observando colegas de trabalho                                                                                                           

- por orientação de colegas de trabalho                                                                                                

- sozinho                                                                                                                                                 

 



 

 

 

109 

Tenho tido oportunidade de ampliar meus conhecimentos,  

através de outros cursos.   

 

Esses conhecimentos são importantes para:                                                Sim                         Não 

- a atuação no meu trabalho                                                                                                                                                                                   

- o exercício de outra atividade profissional                                     

- o que se refere à saúde do trabalhador, segurança etc.                                                                    
 

 

                                                                                                                                                                          Mais ou            

                                                                                                                                                        Muito          Menos            Pouco         Nada                    

- Contribuíram para realização do meu trabalho atual                                                                

 

- Tenho muitas dúvidas em como devo realizar minhas                                                                 

   atividades   

    

- Tenho encontrado dificuldade para realizar meu                                                                               

   trabalho porque foram introduzidas mudanças para 

   as quais não fui preparado de forma adequada 

 

                                                                                                                        Sim                  Não 

- Tenho vontade de continuar os estudos                                                                           

 

Se SIM, há algum impedimento para o retorno aos estudos?   Qual?  

 

VI.    O MEU ESTADO DE SAÚDE                                                                                                                       

 

            VI. O MEU ESTADO DE SAÚDE                                                                                                                       

 

                                                                                                                                                               Mais ou 

                                                                                                                                        Muito              Menos             Pouco               Nada  

- Considero que a minha saúde está sendo ou foi               

   afetada devido ao trabalho que realizo 

 

- Considero que a minha saúde foi afetada devido              

   ao trabalho que realizei anteriormente 

 

PROBLEMAS DE SAÚDE 

Assinale com (X), na 1ª parte da resposta, todos os problemas de saúde que você tem ou que teve. 

Atenção: A 2ª parte deve ser respondida quando a resposta da 1ª parte for positiva.  

1ª Parte                                                                                        2ª Parte 

Tenho ou tive este problema de saúde                                      Este problema de saúde ... 
                                                                                            

                                                                                             Sim               Foi causado pelo     Foi agravado ou acelerado     Não tem nenhuma 

                                                                                                                                      meu trabalho         pelo meu trabalho               relação c/meu trabalho 

   

- Ferimentos por acidente                                                                                                                                                    

- Doenças Infecciosas                                                                                                                                                               

- Problemas de Visão 

- Problemas de Voz                                                                                                                                                        

- Problemas de Audição  

- Problemas de Pele 

- Problemas respiratórios (asma, alergias,                                                              
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  falta de ar etc.)  
                          

- Problemas musculares e das articulações 

- Problemas digestivos (má digestão,vômito, 

  Diarreia etc.)    
        

- Problemas hepáticos (fígado, vesícula) 

- Problemas renais 

- Problemas no trato-urinário 

- Problemas associados à menstruação ou  

  problemas de Próstata 
 

- Problemas ligados ao sistema nervoso                                                                                                                        

- Problemas de sono (sonolência, insônia)  

- Problemas em engravidar ou na gravidez 

- Problemas cardiocirculatório  

  (hipertensão, Infarto do miocárdio, angina etc.). 
 

1ª Parte                                                                                        2ª Parte 

Tenho ou tive este problema de saúde                                      Este problema de saúde ... 

                                                                                     Sim                     Foi causado pelo     Foi agravado ou acelerado    Não tem nenhuma 

                                                                                                                                    meu trabalho             pelo meu trabalho           relação c/meu trabalho 

 

- Dores de Cabeça                                                                                                                                                         

- Dores no estômago                                                                                                                                                      

- Varizes (vasos rompidos,hematomas)                                                                                                                                 

- Adormecimento frequente de membros         

- Alergias            

- Stress  

- Depressão (tristeza) 

- Mudanças bruscas do humor ou 

  Alterações de comportamento 

 
- Fadiga geral 

- Ansiedade  

- Irritabilidade 

- Dores musculares crônicas 

- Problemas da coluna vertebral 

 

Tenho os seguintes diagnósticos de doença confirmados:        

  

 

 

 

                                                                                           Sim                 Não 

- Uso frequentemente medicamentos 

 

- Os medicamentos são:                                                            - O motivo: 
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- Tenho os seguintes hábitos que auxiliam na manutenção da minha saúde: 

         

      

 

 

                                                                                                                                           Sim               Não 

- Já tive um acidente de trabalho ou doença profissional 

 

Este acidente ou doença foi:       

 

Em caso positivo: 

                                                                                              Sim                  Não 

- Foi necessário licença médica 

- Foi registrada ou emitida CAT  

  (comunicação de acidente de trabalho) 

- Fiquei com incapacidade reconhecida 

  decorrente deste acidente ou desta doença ... 

 

Especificação 

 

           VII. PROTEÇÃO E CUIDADOS 

 

                                                                   Mais 

                                                                                                                                   Muita                  ou Menos             Pouca          Nenhuma 

- Considero ter informação sobre os riscos  

  ligados ao ambiente físico do meu trabalho 

  (por ex: do equipamento, dos materiais, dos instrumentos, 

  da qualidade do ar, da acústica do local de trabalho, dos produtos 

  que utiliza, da contaminação). 
 

                                                                                                                                                     Sim                 Não               Não se justifica 

- No meu local de trabalho tenho à disposição: 

- Proteção Individual (por ex.: luvas, protetores auditivos,                     

  máscara, calçado de proteção, óculos)  

 

- Proteção Coletiva (por ex.: silenciadores nas máquinas,                             

  painéis antirruído, climatização adequada) 
 

                                                                                                                                             Muito       Mais ou Menos       Pouco          Nada 

- Considero que a utilização de equipamento de     

  proteção individual dificulta a realização da minha 

  atividade de trabalho 

 

- Considero que no meu trabalho, existe preocupação       

  em minimizar os riscos profissionais 

 

- Conto com suporte de especialistas na área de saúde      

  e trabalho 
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Para evitar que minha saúde seja afetada pelo trabalho tomo os seguintes cuidados ... 

 

 

 

            

         

Gostaria de fazer os seguintes comentários relativos às questões presentes neste questionário e/ou sobre aspectos 

que não foram contemplados. 

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

AGRADECEMOS A SUA PARTICIPAÇÃO! 

*Insats – Inquérito de Saúde e Trabalho em Serviços 

Proposta metodológica para a análise dos efeitos das condições de trabalho sobre a saúde.  

Instrumento elaborado pelas pesquisadoras: Carla Barros-Duarte, Liliana Cunha e Marianne Lacomblez. 

Universidade Fernando Pessoa e Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto.  
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7.2 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO 

 

Eu, ___________________________________________________declaro estar devidamente 

informado (a) e de acordo em participar do estudo sobre “ANÁLISE DO TRABALHO E 

DA SAÚDE DAS MULHERES QUE DESEMPENHAM A FUNÇÃO DE LIMPEZA NO 

PÓLO UNIVERSITÁRIO DE VOLTA REDONDA”, com o objetivo de colaborar com a 

pesquisa da mestranda Eliza Regina Fonseca de Azevedo, do Curso de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção da Universidade Federal Fluminense, ênfase em Gestão Estratégica 

de Pessoas. 

Declaro estar ciente de que os dados coletados para esta pesquisa são de caráter sigiloso e não 

haverá identificação do(s) colaborador (es) participantes desta pesquisa.  

 

Volta Redonda/RJ, __ de ________________ de 2014. 

 

 

 

________________________                                ______________________  

           Funcionário                                                        Pesquisadora  
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8 ANEXO 

 

8.1 INSTRUÇÃO NORMATIVA NO  02, DE 30 DE ABRIL DE 2008 

 

O SECRETÁRIO DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO 

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o Decreto no 6.081, de 12 de abril de 2007 e considerando o 

disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 

Decreto nº 1.094, de 23 de março de 1994 e no Decreto nº 2.271, de 07 de julho de 1997, 

RESOLVE: 

             Art. 1º Disciplinar a contratação de serviços, continuados ou não, por órgãos ou 

entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais - SISG. 

             Parágrafo único. Para os efeitos desta Instrução Normativa, são adotadas as definições 

constantes do Anexo I desta Instrução Normativa. 

             Art. 2º As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas 

de planejamento, em harmonia com o planejamento estratégico da instituição, que estabeleça 

os produtos ou resultados a serem obtidos, quantidades e prazos para entrega das parcelas, 

quando couber. 

             Parágrafo único. O planejamento de que trata o caput, quando dispor sobre serviços 

de natureza intelectual, deverá observar ainda as seguintes diretrizes: 

             I - evitar o domínio de uma única empresa sobre a gestão dos serviços, evitando a 

dependência em relação a prestadores específicos, exceto quando o serviço for prestado por 

órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para este fim 

específico; 

             II – definir papéis e responsabilidades dos atores e áreas envolvidas na contratação, 

tais como: 

            a) ateste dos produtos e serviços; 

            b) resolução de problemas; 
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            c) acompanhamento da execução dos trabalhos; 

            d) gerenciamento de riscos; 

            e) sugestão de aplicação de penalidades; 

            f) avaliação da necessidade de aditivos contratuais; e 

            g) condução do processo de repactuação, quando for o caso. 

            Art. 3º Serviços distintos devem ser licitados e contratados separadamente, ainda que o 

prestador seja vencedor de mais de um item ou certame. 

            § 1º O disposto no caput não impede a adoção de medidas de economia processual, 

tais como a assinatura e publicação conjunta, em um mesmo documento, de contratos 

distintos. 

            § 2º O órgão não poderá contratar o mesmo prestador para realizar serviços de 

execução e fiscalização relativos ao mesmo objeto, assegurando a necessária segregação das 

funções. 

            § 3º As licitações por empreitada de preço global, em que serviços distintos são 

agrupados em um único lote, devem ser excepcionais, somente admissíveis quando, 

comprovada e justificadamente, houver necessidade de inter-relação entre os serviços 

contratados, gerenciamento centralizado ou implicar vantagem para a Administração, 

observando-se o seguinte: 

            I - é vedada a contratação parcial do lote, isto é, de apenas alguns dos serviços ou 

materiais que o compõem, devendo todos os serviços e materiais agrupados no lote serem 

adquiridos em sua integralidade; e 

            II - excepcionalmente poderá ocorrer a contratação parcial do lote quando houver 

vinculação entre o serviço contratado e a quantidade de material necessária à sua execução, 

em que poderá ser adquirida a estrita quantidade do material que for necessária à completa 

execução do serviço, ainda que menor do que a previamente estimada e desde que não 

ultrapasse o limite estabelecido no artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

            Art. 4º A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer quando, pela 

sua natureza, o serviço a ser contratado evidenciar: 
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            I - a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de modo a não 

demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os cooperados, nem entre a 

Administração e os cooperados; e 

            II - a possibilidade de gestão operacional do serviço for compartilhada ou em rodízio, 

onde as atividades de coordenação e supervisão da execução dos serviços, e a de preposto, 

conforme determina o art. 68 da Lei nº 8.666, de 1993, sejam realizadas pelos cooperados de 

forma alternada, em que todos venham a assumir tal atribuição. 

            Parágrafo único. Quando admitida a participação de cooperativas, estas deverão 

apresentar um modelo de gestão operacional adequado ao estabelecido neste artigo, sob pena 

de desclassificação. 

            Art. 5º Não será admitida a contratação de cooperativas ou instituições sem fins 

lucrativos cujo estatuto e objetivos sociais não prevejam ou não estejam de acordo com o 

objeto contratado. 

            Parágrafo único. Quando da contratação de cooperativas ou instituições sem fins 

lucrativos, o serviço contratado deverá ser executado obrigatoriamente pelos cooperados, no 

caso de cooperativa, ou pelos profissionais pertencentes aos quadros funcionais da instituição 

sem fins lucrativos, vedando-se qualquer intermediação ou subcontratação. 

            DA TERCEIRIZAÇÃO 

            Art. 6º Os serviços continuados que podem ser contratados de terceiros pela 

Administração são aqueles que apóiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento 

da missão institucional do órgão ou entidade, conforme dispõe o Decreto nº 2.271/97. 

            Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta Instrução Normativa não 

gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a Administração, vedando-se 

qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta. 

            Art. 7º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, 

informática, coperagem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, 

equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta. 
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            § 1º Na contratação das atividades descritas no caput, não se admite a previsão de 

funções que lhes sejam incompatíveis ou impertinentes. 

            § 2º A Administração poderá contratar, mediante terceirização, as atividades dos 

cargos extintos ou em extinção, tais como os elencados na Lei nº 9.632/98. 

            Art. 8º Poderá ser admitida a alocação da função de apoio administrativo, desde que 

todas as tarefas a serem executadas estejam previamente descritas no contrato de prestação de 

serviços para a função específica, admitindo-se pela administração, em relação à pessoa 

encarregada da função, a notificação direta para a execução das tarefas previamente definidas. 

            Art. 9º É vedada a contratação de atividades que: 

            I - sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão 

ou entidade, assim definidas no seu plano de cargos e salários, salvo expressa disposição legal 

em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro 

geral de pessoal; 

            II - constituam a missão institucional do órgão ou entidade; e 

            III - impliquem limitação do exercício dos direitos individuais em benefício do 

interesse público, exercício do poder de polícia, ou manifestação da vontade do Estado pela 

emanação de atos administrativos, tais como: 

            a) aplicação de multas ou outras sanções administrativas; 

            b) a concessão de autorizações, licenças, certidões ou declarações; 

            c) atos de inscrição, registro ou certificação; e 

            d) atos de decisão ou homologação em processos administrativos. 

            Art. 10. É vedado à Administração ou aos seus servidores praticar atos de ingerência 

na administração da contratada, tais como: 

            I - exercer o poder de mando sobre os empregados da contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 
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contratação prever o atendimento direto, tais como nos serviços de recepção e apoio ao 

usuário; 

            II - direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 

            III - promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da contratada, 

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da 

contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

            IV – considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do 

próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de 

concessão de diárias e passagens. 

            Art. 11. A contratação de serviços continuados deverá adotar unidade de medida que 

permita a mensuração dos resultados para o pagamento da contratada, e que elimine a 

possibilidade de remunerar as empresas com base na quantidade de horas de serviço ou por 

postos de trabalho. 

            § 1º Excepcionalmente poderá ser adotado critério de remuneração da contratada por 

postos de trabalho ou quantidade de horas de serviço quando houver inviabilidade da adoção 

do critério de aferição dos resultados. 

            § 2º Quando da adoção da unidade de medida por postos de trabalho ou horas de 

serviço, admite-se a flexibilização da execução da atividade ao longo do horário de 

expediente, vedando-se a realização de horas extras ou pagamento de adicionais não previstos 

nem estimados originariamente no instrumento convocatório. 

            § 3º Os critérios de aferição de resultados deverão ser preferencialmente dispostos na 

forma de Acordos de Nível de Serviços, conforme dispõe esta Instrução Normativa e que 

deverá ser adaptado às metodologias de construção de ANS disponíveis em modelos técnicos 

especializados de contratação de serviços, quando houver. 

            Art. 12. O órgão ou entidade contratante, na contratação de serviços de natureza 

intelectual ou estratégicos, deverá estabelecer a obrigação da contratada de promover a 

transição contratual com transferência de tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de 
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informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da contratante ou da nova 

empresa que continuará a execução dos serviços. 

            Art. 13. A Administração não se vincula às disposições contidas em Acordos e 

Convenções Coletivas que estabeleçam valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou 

previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício da atividade. 

            DO PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA 

            Art. 14. A contratação de prestação de serviços será sempre precedida da apresentação 

do Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser preferencialmente elaborado por 

técnico com qualificação profissional pertinente às especificidades do serviço a ser 

contratado, devendo o Projeto ou o Termo ser justificado e aprovado pela autoridade 

competente. 

            Art. 15. O Projeto Básico ou Termo de Referência deverá conter: 

            I - a justificativa da necessidade da contratação, dispondo, dentre outros, sobre: 

            a) motivação da contratação; 

            b) benefícios diretos e indiretos que resultarão da contratação; 

            c) conexão entre a contratação e o planejamento existente; 

            d) agrupamento de itens em lotes; 

            e) critérios ambientais adotados, se houver; 

            f) natureza do serviço, se continuado ou não; 

            g) inexigibilidade ou dispensa de licitação, se for o caso; e 

            h) referências a estudos preliminares, se houver. 

            II - o objetivo, identificando o que se pretende alcançar com a contratação; 

            III - o objeto da contratação, com os produtos e os resultados esperados com a 

execução do serviço; 
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            IV - a descrição detalhada dos serviços a serem executados, e das metodologias de 

trabalho, nomeadamente a necessidade, a localidade, o horário de funcionamento e a 

disponibilidade orçamentária e financeira do órgão ou entidade, nos termos do art. 12 da Lei 

nº 8.666, de 1993, com a definição da rotina de execução, evidenciando: 

            a) freqüência e periodicidade; 

            b) ordem de execução; 

            c) procedimentos, metodologias e tecnologias a serem empregadas; 

            d) deveres e disciplina exigidos; e 

            e) demais especificações que se fizerem necessárias. 

            V - a justificativa da relação entre a demanda e a quantidade de serviço a ser 

contratada, acompanhada, no que couber, dos critérios de medição utilizados, documentos 

comprobatórios, fotografias e outros meios probatórios que se fizerem necessários; 

            VI - o modelo de ordem de serviço, sempre que houver a previsão de que as demandas 

contratadas ocorrerão durante a execução contratual, e que deverá conter os seguintes campos: 

            a) a definição e especificação dos serviços a serem realizados; 

            b) o volume de serviços solicitados e realizados, segundo as métricas definidas; 

            c) os resultados ou produtos solicitados e realizados; 

            d) prévia estimativa da quantidade de horas demandadas na realização da atividade 

designada, com a respectiva metodologia utilizada para a sua quantificação, nos casos em que 

a única opção viável for a remuneração de serviços por horas trabalhadas; 

            e) o cronograma de realização dos serviços, incluídas todas as tarefas significativas e 

seus respectivos prazos; 

            f) custos da prestação do serviço, com a respectiva metodologia utilizada para a 

quantificação desse valor; 
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            g) a avaliação da qualidade dos serviços realizados e as justificativas do avaliador; e 

            h) a identificação dos responsáveis pela solicitação, pela avaliação da qualidade e pela 

ateste dos serviços realizados, os quais não podem ter nenhum vínculo com a empresa 

contratada. 

            VII - a metodologia de avaliação da qualidade e aceite dos serviços executados; 

            VIII - a necessidade, quando for o caso, devidamente justificada, dos locais de 

execução dos serviços serem vistoriados previamente pelos licitantes, devendo tal exigência, 

sempre que possível, ser substituída pela divulgação de fotografias, plantas, desenhos técnicos 

e congêneres; 

            IX - o enquadramento ou não do serviço contratado como serviço comum para fins do 

disposto no art. 4º do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005; 

            X - a unidade de medida utilizada para o tipo de serviço a ser contratado, incluindo as 

métricas, metas e formas de mensuração adotadas, dispostas, sempre que possível, na forma 

de Acordo de Níveis de Serviços, conforme estabelece o inciso XVII deste artigo; 

            XI - o quantitativo da contratação; 

            XII - o custo estimado da contratação, o valor máximo global e mensal estabelecido 

em decorrência da identificação dos elementos que compõem o preço dos serviços, definido 

da seguinte forma: 

            a) por meio do preenchimento da planilha de custos e formação de preços, observados 

os custos dos itens referentes ao serviço, podendo ser motivadamente dispensada naquelas 

contratações em que a natureza do seu objeto torne inviável ou desnecessário o detalhamento 

dos custos para aferição da exeqüibilidade dos preços praticados; e 

            b) por meio de fundamentada pesquisa dos preços praticados no mercado em 

contratações similares; ou ainda por meio da adoção de valores constantes de indicadores 

setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas ou outros 

equivalentes, se for o caso. 
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            XIII - a quantidade estimada de deslocamentos e a necessidade de hospedagem dos 

empregados, com as respectivas estimativas de despesa, nos casos em que a execução de 

serviços eventualmente venha a ocorrer em localidades distintas da sede habitual da prestação 

do serviço; 

            XIV - a produtividade de referência, quando cabível, ou seja, aquela considerada 

aceitável para a execução do serviço, sendo expressa pelo quantitativo físico do serviço na 

unidade de medida adotada, levando-se em consideração, entre outras, as seguintes 

informações: 

            a) rotinas de execução dos serviços; 

            b) quantidade e qualificação da mão-de-obra estimada para execução dos serviços; 

            c) relação do material adequado para a execução dos serviços com a respectiva 

especificação, podendo, quando necessário, ser indicada a marca, desde que acrescida da 

expressão "ou similar"; 

            d) relação de máquinas, equipamentos e utensílios a serem utilizados; e 

            e) condições do local onde o serviço será realizado. 

            XV – condições que possam ajudar na identificação do quantitativo de pessoal e 

insumos necessários à execução contratual, tais como: 

            a) quantitativo de usuários; 

            b) horário de funcionamento do órgão e horário em que deverão ser prestados os 

serviços; 

            c) restrições de área, identificando questões de segurança institucional, privacidade, 

segurança, medicina do trabalho, dentre outras; 

            d) disposições normativas internas; e 

            e) instalações, especificando-se a disposição de mobiliário e equipamentos, 

arquitetura, decoração, dentre outras. 
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            XVI - deveres da contratada e da contratante; 

            XVII - o Acordo de Níveis de Serviços, sempre que possível, conforme modelo 

previsto no anexo II, deverá conter: 

            a) os procedimentos de fiscalização e de gestão da qualidade do serviço, 

especificando-se os indicadores e instrumentos de medição que serão adotados pelo órgão ou 

entidade contratante; 

            b) os registros, controles e informações que deverão ser prestados pela contratada; e 

            c) as respectivas adequações de pagamento pelo não atendimento das metas 

estabelecidas. 

            XVIII - critérios técnicos de julgamento das propostas, nas licitações do tipo técnica e 

preço, conforme estabelecido pelo artigo 46 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

            Art. 16. Na definição do serviço a ser contratado, são vedadas as especificações que: 

            I - sejam restritivas, limitando a competitividade do certame, exceto quando 

necessárias e justificadas pelo órgão contratante; 

            II - direcionem ou favoreçam a contratação de um prestador específico; 

            III - não representem a real demanda de desempenho do órgão ou entidade, não se 

admitindo especificações que não agreguem valor ao resultado da contratação ou sejam 

superiores às necessidades do órgão; e 

            IV - estejam defasadas tecnológica e/ou metodologicamente ou com preços superiores 

aos de serviços com melhor desempenho. 

            Art. 17. Quando for adotado o Acordo de Níveis de Serviços, este deverá ser 

elaborado com base nas seguintes diretrizes: 

            I - antes da construção dos indicadores, os serviços e resultados esperados já deverão 

estar claramente definidos e identificados, diferenciando-se as atividades consideradas críticas 

das secundárias; 
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            II - os indicadores e metas devem ser construídos de forma sistemática, de modo que 

possam contribuir cumulativamente para o resultado global do serviço e não interfiram 

negativamente uns nos outros; 

            III - os indicadores devem refletir fatores que estão sob controle do prestador do 

serviço; 

            IV - previsão de fatores, fora do controle do prestador, que possam interferir no 

atendimento das metas; 

            V - os indicadores deverão ser objetivamente mensuráveis, de preferência facilmente 

coletáveis, relevantes e adequados à natureza e características do serviço e compreensíveis. 

            VI - evitar indicadores complexos ou sobrepostos; 

            VII - as metas devem ser realistas e definidas com base em uma comparação 

apropriada; 

            VIII - os pagamentos deverão ser proporcionais ao atendimento das metas 

estabelecidas no ANS, observando-se o seguinte: 

            a) as adequações nos pagamentos estarão limitadas a uma faixa específica de 

tolerância, abaixo da qual o fornecedor se sujeitará às sanções legais; e 

            b) na determinação da faixa de tolerância de que trata a alínea anterior, considerar-se-á 

a relevância da atividade, com menor ou nenhuma margem de tolerância para as atividades 

consideradas críticas. 

            IX - o não atendimento das metas, por ínfima ou pequena diferença, em indicadores 

não críticos, poderá ser objeto apenas de notificação nas primeiras ocorrências, de modo a não 

comprometer a continuidade da contratação. 

            DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

            Art. 18. Os instrumentos convocatórios de licitação e os atos relativos à dispensa ou 

inexigibilidade de licitação, bem como os contratos deles decorrentes, observarão, além das 

disposições contidas na Lei nº 8.666/93, na Lei nº10.520/2002, na Lei Complementar 
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no 123/2006, no Decreto nº 2.271/97 e no Decreto nº 6.204/2007, o disposto nesta Instrução 

Normativa e serão adaptados às especificidades de cada caso. 

            Art. 19. Os instrumentos convocatórios devem o conter o disposto no art. 40 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, indicando ainda, quando couber: 

            I - disposição específica que garanta que as atividades de solicitação, avaliação e 

atestação dos serviços não sejam realizadas pela mesma empresa contratada para a realização 

dos serviços, mediante a designação de responsáveis, devidamente qualificados para as 

atividades e sem vínculo com a empresa, e que deverão ser, preferencialmente, servidores do 

órgão ou entidade contratante; 

            II - cláusula específica para vedar a adjudicação de dois ou mais serviços licitados a 

uma mesma empresa, quando, por sua natureza, os serviços licitados exijam a segregação de 

funções, tais como a de executor e fiscalizador, assegurando a possibilidade de participação 

de todos licitantes em ambos os itens, e estabelecendo a ordem de adjudicação entre eles; 

            III - o modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme Anexo III desta 

Instrução Normativa, o qual constituirá anexo do ato convocatório e deverá ser preenchido 

pelos proponentes; 

            IV - a exigência de realização de vistoria pelos licitantes, desde que devidamente 

justificada no projeto básico, a ser atestada por meio de documento emitido pela 

Administração; 

            V - as exigências de apresentação e condições de julgamento das propostas; 

            VI - requisitos de habilitação dos licitantes; 

            VII - nas licitações tipo "técnica e preço", os critérios de julgamento para 

comprovação da capacidade técnica dos licitantes; 

            VIII - o prazo de vigência contratual, prevendo, inclusive, a possibilidade de 

prorrogação, quando couber; 
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            IX - a exigência de apresentação, no momento da contratação, dos acordos ou 

convenções coletivas que regem as categorias profissionais vinculadas à execução do serviço, 

quando for o caso; 

            X - a forma como será contada a periodicidade para a concessão da primeira 

repactuação, nas contratações de serviços continuados, conforme definido no artigo 30 desta 

Instrução Normativa, evidenciando que eventuais repactuações subseqüentes deverão 

observar o interregno mínimo de um ano, contado a partir da última repactuação contratual 

ocorrida; 

            XI - indicação das sanções cabíveis por eventual descumprimento das obrigações 

contratuais pactuadas; 

            XII - a necessidade de adequação dos pagamentos ao atendimento das metas na 

execução do serviço, com base no Acordo de Níveis de Serviço e nos instrumentos de 

fiscalização e medição da qualidade definidos no Projeto Básico ou Termo de Referência; 

            XIII – cláusula, nas contratações de serviços não continuados, prevendo que os 

pagamentos estarão condicionados à entrega dos produtos atualizados pela contratada, que 

deverá: 

            a) manter todas as versões anteriores para permitir o controle das alterações; e 

            b) garantir a entrega de todos os documentos e produtos gerados na execução, tais 

como o projeto, relatórios, atas de reuniões, manuais de utilização, etc. 

            XIV - a possibilidade ou não da participação de cooperativas, nos termos desta 

Instrução Normativa; 

            XV - as hipóteses de substituição dos profissionais alocados aos serviços contratados, 

quando for o caso, nos termos artigo 30, § 10, da 8.666/93, exclusivamente em relação aos 

profissionais integrantes da equipe técnica que será avaliada; e 

            XVI – regras que prevejam, nas contratações de serviços não continuados, os 

seguintes direitos à contratante: 
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            a) o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de 

cada parcela, de forma permanente, permitindo à contratante distribuir, alterar e utilizar os 

mesmos sem limitações; e 

            b) os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução do 

contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua 

utilização sem que exista autorização expressa da contratante, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

            § 1º Nas contratações de serviços continuados, o instrumento convocatório poderá 

estabelecer, como condição para as eventuais repactuações, que o contratado se comprometerá 

a aumentar a garantia prestada com os valores providos pela Administração e que não foram 

utilizados para o pagamento de férias. 

            § 2º Na definição dos requisitos de habilitação técnica dos licitantes, conforme 

determina o artigo 30 da Lei nº 8.666, de 1993, ou na definição dos critérios de julgamento da 

proposta técnica, no caso de licitações tipo técnica e preço, é vedado: 

            I - exigir ou atribuir pontuação para mais de um atestado comprobatório da 

experiência do licitante no mesmo critério de avaliação; 

            II - a pontuação de atestados que foram exigidos para fins de habilitação; 

            III - exigir ou atribuir pontuação para qualificação que seja incompatível ou 

impertinente com a natureza ou a complexidade do serviço ou da atividade a ser executada; e 

            IV – exigir ou atribuir pontuação para a alocação de profissionais de nível e 

qualificação superior ou inferior aos graus de complexidade das atividades a serem 

executadas, devendo-se exigir a indicação de profissionais de maior qualificação apenas para 

as tarefas de natureza complexa. 

            § 3º Sendo permitida a participação de cooperativas, o instrumento convocatório deve 

exigir, na fase de habilitação: 
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            I - a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a 

contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição; 

            II - a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI de 

cada um dos cooperados relacionados; 

            III – a comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados 

necessários à prestação do serviço; 

            IV – o registro previsto na Lei 5.764, art. 107; 

            V – a comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos 

cooperados que executarão o contrato; e 

            VI - os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da 

cooperativa: 

            a) ata de fundação; 

            b) estatuto social com a ata da assembléia que o aprovou; 

            c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembléia que os 

aprovou; 

            d) editais de convocação das três últimas assembléias gerais extraordinárias; 

            e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembléias 

gerais ou nas reuniões seccionais; e 

            f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da 

licitação; 

            Art. 20. É vedado à Administração fixar nos instrumentos convocatórios: 

            I - o quantitativo de mão-de-obra a ser utilizado na prestação do serviço; 

            II - os salários das categorias ou dos profissionais que serão disponibilizados para a 

execução do serviço pela contratada; 
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            III - os benefícios, ou seus valores, a serem concedidos pela contratada aos seus 

empregados; 

            IV - exigências de fornecimento de bens ou serviços não pertinentes ao objeto a ser 

contratado; 

            V - exigência de qualquer documento que configure compromisso de terceiro alheio à 

disputa; 

            VI -exigência de comprovação de filiação a Sindicato ou a Associação de Classe, 

como condição de participação na licitação; 

            VII - exigência de comprovação de quitação de anuidade junto a entidades de classe 

como condição de participação; 

            VIII - exigência de certidão negativa de protesto como documento habilitatório; e 

            IX - a obrigação do contratante de ressarcir as despesas de hospedagem e transporte 

dos trabalhadores da contratada designados para realizar serviços em unidades fora da 

localidade habitual de prestação dos serviços. 

            § 1º Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de laudos e licenças de 

qualquer espécie só serão devidas pelo vencedor da licitação; dos proponentes poder-se-á 

requisitar tão somente declaração de disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de 

apresentá-los no momento oportuno. 

            § 2º O disposto no inciso IX não impede a exigência no instrumento convocatório que 

os proponentes ofertem preços para as necessidades de deslocamento na prestação do serviço, 

conforme previsto no inciso XII do art. 15. (Redação dada pela retificação publicada no 

Diário Oficial da União do dia 23 de maio de 2008, Seção 1, página 127) 

            DAS PROPOSTAS 

            Art. 21. As propostas deverão ser apresentadas de forma clara e objetiva, em 

conformidade com o instrumento convocatório, devendo conter todos os elementos que 

influenciam no valor final da contratação, detalhando, quando for o caso: 
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            I - os preços unitários, o valor mensal e o valor global da proposta, conforme o 

disposto no instrumento convocatório; 

            II - os custos decorrentes da execução contratual, mediante o preenchimento do 

modelo de planilha de custos e formação de preços estabelecido no instrumento convocatório; 

            III - a indicação dos sindicatos, acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças 

normativas que regem as categorias profissionais que executarão o serviço e as respectivas 

datas bases e vigências, com base no Código Brasileiro de Ocupações – CBO; 

            IV - produtividade adotada, e se esta for diferente daquela utilizada pela 

Administração como referência, mas admitida pelo instrumento convocatório, a respectiva 

comprovação de exeqüibilidade; 

            V - a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual; e 

            VI - a relação dos materiais e equipamentos que serão utilizados na execução dos 

serviços, indicando o quantitativo e sua especificação. 

            Art. 22. Quando permitido no edital, e de acordo com as regras previstas nesta 

Instrução Normativa, os licitantes poderão apresentar produtividades diferenciadas daquela 

estabelecida no ato convocatório como referência, desde que não alterem o objeto da 

contratação, não contrariem dispositivos legais vigentes e apresentem justificativa, devendo 

comprová-las por meio de provas objetivas, tais como: 

            I - relatórios técnicos elaborados por profissional devidamente registrado nas 

entidades profissionais competentes compatíveis com o objeto da contratação; 

            II - manual de fabricante que evidencie, de forma inequívoca, capacidade operacional 

e produtividade dos equipamentos utilizados; 

            III - atestado do fabricante ou de qualquer órgão técnico que evidencie o rendimento e 

a produtividade de produtos ou serviços; e 

            IV - atestados detalhados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado 

que venham a comprovar e exeqüibilidade da produtividade apresentada. 
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            Parágrafo único. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do 

cumprimento das disposições nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de 

executar os serviços nos seus termos, bem como fornecer todos os materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita 

execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

            Art. 23. A contratada deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no 

dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da 

licitação exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 

            Art. 24. Quando a modalidade de licitação for pregão, a planilha de custos e formação 

de preços deverá ser entregue e analisada no momento da aceitação do lance vencedor. 

            DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

            Art. 25. Para a contratação de serviços deverão ser adotados, preferencialmente, os 

tipos de licitação "menor preço" ou "técnica e preço", ressalvadas as hipóteses de dispensa ou 

inexigibilidade previstas na legislação. 

            Art. 26. A licitação do tipo "menor preço" para a contratação de serviços considerados 

comuns deverá ser realizada na modalidade Pregão, conforme dispõe o Decreto nº 5.450, de 

2005, preferencialmente na forma eletrônica. 

            Art. 27. A licitação tipo "técnica e preço" deverá ser excepcional, somente admitida 

para serviços que tenham as seguintes características: 

            I - natureza predominantemente intelectual; 

            II - grande complexidade ou inovação tecnológica ou técnica; ou 

            III - possam ser executados com diferentes metodologias, tecnologias, alocação de 

recursos humanos e materiais e: 

            a) não se conheça previamente à licitação qual das diferentes possibilidades é a que 

melhor atenderá aos interesses do órgão ou entidade; 
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            b) nenhuma das soluções disponíveis no mercado atenda completamente à necessidade 

da Administração e não exista consenso entre os especialistas na área sobre qual seja a melhor 

solução, sendo preciso avaliar as vantagens e desvantagens de cada uma para verificar qual a 

que mais se aproxima da demanda; ou 

            c) exista o interesse de ampliar a competição na licitação, adotando-se exigências 

menos restritivas e pontuando as vantagens que eventualmente forem oferecidas. 

            § 1º A licitação tipo "técnica e preço" não deverá ser utilizada quando existir 

recomendação contrária por parte da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o serviço a ser contratado. 

            § 2º A adoção do tipo de licitação descrito no caput deverá ser feita mediante 

justificativa, consoante o disposto neste artigo. 

            § 3º É vedada a atribuição de fatores de ponderação distintos para os índices técnica e 

preço sem que haja justificativa para essa opção. 

            Art. 28. As propostas apresentadas deverão ser analisadas e julgadas de acordo com o 

disposto nas normas legais vigentes, e ainda em consonância com o estabelecido no 

instrumento convocatório, conforme previsto nos artigos 43, 44, 45, 46 e 48 da Lei nº 8.666, 

de 1993, e na Lei nº 10.520, de 2002. 

            Parágrafo único. Nas licitações tipo "técnica e preço", o julgamento das propostas 

deverá observar os seguintes procedimentos: 

            I - o fator qualidade será aferido mediante critérios objetivos, não se admitindo a 

indicação da entidade certificadora específica, devendo o órgão assegurar-se de que o 

certificado se refira à área compatível com os serviços licitados; 

            II - a atribuição de pontuação ao fator desempenho não poderá ser feita com base na 

apresentação de atestados relativos à duração de trabalhos realizados pelo licitante; 

            III - é vedada a atribuição de pontuação progressiva a um número crescente de 

atestados comprobatórios de experiência de idêntico teor; 
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            IV - poderá ser apresentado mais de um atestado relativamente ao mesmo quesito de 

capacidade técnica, quando estes forem necessários para a efetiva comprovação da aptidão 

solicitada; e 

            V - Na análise da qualificação do corpo técnico que executará o serviço, deve haver 

proporcionalidade entre a equipe técnica pontuável com a quantidade de técnicos que serão 

efetivamente alocados na execução do futuro contrato. 

            Art. 29. Serão desclassificadas as propostas que: 

            I - contenham vícios ou ilegalidades; 

            II - não apresentem as especificações técnicas exigidas pelo Projeto Básico ou Termo 

de Referência; 

            III - apresentarem preços finais superiores ao valor máximo mensal estabelecido pelo 

órgão ou entidade contratante no instrumento convocatório; 

            IV - apresentarem preços que sejam manifestamente inexeqüíveis; e 

            V - não vierem a comprovar sua exeqüibilidade, em especial em relação ao preço e a 

produtividade apresentada. 

            § 1º Consideram-se preços manifestamente inexeqüíveis aqueles que, 

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da contratação 

pretendida. 

            § 2º A inexeqüibilidade dos valores referentes a itens isolados da planilha de custos, 

desde que não contrariem instrumentos legais, não caracteriza motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta. 

            § 3º Se houver indícios de inexeqüibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do 

§ 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, para efeito de comprovação de sua exeqüibilidade, podendo 

adotar, dentre outros, os seguintes procedimentos: 
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            I - questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e 

comprovações em relação aos custos com indícios de inexeqüibilidade; 

            II - verificação de acordos coletivos, convenções coletivas ou sentenças normativas 

em dissídios coletivos de trabalho; 

            III - levantamento de informações junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, e junto 

ao Ministério da Previdência Social; 

            IV - consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares; 

            V - pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

            VI - verificação de outros contratos que o proponente mantenha com a Administração 

ou com a iniciativa privada; 

            VII - pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: 

atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes; 

            VIII - verificação de notas fiscais dos produtos adquiridos pelo proponente; 

            IX - levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por órgãos de 

pesquisa; 

            X - estudos setoriais; 

            XI - consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal; 

            XII - análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente 

favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços; e 

            XIII - demais verificações que porventura se fizerem necessárias. 

            § 4º Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exeqüibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita. 
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            § 5º Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% da média dos preços 

ofertados para o mesmo item, e a inexeqüibilidade da proposta não for flagrante e evidente 

pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será 

obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e exeqüibilidade da proposta. 

            DA VIGÊNCIA DOS CONTRATOS 

            Art. 30. A duração dos contratos ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, podendo, quando for o caso, ser prorrogada até o limite previsto no ato 

convocatório, observado o disposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 

            § 1º O prazo mínimo previsto para início da prestação de serviço continuado com 

dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada deverá ser o suficiente de modo a 

possibilitar a preparação do prestador para o fiel cumprimento do contrato. 

            § 2º Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de 

preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da Administração 

Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais vantajosa para a 

Administração. 

            § 3º A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá ser 

promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido à aprovação da 

consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante. 

            § 4º Nos contratos cuja duração, ou previsão de duração, ultrapasse um exercício 

financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender à despesa no exercício 

em curso, bem como de cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício 

futuro, com a declaração de que, em termos aditivos ou apostilamentos, indicar-se-ão os 

créditos e empenhos para sua cobertura. 

            DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS 

CONTRATOS 

            Art. 31. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na 

verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, 

de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por um 
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representante da Administração, especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei 

nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97. 

            Parágrafo único. Além das disposições previstas neste capítulo, a fiscalização 

contratual dos serviços continuados deverá seguir o disposto no anexo IV desta IN. 

            Art. 32. Em serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o órgão ou 

entidade contratante deve promover reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar 

início execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam 

presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência ou projeto básico, o 

fiscal ou gestor do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os 

gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

            Parágrafo único. O órgão ou entidade contratante deverá estabelecer ainda reuniões 

periódicas, de modo a garantir a qualidade da execução e o domínio dos resultados e 

processos já desenvolvidos por parte do corpo técnico do órgão contratante. 

            Art. 33. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com 

base no Acordo de Níveis de Serviço, quando houver, previamente definido no ato 

convocatório e pactuado pelas partes. 

            § 1º O prestador do serviço poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço 

com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo órgão ou entidade, desde que 

comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores 

imprevisíveis e alheios ao controle do prestador. 

            § 2º O órgão contratante deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos 

serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para corrigir ou aplicar sanções 

quando verificar um viés contínuo de desconformidade da prestação do serviço à qualidade 

exigida. 

            Art. 34. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de 

instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for 

o caso: 
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            I – os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de 

execução e da qualidade demandada; 

            II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação 

profissional exigidas; 

            III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados; 

            IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida; 

            V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e 

            VI - a satisfação do público usuário. 

            § 1º O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade 

efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos 

no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 

            § 2º A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

            § 3º O representante da Administração deverá promover o registro das ocorrências 

verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993. 

            § 4º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 

contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 

aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação 

vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da 

Lei nº 8.666, de 1993. 
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            § 5º Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas 

contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-

á, dentre outras, as seguintes comprovações: 

            I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas: 

            a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de 

seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3o da Constituição federal, sob pena de 

rescisão contratual; 

            b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior; 

            c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior; 

            d) fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível; 

            e) pagamento do 13º salário; 

            f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da 

Lei; 

            g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso; 

            h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem; 

            i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a 

RAIS e a CAGED; 

            j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou 

sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e 

            k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados 

vinculados ao contrato. 

            II - No caso de cooperativas: 

            a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de 

responsabilidade do cooperado; 
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            b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de 

responsabilidade da Cooperativa; 

            c) comprovante de distribuição de sobras e produção; 

            d) comprovante da aplicação do FATES – Fundo Assistência Técnica Educacional e 

Social; 

            e) comprovante da aplicação em Fundo de reserva; 

            f) comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias; e 

            g) eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas. 

            III - No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de 

Interesse Público – OSCIP’s e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de 

atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas 

organizações. 

            Art. 35. Quando da rescisão contratual nas contratações de que trata o artigo anterior, 

o fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das verbas rescisórias ou a comprovação 

de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que 

ocorra a interrupção do contrato de trabalho. 

            Parágrafo único. Até que a contratada comprove o disposto no caput, o órgão ou 

entidade contratante deverá reter a garantia prestada. 

            DO PAGAMENTO 

            Art. 36. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou 

da Fatura pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto no 

art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, observado o disposto no art. 35 desta Instrução Normativa e 

os seguintes procedimentos: 

            § 1º A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes 

comprovações: 



 

 

 

140 

            I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou 

fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, 

nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 

1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na 

contratação de serviços continuados; 

            II - da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao 

referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 

mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; e 

            III - do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal 

ou fatura que tenha sido paga pela Administração. 

            § 2º O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao 

FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções 

cabíveis. 

            § 3º O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela 

Administração, não deverá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua 

apresentação, na inexistência de outra regra contratual. 

            § 4º Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais 

atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá 

ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento 

até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes 

formulas:  

I=(TX/100) 

         365 

EM = I x N x VP, onde: 

I = Índice de atualização financeira; 
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TX = Percentual da taxa de juros de mora anual; 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o 

pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela em atraso. 

             § 5º Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os 

autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos, e ser submetidos à apreciação da 

autoridade superior competente, que adotará as providências para verificar se é ou não caso de 

apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu 

causa.  

 

            DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS 

            Art. 37. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços continuados contratados 

com prazo de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno 

mínimo de um ano. 

            Art. 38. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado 

a partir: 

            I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento 

convocatório; ou 

            II - da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, 

a data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época 

da apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente 

de mão-de-obra e estiver vinculado às datas-base destes instrumentos. 

            Parágrafo único. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, 

com datas-base diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da 
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categoria profissional que represente a maior parcela do custo de mão-de-obra da contratação 

pretendida; 

            Art. 39. Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir 

da data da última repactuação ocorrida. 

            Art. 40. As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada 

de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de 

custos e formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a 

repactuação. 

            § 1º É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na 

proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, 

sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva. 

            § 2º Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante 

negociação entre as partes, considerando-se: 

            I - os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 

            II - as particularidades do contrato em vigência; 

            III - o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 

            IV - a nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

            V - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas 

públicas ou outros equivalentes; e 

            VI - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante. 

            § 3º A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de 

sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos 

custos. 

            § 4º No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente. 
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            § 5º O prazo referido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto a contratada não 

cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação 

da variação dos custos. 

            § 6º O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a 

variação de custos alegada pela contratada. 

            Art. 41. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas 

vigências iniciadas observando-se o seguinte: 

            I - a partir da assinatura do termo aditivo; 

            II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

            III - em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver 

revisão do custo de mão-de-obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção 

ou sentença normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser 

considerada para efeito de compensação do pagamento devido, assim como para a contagem 

da anualidade em repactuações futuras; 

            § 1º No caso previsto no inciso III, o pagamento retroativo deverá ser concedido 

exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença 

porventura existente. 

            § 2º A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são 

compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da 

contratação mais vantajosa. 

            § 3º A Administração poderá prever o pagamento retroativo do período que a proposta 

de repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento de 

Dívida. 

             § 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o período que a proposta permaneceu sob a 

análise da Administração será contado como tempo decorrido para fins de contagem da 

anualidade da próxima repactuação. 
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            DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

            Art. 42. Deverão constar do Projeto Básico na contratação de serviços de limpeza e 

conservação, além dos demais requisitos dispostos nesta IN: 

            I - áreas internas, áreas externas, esquadrias externas e fachadas envidraçadas, 

classificadas segundo as características dos serviços a serem executados, periodicidade, turnos 

e jornada de trabalho necessários, etc.; 

            II - produtividade mínima a ser considerada para cada categoria  profissional 

envolvida, expressa em termos de área física por jornada de trabalho ou relação serventes por 

encarregado; e 

            III – exigências de sustentabilidade ambiental na execução do serviço, conforme o 

disposto no anexo V desta Instrução Normativa. 

            Art. 43. Os serviços serão contratados com base na Área Física a ser limpa, 

estabelecendo-se uma estimativa do custo por metro quadrado, observadas a peculiaridade, a 

produtividade, a periodicidade e a freqüência de cada tipo de serviço e das condições do local 

objeto da contratação. 

            Parágrafo único. Os órgãos deverão utilizar as experiências e parâmetros aferidos e 

resultantes de seus contratos anteriores para definir as produtividades da mão-de-obra, em 

face das características das áreas a serem limpas, buscando sempre fatores econômicos 

favoráveis à administração pública. 

            Art. 44. Nas condições usuais, serão adotados índices de produtividade por servente 

em jornada de oito horas diárias, não inferiores a: 

            I - áreas internas: 600m2; 

            II - áreas externas: 1200m2; 

            III - esquadrias externas, na face interna ou externa: 220m2, observada a periodicidade 

prevista no Projeto Básico; 
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            IV - fachadas envidraçadas, nos casos previstos no subitem 4.9.: 110m2, observada a 

periodicidade prevista no projeto básico; e 

            V - áreas hospitalares e assemelhadas: 330m2. 

            § 1º Nos casos dispostos neste artigo, será adotada a relação de um encarregado para 

cada trinta serventes, ou fração, podendo ser reduzida a critério da autoridade competente, 

exceto para o caso previsto no inciso IV deste artigo, onde será adotado um encarregado para 

cada quatro serventes. 

            § 2º Considerar-se-á área externa aquela não edificada, mas integrante do imóvel. 

            § 3º Considerar-se-á a limpeza de fachadas envidraçadas, externamente, somente para 

aquelas cujo acesso para limpeza exija equipamento especial, cabendo ao dirigente do 

órgão/entidade decidir quanto à oportunidade e conveniência desta contratação. 

            § 4º As áreas hospitalares serão divididas em administrativas e médico-hospitalares, 

devendo as últimas reportarem-se aos ambientes cirúrgicos, enfermarias, ambulatórios, 

laboratórios, farmácias e outros que requeiram assepsia similar, para execução dos serviços de 

limpeza e conservação. 

            § 5º As produtividades de referência previstas neste artigo poderão ser alteradas por 

meio de Portaria da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. 

            Art. 45. Nos casos em que a Área Física a ser contratada for menor que a estabelecida 

para a produtividade mínima de referência estabelecida nesta IN, esta poderá ser considerada 

para efeito da contratação. 

            Art. 46. O Anexo V desta IN traz uma metodologia de referência para a contratação de 

serviços de limpeza e conservação, compatíveis com a produtividade de referência 

estabelecida nesta IN, podendo ser adaptadas às especificidades da demanda de cada órgão ou 

entidade contratante. 

            Art. 47. O órgão contratante poderá adotar Produtividades diferenciadas das 

estabelecidas nesta Instrução Normativa, desde que devidamente justificadas, representem 

alteração da metodologia de referência prevista no anexo V e sejam aprovadas pela autoridade 

competente. 
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            Art. 48. Para cada tipo de Área Física deverá ser apresentado pelas proponentes o 

respectivo Preço Mensal Unitário por Metro Quadrado, calculado com base na Planilha de 

Custos e Formação de Preços, contida no Anexo III desta IN. 

Parágrafo único. O preço do Homem-Mês deverá ser calculado para cada categoria 

profissional, cada jornada de trabalho e nível de remuneração decorrente de adicionais legais. 

            DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA 

            Art. 49. Deverá constar do Projeto Básico ou Termo de Referência para a contratação 

de serviços de vigilância: 

            I - a justificativa do número e das características dos Postos de Serviço a serem 

contratados; e 

            II - os quantitativos dos diferentes tipos de Posto de Vigilância, que serão contratados 

por Preço Mensal do Posto. 

            Art. 50. O Posto de Vigilância adotará preferencialmente uma das seguintes escalas de 

trabalho: 

            I - 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, de segunda a sexta-feira, 

envolvendo 1 (um) vigilante; 

            II - 12 (doze) horas diurnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) 

vigilantes em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; e 

            III - 12 (doze) horas noturnas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 vigilantes 

em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas; 

            § 1º Sempre que possível, o horário de funcionamento dos órgãos e a escala de 

trabalho dos servidores deverá ser adequada para permitir a contratação de vigilância 

conforme o disposto neste artigo; 

            § 2º Excepcionalmente, desde que devidamente fundamentado e comprovada a 

vantagem econômica para a Administração, poderão ser caracterizados outros tipos de postos, 

considerando os acordos, convenções ou dissídios coletivos da categoria. 
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            § 3º Para cada tipo de Posto de Vigilância, deverá ser apresentado pelas proponentes o 

respectivo Preço Mensal do Posto, calculado conforme a Planilha de Custos e Formação de 

Preços, contida no Anexo III, desta Instrução Normativa. 

            Art. 51. O Anexo VI desta IN traz especificações exemplificativas para a contratação 

de serviços de vigilância, devendo ser adaptadas às especificidades da demanda de cada órgão 

ou entidade contratante. 

            DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

            Art. 52. Os órgãos e entidades contratantes deverão publicar no comprasnet a listagem 

atualizada dos contratos continuados firmados, indicando: 

            I - a(s) contratada(s); 

            II - o(s) objeto(s); 

            III - os preços unitários, mensal e global, com as respectivas unidades de medida; 

            IV - o(s) quantitativo(s) de empregados envolvidos em cada contrato, quando a 

contratação implicar dedicação exclusiva de empregados da contratada; 

            V - o(s) valore(s) máximo(s) adotado(s); 

            VI - a(s) produtividade(s) de referência e a(s) produtividade(s) contratada(s); 

            VII - a(s) data(s) de referência para eventuais repactuações e os instrumentos legais a 

que se vinculam; e 

            VIII - a variação percentual entre o(s) valor(es) contratado(s) e o(s) repactuado(s), e 

o(s) novo(s) valor(es) decorrente(s). 

            Art. 53. As licitações em andamento, no que couber, deverão ser adequadas às 

disposições desta Instrução Normativa. 

            Art. 54. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação - SLTI, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP, que poderá 

disponibilizar em meio eletrônico informações adicionais e expedir normas complementares, 
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em especial sobre as sistemáticas de fiscalização contratual e repactuação, e os eventuais 

valores máximos ou de referência nas contratações dos serviços. 

            Art. 55. Fica revogada a Instrução Normativa nº 18, de 22 de dezembro de 1997. 

            Art. 56. Esta Instrução Normativa entra em vigor no prazo de 60 dias da data de sua 

publicação. 

  

  

ROGÉRIO SANTANNA DOS SANTOS 
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 ANEXO I 

DEFINIÇÕES DOS TERMOS UTILIZADOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 

I - SERVIÇOS CONTINUADOS são aqueles cuja interrupção possa comprometer a 

continuidade das atividades da Administração e cuja necessidade de contratação deva 

estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente; 

II - SERVIÇOS NÃO-CONTINUADOS são aqueles que têm como escopo a obtenção de 

produtos específicos em um período pré-determinado. 

III - PROJETO BÁSICO OU TERMO DE REFERÊNCIA é o documento que deverá conter 

os elementos técnicos capazes de propiciar a avaliação do custo, pela administração, com a 

contratação e os elementos técnicos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado 

para caracterizar o serviço a ser contratado e orientar a execução e fiscalização contratual; 

IV - UNIDADE DE MEDIDA é o parâmetro de medição adotado pela Administração para 

possibilitar a quantificação dos serviços e a aferição dos resultados; 

V - PRODUTIVIDADE é a capacidade de realização de determinado volume de tarefas, em 

função de uma determinada rotina de execução de serviços, considerando-se os recursos 

humanos, materiais e tecnológicos disponibilizados, o nível de qualidade exigido e as 

condições do local de prestação do serviço; 

VI - ROTINA DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS é o detalhamento das tarefas que deverão ser 

executadas em determinados intervalos de tempo, sua ordem de execução, especificações, 

duração e freqüência; 

VII - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS é o documento a ser utilizado 

para detalhar os componentes de custo que incidem na formação do preço dos serviços, 

conforme modelo constante do Anexo I, podendo ser adequado pela Administração em função 

das peculiaridades dos serviços a que se destina, no caso de serviços continuados; 

VIII - SALÁRIO é o valor a ser efetivamente pago ao profissional envolvido diretamente na 

execução contratual, não podendo ser inferior ao estabelecido em acordo ou convenção 

coletiva, sentença normativa ou lei, ou ainda, quando da não existência destes, poderá ser 
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aquele praticado no mercado ou apurado em publicações ou pesquisas setoriais para a 

categoria profissional correspondente; 

IX - PRÓ-LABORE é o equivalente salarial a ser pago aos cooperados pela cooperativa em 

contrapartida pelos serviços prestados; 

X - REMUNERAÇÃO é o salário base percebido pelo profissional em contrapartida pelos 

serviços prestados mais os adicionais cabíveis, tais como hora extra, adicional de 

insalubridade, adicional de periculosidade, adicional de tempo de serviço, adicional de risco 

de vida e demais que se fizerem necessários; 

XI - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS são os custos de mão-de-obra decorrentes 

da legislação trabalhista e previdenciária, estimados em função das ocorrências verificadas na 

empresa e das peculiaridades da contratação, calculados mediante incidência percentual sobre 

a remuneração; 

XII - INSUMOS DE MÃO-DE-OBRA são os custos decorrentes da execução dos serviços, 

relativos aos benefícios efetivamente concedidos aos empregados, tais como transporte, 

seguros de vida e de saúde, alimentação, treinamento, e ainda custos relativos a uniformes, 

entre outros; 

XIII - RESERVA TÉCNICA são os custos decorrentes de substituição de mão-de-obra 

quando da ocorrência de atrasos ou faltas que não sejam amparadas por dispositivo legal e, 

ainda, abonos e outros, de forma a assegurar a perfeita execução contratual. Este custo é 

calculado para cobertura não discriminada no cálculo da remuneração mediante incidência 

percentual sobre o somatório da remuneração, encargos sociais e trabalhistas e insumos de 

mão-de-obra; 

XIV - INSUMOS DIVERSOS são os custos relativos a materiais, utensílios, suprimentos, 

máquinas, equipamentos, entre outros, utilizados diretamente na execução dos serviços; 

XV - DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS são os custos indiretos 

envolvidos na execução contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura 

administrativa, organizacional e gerenciamento de seus contratos, calculados mediante 

incidência de um percentual sobre o somatório da remuneração, encargos sociais e 

trabalhistas, insumos de mão-de-obra e insumos diversos, tais como as despesas relativas a: 
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a) funcionamento e manutenção da sede, tais como aluguel, água, luz, telefone, o Imposto 

Predial Territorial Urbano – IPTU, dentre outros; 

b) pessoal administrativo; 

c) material e equipamentos de escritório; 

d) supervisão de serviços; e 

e) seguros. 

XVI - LUCRO é o ganho decorrente da exploração da atividade econômica, calculado 

mediante incidência percentual sobre a remuneração, encargos sociais e trabalhistas, insumos 

de mão-de-obra, insumos diversos e despesas operacionais e administrativas; 

XVII - TRIBUTOS são os valores referentes ao recolhimento de impostos, e contribuições 

incidentes sobre o faturamento, conforme estabelecido pela legislação vigente; 

XVIII - FISCAL OU GESTOR DO CONTRATO é o representante da Administração, 

especialmente designado, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto 

nº 2.271/97, para exercer o acompanhamento e a fiscalização da execução contratual, devendo 

informar a Administração sobre eventuais vícios, irregularidades ou baixa qualidade dos 

serviços prestados pela contratada, propor as soluções e as sanções que entender cabíveis para 

regularização das faltas e defeitos observados, conforme o disposto nesta Instrução 

Normativa; 

XIX - INSTRUMENTO LEGAL é todo ato normativo ou instrumento jurídico ao qual seja 

atribuída força de Lei, que tenha abrangência geral ou coletiva e disponha sobre matéria 

tutelada pelo Direito Público, tais como acordos, convenções coletivas e decisões normativas 

trabalhistas; 

XX - REPACTUAÇÃO é o processo de negociação para a revisão contratual de forma a 

garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em face da variação 

dos custos contratuais dos serviços continuados, devendo estar previsto no instrumento 

convocatório com data vinculada à apresentação das propostas ou do acordo ou convenção 

coletiva ao qual o orçamento esteja vinculado, no caso da primeira repactuação, ou da última 

repactuação, no caso de repactuação sucessiva; 
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XXI - PRODUTOS ou RESULTADOS são os bens materiais e imateriais, quantitativamente 

delimitados, a serem produzidos na execução do serviço contratado; 

XXII - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO - ANS, para os fins desta Instrução Normativa, é 

um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o provedor de serviços e o órgão contratante, que 

define, em bases compreensíveis, tangíveis objetivamente observáveis e comprováveis, os 

níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de 

pagamento; 

XXIII - ORDEM DE SERVIÇO é o documento utilizado pela Administração para a 

solicitação, acompanhamento e controle de tarefas relativas à execução dos contratos de 

prestação de serviços, especialmente os de tecnologia de informação, que deverá estabelecer 

quantidades estimativas, prazos e custos da atividade a ser executada, e possibilitar a 

verificação da conformidade do serviço executado com o solicitado. 
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ANEXO II 

MODELO DO ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS 

Indicador 

Nº + Título do Indicador que será utilizado 

Item Descrição 

Finalidade   

Meta a cumprir   

Instrumento de medição   

Forma de acompanhamento   

Periodicidade   

Mecanismo de Cálculo   

Início de Vigência   

Faixas de ajuste no 

pagamento   

Sanções   

Observações   

Exemplo de Indicador 

Nº 01 Prazo de atendimento de demandas (OS). 

Item Descrição 

Finalidade  Garantir um atendimento célere às demandas do órgão. 

Meta a cumprir  24h 

Instrumento de medição  Sistema informatizado de solicitação de serviços –  

 Ordem de Serviço (OS) eletrônica. 

Forma de acompanhamento  Pelo sistema. 

Periodicidade  Mensal 

Mecanismo de Cálculo 
 Cada OS será verificada e valorada individualmente.  
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Nº de horas no atendimento/24h = X 

Início de Vigência  Data da assinatura do contrato. 

Faixas de ajuste no 

pagamento 

X até 1 – 100% do valor da OS 

De 1 a 1,5 – 90% do valor da OS 

De 1,5 a 2 – 80% do valor da OS 

Sanções 

20% das OS acima de 2 – multa de XX 

30% das OS acima de 2 – multa de XX +  

rescisão contratual 

Observações   - 
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ANEXO III 

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 

  

(Redação dada pela retificação publicada no Diário Oficial da União do dia 23 de maio de 

2008, Seção 1, página 127) 

Nota: essa planilha deverá ser adaptada às características do serviço contratado, no que 

couber. 

  

  Nº Processo   

  Licitação Nº   

Dia ___/___/_____ às ___:___ horas 

  

Discriminação dos Serviços (dados referentes à contratação) 

A Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)   

B Município/UF   

C Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio 

Coletivo 

  

D Tipo de serviço   

E Unidade de medida   

F Quantidade (total) a contratar (em função da unidade de medida)   

G Nº de meses de execução contratual   
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Anexo III-A – Mão-de-obra 

Módulo de Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

Unidade de medida – tipos e quantidades 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)  Quantidade 

-     

-     

 Dados complementares para composição dos custos referente à mão-de-obra 

2 Salário mínimo oficial vigente   

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)   

4 Data base da categoria (dia/mês/ano)   

  

Nota: Deverão ser informados os valores unitários por empregado. 

I Remuneração  % Valor (R$) 

A Salário     

B Adicional Noturno     

C Adicional Periculosidade     

D Adicional Insalubridade     

E Outros (especificar)     

  Total de Remuneração     

  

III Insumos de Mão-de-obra(*) Valor (R$) 

A Transporte   
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B Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.)   

C Uniformes/equipamentos   

D Assistência médica   

E Seguro de vida   

F Treinamento/Capacitação/ Reciclagem   

G Auxílio funeral   

H Outros (especificar)   

  Total de Insumos de Mão-de-obra   

Nota (*): o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor 

eventualmente pago pelo empregado). 
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 Anexo III-B 

Quadro com Detalhamento de Encargos Sociais e Trabalhistas 

Nota: (1) Esta tabela poderá ser adaptada às características do serviço contratado, inclusive 

adaptar rubricas e suas respectivas provisões e ou estimativas, desde que devidamente 

justificado. 

(2) As provisões constantes desta planilha poderão não ser necessárias em determinados 

serviços que não necessitem da dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada para 

com a Administração. 

  

Grupo "A": 

01 - INSS (____%)R$ 

02 - SESI ou SESC (____%)R$ 

03 - SENAI ou SENAC (____%)R$ 

04 - INCRA (____%)R$ 

05 - salário educação (____%)R$ 

06 - FGTS (____%)R$ 

07 - seguro acidente do trabalho (____%)R$ 

08 - SEBRAE (____%)R$ 

 

Grupo "B": 

09 - férias (____%)R$ 
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10 - auxílio doença (____%)R$ 

11 - licença maternidade (____%)R$ 

12 - licença paternidade (____%)R$ 

13 - faltas legais (____%)R$ 

14 - acidente de trabalho (____%)R$ 

15 - aviso prévio (____%)R$ 

16 - 13º salário (____%)R$ 

Grupo "C" 

17 - aviso prévio indenizado (____%)R$ 

18 - indenização adicional (____%)R$ 

19 - indenização (rescisões sem justa causa) (____%)R$ 

 

Grupo "D": 

20 - incidência dos encargos do grupo "A" 

sobre os itens do grupo "B" (____%)R$ 

 VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS - 

R$ _______,__ (__________________________) (___%) 

VALOR DA MÃO-DE-OBRA (Remuneração + Reserva Técnica + Encargos Sociais): 

R$_____,_____ (_____________________________________). 
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 Anexo III-C – Demais Custos 

  

Módulo: Demais componentes 

  Demais Componentes % Valor 

A Despesas Operacionais/administrativas     

B Lucro     

  Total de Demais Componentes     

 Módulo: Tributos 

  Tributos % Valor 

A Tributos Federais (exceto IRPJ e CSLL)     

  (especificar)     

B Tributos Estaduais/Municipais     

  (especificar)     

C Outros tributos     

  (especificar)     

  Total de Tributos     

Nota: O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 

faturamento. 
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Anexo III-D – Quadros-resumo 

Quadro-resumo da Remuneração da Mão de Obra 

I Mão-de-obra vinculada à execução contratual (valor por 

empregado) 

Valor unit. (R$) 

A Remuneração     

B Encargos sociais %   

C Insumos de mão-de-obra     

D Subtotal     

E Reserva técnica %   

  Total de Mão-de-obra     

Nota: (1) D = A + B + C 

(2) O valor da Reserva técnica é obtido multiplicando-se o percentual 

sobre o subtotal da mão-de-obra principal. 

  

Quadro-resumo do Valor Mensal do Serviço 

  Valor Mensal Total ref. Mão-de-obra vinculada à execução contratual 

  Unid / Elementos Valor 

A Mão-de-obra (vinculada à execução dos serviços)   

B Insumos diversos (mat./maq./equip.)   

C Demais componentes.   

D Tributos   

E Valor mensal do serviço   

F 
Preço mensal do serviço com menor nº de dias trabalhados (quando for 

o caso)* 
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G Valor por unidade de medida   

H 

Valor global da proposta 

(valor mensal do serviço. X nº meses do contrato). 

  

 (*) Valor Mensal da Mão-de-obra para prestação de serviços com menor nº de dias de 

execução contratual na semana (quando for o caso) = Valor mensal do serviço x Dias 

Efetivamente trabalhados / Dias da semana usados para cálculo do valor cheio 
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ANEXO III-E – Complemento dos serviços de vigilância 

 I - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

  

ESCALA DE TRABALHO 

PREÇO                                                                          

mensal posto 

N.º de postos Subtotal 

 

12x36 horas diurnas       

12x36 horas noturnas       

44 horas semanais diurnas       

Outros (especificar)       

TOTAL   

    

  

 ANEXO III-F – Complemento dos serviços de limpeza e conservação 

  

I - PREÇO MENSAL UNITÁRIO POR M² 

  

ÁREA INTERNA 

MÃO DE OBRA (1) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(2) 

PREÇO HOMEM-

MÊS 

(R$) 

(1x2) 

SUBTOTAL 

(R$/M²) 



 

 

 

164 

ENCARREGADO _____1______ 

(30** x 600*) 

    

SERVENTE __1__ 

600* 

    

    TOTAL   

 ÁREA EXTERNA 

MÃO DE OBRA (1) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(2) 

PREÇO HOMEM-MÊS 

(R$) 

     (1x2) 

 SUBTOTAL 

  (R$/M²) 

ENCARREGADO ______1_______ 

(30** x 1200*) 

    

 

SERVENTE 

__1__ 

1200* 

    

    TOTAL   

 ESQUADRIA EXTERNA - FACE INTERNA/EXTERNA 

MÃO DE 

OBRA 

(1) 

PRODUTI 

VIDADE 

(1/M²) 

(2) 

FREQÜÊNCI

A NO MÊS 

(HORAS) 

(3) 

JORNAD

A DE 

TRABAL

HO NO 

MÊS 

(HORAS) 

(4) 

=(1x2x3

) 

Ki**** 

(5) 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS 

(R$) 

(4x5) 

SUB- 

TOTAL 

(R$/M²) 
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ENCARREGAD

O 

_____1_____ 

30** x 220* 

16*** __1__ 

191,40 

0,000012

7 

    

SERVENTE _1__ 

220* 

16*** __1__ 

191,40 

0,000380     

TOTAL   

 FACHADA ENVIDRAÇADA - FACE EXTERNA 

MÃO DE 

OBRA 

(1) 

PRODUTI- 

VIDADE 

(1/M²) 

(2) 

FREQÜÊNCIA 

NO 

SEMESTRE 

(HORAS) 

(3) 

JORNADA 

DE 

TRABALHO 

NO 

SEMESTRE 

(HORAS) 

(4) 

=(1x2x3) 

Ke**** 

(5) 

PREÇO 

HOMEM-

MÊS 

(R$) 

(4x5) 

SUB- 

TOTAL 

(R$/M²) 

ENCARREGADO ____1____ 

4** x 110* 

8*** ___1___ 

1.148,4 

0,0000158     

SERVENTE _1__ 

110* 

8*** 1 

1.148,4 

0,0000633     

TOTAL   

  

ÁREA MÉDICO-HOSPITALAR 

MÃO DE 

OBRA 

(1) 

PRODUTIVIDADE 

(1/M²) 

(2) 

PREÇO HOMEM-MÊS 

(R$) 

(1x2) 

SUBTOTAL 

(R$/M²) 
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ENCARREGADO _____1_____ 

30** x 330* 

    

SERVENTE _1__ 

330* 

    

    TOTAL   

* Caso as produtividades mínimas adotadas sejam diferentes, estes valores das planilhas 

deverão ser adequados à nova situação, bem como os coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke). 

** Caso a relação entre serventes e encarregados seja diferente, estes valores das planilhas 

deverão ser adequados à nova situação, bem como os coeficientes deles decorrentes (Ki e Ke). 

*** Freqüência sugerida em horas por mês. Caso a freqüência adotada, em horas, por mês ou 

semestre, seja diferente, estes valores deverão ser adequados à nova situação, bem como os 

coeficientes delas decorrentes (Ki e Ke). 

  

II - VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS 

  

TIPO DE ÁREA 

PREÇO MENSAL 

UNITÁRIO 

(R$/ M²) 

ÁREA 

(M²) 

subtotal 

(R$) 

Área Interna       

Área Externa       

Esquadria Externa - 

face interna/externa 

      

Fachada Envidraçada -       
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face externa 

Área Médico-Hospitalar       

Outras 

(especificar) 

      

TOTAL   
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 ANEXO IV 

Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização 

  

1. Fiscalização inicial (no momento em que a terceirização é iniciada) 

1.1 Elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá todos os 

empregados terceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as 

seguintes informações: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, 

gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), 

horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas. 

1.2 Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos 

empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela empresa e 

pelo empregado. Atenção especial para a data de início do contrato de trabalho, a função 

exercida, a remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário-base, 

adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho. 

1.3 O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato 

administrativo. 

1.4 O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção 

Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT): em geral é a do SEAC-Sindiserviços. 

1.5 Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas 

terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito). 

1.6 Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, 

cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições 

obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 

2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura) 
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2.1 Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do empregado, 

função exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, 

faltas, ocorrências. 

2.2 Verificar na planilha-mensal o número de dias e horas trabalhados efetivamente. Exigir 

que a empresa apresente cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou 

meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a 

menor, deve ser feita glosa da fatura. 

2.3 Exigir da empresa comprovantes de pagamento dos salários, vales-transporte e auxílio 

alimentação dos empregados. 

2.4 Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e dos 

impostos incidentes sobre a prestação do serviço. 

2.5 Exigir da empresa os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos: 

a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); 

b) cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou 

acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando 

recolhimento for efetuado pela Internet; 

c) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); 

d) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 

2.6 Exigir da empresa os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de: 

a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); 

b) cópia do Comprovante de Declaração à Previdência; 

c) cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada 

do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for 

efetuado pela Internet; 

d) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); 
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e) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). 

2.7 Consultar a situação da empresa junto ao SICAF. 

2.8 Exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de 

Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS 

(CRF), sempre que expire o prazo de validade. 

3. Fiscalização diária 

3.1 Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando serviços e em 

quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilha-mensal. 

3.2 Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. Deve ser 

instaurada uma rotina para autorizar pedidos de realização de horas extras por terceirizados. 

Deve-se combinar com a empresa a forma da compensação de jornada. 

3.3 Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao 

preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos 

empregados terceirizados. 

3.4 Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a negociação de 

folgas ou a compensação de jornada. Essa conduta é exclusiva do empregador. 

4. Fiscalização especial 

4.1 Observar qual é a data-base da categoria prevista na Convenção Coletiva de Trabalho 

(CCT). Os reajustes dos empregados devem ser obrigatoriamente concedidos pela empresa no 

dia e percentual previstos (verificar a necessidade de proceder ao equilíbrio econômico-

financeiro do contrato em caso de reajuste salarial). 

4.2 Controle de férias e licenças dos empregados na planilha-resumo. 

4.3 A empresa deve respeitar as estabilidades provisórias de seus empregados (cipeiro, 

gestante, estabilidade acidentária). 



 ANEXO V 

METODOLOGIA DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E 

CONSERVAÇÃO 

ÁREAS INTERNAS 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte freqüência: 

1.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO. 

1.1.1. Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, 

peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos 

elétricos, extintores de incêndio, etc.; 

1.1.2. Lavar os cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes; 

1.1.3. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; 

1.1.4. Aspirar o pó em todo o piso acarpetado; 

1.1.5. Proceder a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante 

domissanitário desinfetante, duas vezes ao dia; 

1.1.6. Varrer, remover manchas e lustrar os pisos encerados de madeira; 

1.1.7. Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, 

cerâmicos, de marmorite e emborrachados; 

1.1.8. Varrer os pisos de cimento; 

1.1.9. Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras áreas 

molhadas, duas vezes ao dia; 

1.1.10. Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando 

necessário; 
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1.1.11. Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados; 

1.1.12. Limpar os elevadores com produtos adequados; 

1.1.13. Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e 

após as refeições; 

1.1.14. Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, 

removendo-os para local indicado pela Administração; 

1.1.15. Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos 

termos da IN/MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995; 

1.1.16. Limpar os corrimãos; 

1.1.17. Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela Administração; 

1.1.18. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária. 

1.2. SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO. 

1.2.1. Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos; 

1.2.2. Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica; 

1.2.3. Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados à óleo ou verniz 

sintético; 

1.2.4. Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos 

móveis encerados; 

1.2.5. Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos e 

poltronas; 

1.2.6. Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.; 

1.2.7. Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e 

emborrachados com detergente, encerar e lustrar; 
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1.2.8. Passar pano úmido com saneantes domissanitários nos telefones; 

1.2.9. Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana; 

1.2.10. Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral; 

1.2.11. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal. 

1.3 MENSALMENTE, UMA VEZ. 

1.3.1. Limpar todas as luminárias por dentro e por fora; 

1.3.2. Limpar forros, paredes e rodapés; 

1.3.3. Limpar cortinas, com equipamentos e acessórios adequados; 

1.3.4. Limpar persianas com produtos adequados; 

1.3.5. Remover manchas de paredes; 

1.3.6. Limpar, engraxar e lubrificar portas, grades, basculantes, caixilhos, janelas de ferro (de 

malha, enrolar, pantográfica, correr, etc.); 

1.3.7. Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês. 

1.4. ANUALMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO. 

1.4.1. Efetuar lavagem das áreas acarpetadas previstas em contrato; 

1.4.2. Aspirar o pó e limpar calhas e luminárias; 

1.4. 3. Lavar pelo menos duas vezes por ano, as caixas d'água dos prédios, remover a lama 

depositada e desinfetá-las. 

ESQUADRIAS EXTERNAS 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados pela contratada na seguinte freqüência: 
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2.1. QUINZENALMENTE, UMA VEZ. 

2.1.1. Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos anti-embaçantes. 

2.2 SEMESTRALMENTE, UMA VEZ. 

2.2.1. Limpar fachadas envidraçadas (face externa), em conformidade com as normas de 

segurança do trabalho, aplicando-lhes produtos anti-embaçantes. 

ÁREAS EXTERNAS 

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão executados pela contratada na seguinte freqüência: 

3.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO. 

3.1.1. Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza; 

3.1.2. Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de 

marmorite e emborrachados; 

3.1.3. Varrer as áreas pavimentadas; 

3.1.4. Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, 

removendo-os para local indicado pela Administração; 

3.1.5. Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos 

termos da IN MARE nº 06 de 03 de novembro de 1995; 

3.1.6. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária. 

3.2. SEMANALMENTE, UMA VEZ. 

3.2.1. Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.) 

3.2.2. Lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados, com 

detergente, encerar e lustrar; 
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3.2.3. Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes; 

3.2.4. Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal. 

3.3. MENSALMENTE, UMA VEZ. 

3.3.1. Lavar as áreas cobertas destinadas a garagem/estacionamento; 

3.3.2. Proceder a capina e roçada, retirar de toda área externa, plantas desnecessárias, cortar 

grama e podar árvores que estejam impedindo a passagem de pessoas. 

3.3.2.1. Os serviços de paisagismo com jardinagem, adubação, aplicação de defensivos 

agrícolas não integram a composição de preços contemplados por esta IN, devendo receber 

tratamento diferenciado. 

4. DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS 

São substâncias ou materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes 

coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água compreendendo: 

4.1. Desinfetantes : destinados a destruir, indiscriminada ou seletivamente, microrganismos, 

quando aplicados em objetos inanimados ou ambientes; 

4.2. Detergentes: destinados a dissolver gorduras e à higiene de recipientes e vasilhas, e a 

aplicações de uso doméstico; 

4.3. Material de higiene: papel toalha, papel higiênico e sabonete líquido. 

4.4. São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes e respectivos 

congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em ambientes, ficando sujeitos às 

mesmas exigências e condições no concernente ao registro, à industrialização, entrega ao 

consumo e fiscalização. 
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5. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

A contratada, além do fornecimento da mão-de-obra, dos saneantes domissanitários, dos 

materiais e dos equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução 

dos serviços de limpeza dos prédios e demais atividades correlatas, obriga-se a: 

5.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

5.2. Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, 

encaminhando elementos portadores de atestados de boa conduta e demais referências, tendo 

funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 

5.3. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e 

quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente 

pela Administração; 

5.4. Manter seu pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás, com fotografia 

recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI’s; 

5.5. Manter sediado junto à Administração durante os turnos de trabalho, elementos capazes 

de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

5.6. Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em 

perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos em até 24 (vinte e 

quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de modo 

a evitar danos à rede elétrica; 

5.7. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensílios de sua propriedade, tais como: 

aspiradores de pó, enceradeiras, mangueiras, baldes, carrinhos para transporte de lixo, 

escadas, etc., de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da 

Administração; 

5.8. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos 

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma 

meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências objeto 

dos serviços; 
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5.9. Nomear encarregados responsáveis pelos serviços, com a missão de garantir o bom 

andamento dos mesmos permanecendo no local do trabalho, em tempo integral, fiscalizando e 

ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a 

obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo 

acompanhamento dos serviços da Administração e tomar as providências pertinentes para que 

sejam corrigidas todas as falhas detectadas; 

5.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas 

disciplinares determinadas pela Administração; 

5.11. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos 

seus empregados, acidentados ou com mal súbito, por meio de seus encarregados; 

5.12. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Administração; 

5.13. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da 

Administração; 

5.14. Registrar e controlar, juntamente com o preposto da Administração, diariamente, a 

assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências havidas; 

5.15. Fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de trabalho, 

responsabilizando-se, também, pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

5.16. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de detritos e, equipamentos, 

ferramentas e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância 

às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

5.16.1. Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em quantidade e qualidade 

necessárias; 

5.17. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios, objetivando a correta execução dos serviços; 
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5.18. Os serviços deverão ser executados em horários que não interfiram com o bom 

andamento da rotina de funcionamento da Administração. 

5.1.9 Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de desperdícios/menor poluição, 

tais como: 

5.1.9.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes; 

5.1.9.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

5.1.9.3 Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água; 

5.1.9.4 Treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução 

de desperdícios/poluição; e 

5.1.9.5 Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, 

asseio e conservação. 

5.1.10 utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de 

chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 

bacteriológicos, minas e outros). 

5.1.11 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais 

potencialmente poluidores, tais como sobre pilhas e baterias dispostas para descarte que 

contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, aos 

estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas 

respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores. 

5.1.11.1 Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e frascos de 

aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e 

acondicionados em recipientes adequados para destinação específica. 

5.1.12 A contratante deverá encaminhar os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos 

inadequadamente, aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, tendo em 

vista que pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente constituem 

passivo ambiental, que resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Esta 

obrigação atende a Resolução CONAMA nº 258, de 26 de agosto de 1999. 
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6. OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO 

A Administração obriga-se: 

6.1. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 

prevista na Lei n° 8.666/93; 

6.2. Disponibilizar instalações sanitárias; 

6.3. Disponibilizar vestiários com armários guarda-roupas; 

6.4. Destinar local para guarda dos saneantes domissanitários, materiais, equipamentos, 

ferramentas e utensílios; 

7. FISCALIZAÇÃO E CONTROLE 

Não obstante a contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 

serviços, a Administração reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a 

plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os 

serviços, diretamente ou por prepostos designados, podendo para isso: 

7.1. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição de empregado da 

contratada que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização 

ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente; 

7.2. Examinar as Carteiras Profissionais dos empregados colocados a seu serviço, para 

comprovar o registro de função profissional; 

7.3. Solicitar à contratada a substituição de qualquer saneante domissanitário ou equipamento 

cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou 

instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades. 

8. TABELA DE ÁREAS E ENDEREÇOS 

Os serviços de limpeza e conservação serão prestados nas dependências das instalações da 

Administração, conforme Tabelas de Locais constantes de anexo próprio. 

  



180 

 

 

  ANEXO VI 

METODOLOGIA DE REFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 

1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

1.1. A prestação dos serviços de vigilância, nos Postos fixados pela Administração, envolve a 

alocação, pela contratada, de mão-de-obra capacitada para: 

1.1.1. Comunicar imediatamente à Administração, bem como ao responsável pelo Posto, 

qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as 

providências de regularização necessárias; 

1.1.2. Manter afixado no Posto, em local visível, o número do telefone da Delegacia de 

Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da instalação 

e outros de interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades; 

1.1.3. Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações do Posto, adotando 

as medidas de segurança conforme orientação recebida da Administração, bem como as que 

entender oportunas; 

1.1.4. Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas e 

identificadas; 

1.1.5. Fiscalizar a entrada e saída de veículos nas instalações, identificando o motorista e 

anotando a placa do veículo, inclusive de pessoas autorizadas a estacionar seus carros 

particulares na área interna da instalação, mantendo sempre os portões fechados; 

1.1.6. Repassar para o(s) vigilante(s) que está (ão) assumindo o Posto, quando da rendição, 

todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas 

instalações e suas imediações; 

1.1.7. Comunicar à área de segurança da Administração, todo acontecimento entendido como 

irregular e que possa vir a representar risco para o patrimônio da Administração; 
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1.1.8. Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das 

instalações da Administração, facilitando, o melhor possível, a atuação daquelas, inclusive na 

indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento; 

1.1.9. Controlar rigorosamente a entrada e saída de veículos e pessoas após o término de cada 

expediente de trabalho, feriados e finais de semana, anotando em documento próprio o nome, 

registro ou matrícula, cargo, órgão de lotação e tarefa à executar; 

1.1.10. Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que 

estes estejam devida e previamente autorizados pela Administração ou responsável pela 

instalação; 

1.1.11. Proibir a aglomeração de pessoas junto ao Posto, comunicando o fato ao responsável 

pela instalação e à segurança da Administração, no caso de desobediência; 

1.1.12. Proibir todo e qualquer tipo de atividade comercial junto ao Posto e imediações, que 

implique ou ofereça risco à segurança dos serviços e das instalações; 

1.1.13. Proibir a utilização do Posto para guarda de objetos estranhos ao local, de bens de 

servidores, de empregados ou de terceiros; 

1.1.14. Executar a(s) ronda(s) diária(s) conforme a orientação recebida da Administração 

verificando as dependências das instalações, adotando os cuidados e providências necessários 

para o perfeito desempenho das funções e manutenção da tranqüilidade; 

1.1.15. Assumir diariamente o Posto, devidamente uniformizado, barbeado, cabelos aparados, 

limpos e com aparência pessoal adequada; 

1.1.16. Manter o(s) vigilante(s) no Posto, não devendo se afastar(em) de seus afazeres, 

principalmente para atender chamados ou cumprir tarefas solicitadas por terceiros não 

autorizados; 

1.1.17. Registrar e controlar, juntamente com a Administração, diariamente, a freqüência e a 

pontualidade de seu pessoal, bem como as ocorrências do Posto em que estiver prestando seus 

serviços,. 



182 

 

 

1.2. A programação dos serviços será feita periodicamente pela Administração e deverão ser 

cumpridos, pela contratada, com atendimento sempre cortês e de forma a garantir as 

condições de segurança das instalações, dos servidores e das pessoas em geral. 

2. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. 

2.1. Comprovar a formação técnica específica da mão-de-obra oferecida, através de 

Certificado de Curso de Formação de Vigilantes, expedidos por Instituições devidamente 

habilitadas e reconhecidas; 

2.2. Implantar, imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, a 

mão-de-obra nos respectivos Postos relacionados no anexo Tabela de Locais e nos horários 

fixados na escala de serviço elaborada pela Administração, informando, em tempo hábil, 

qualquer motivo impeditivo ou que a impossibilite de assumir o Posto conforme o 

estabelecido; 

2.3. Fornecer uniformes e seus complementos à mão-de-obra envolvida, conforme a seguir 

descrito, de acordo com o clima da região e com o disposto no respectivo Acordo, Convenção 

ou Dissídio Coletivo de Trabalho: 

Calça 

Camisa de mangas compridas e curtas 

Cinto de Nylon 

Sapatos 

Meias 

Quepe com emblema 

Jaqueta de frio ou Japona 

Capa de chuva 

Crachá 
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Revólver calibre 38 

Cinto com coldre e baleiro 

Munição calibre 38 

Distintivo tipo Broche 

Livro de Ocorrência 

Cassetete 

Porta Cassetete 

Apito 

Cordão de Apito 

Lanterna 3 pilhas 

Pilha para lanterna; 

2.3.1. A contratada não poderá repassar os custos de qualquer um destes itens de uniforme e 

equipamentos a seus empregados; 

2.4. Apresentar à Administração a relação de armas e cópias autenticadas dos respectivos 

"Registro de Arma" e "Porte de Arma", que serão utilizadas pela mão-de-obra nos Postos; 

2.5. Fornecer as armas, munição e respectivos acessórios ao vigilante no momento da 

implantação dos Postos; 

2.6. Oferecer munição de procedência de fabricante, não sendo permitido em hipótese 

alguma, o uso de munições recarregadas; 

2.7. Prever toda a mão-de-obra necessária para garantir a operação dos Postos, nos regimes 

contratados, obedecidas as disposições da legislação trabalhista vigente; 

2.8. Apresentar atestado de antecedentes civil e criminal de toda mão-de-obra oferecida para 

atuar nas instalações da Administração; 
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2.9. Efetuar a reposição da mão-de-obra nos Postos, em caráter imediato, em eventual 

ausência, não sendo permitida a prorrogação da jornada de trabalho (dobra); 

2.10. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrões desejados, para atender eventuais 

acréscimos solicitados pela Administração, bem como impedir que a mão-de-obra que 

cometer falta disciplinar, qualificada como de natureza grave, seja mantida ou retorne às 

instalações da mesma; 

2.11. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão-de-obra, qualificada 

ou entendida como inadequada para a prestação dos serviços; 

2.12. Instruir ao seu preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da Administração, 

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina do 

Trabalho; 

2.13. Relatar à Administração toda e qualquer irregularidade observada nos Postos das 

instalações onde houver prestação dos serviços; 

2.14. Os supervisores da contratada deverão, obrigatoriamente, inspecionar os Postos no 

mínimo 01 (uma) vez por semana, em dias e períodos (diurno 07h/15h e noturno 15h/23h) 

alternados; 

2.15. A arma deverá ser utilizada somente em legítima defesa, própria ou de terceiros, e na 

salvaguarda do patrimônio da Administração, após esgotados todos os outros meios para a 

solução de eventual problema. 

3. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1. A fiscalização da Administração terá livre acesso aos locais de trabalho da mão-de-obra 

da contratada; 

3.2. A fiscalização da Administração não permitirá que a mão-de-obra execute tarefas em 

desacordo com as preestabelecidas; 
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4. TABELA DE ENDEREÇOS 

Os serviços de vigilância serão prestados nas dependências das instalações da Administração, 

conforme Tabela de Locais constantes de anexo próprio. 

 

 

 

 


