
problema de todos
TRABALHO PRECÁRIO



Crise mundial de empregos
Com as contínuas sequelas da crise 
financeira mundial, milhões de 
trabalhadores com emprego precário 
perderam seus postos de trabalho. 
Para os empregadores, a redução dos 
empregos temporários têm resultado 
em uma maneira barata e fácil de 
realizar cortes de pessoal. Mas, para os 
trabalhadores, há dificuldades, incertezas 
e uma total falta de controle sobre sua 
vida profissional.

A segurança no emprego  
não é negociável
À medida que as economias se 
recuperam, existe um verdadeiro risco 
de que as companhias aumentem a 
dependência por empregos temporários, 
substituindo postos de trabalho que 
eram permanentes por empregos 
precários. Os sindicatos e seus membros 
se mobilizam, organizam e negociam 
em todo o mundo empregos seguros 
e a igualdade de direitos de todos os 
trabalhadores.

“As projeções sobre o mercado de trabalho para 2009 mostram um novo 
aumento do desemprego, dos trabalhadores pobres e das pessoas com 
empregos vulneráveis.” 

Organização Internacional do Trabalho
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O empregO preCárIO 
AmeAçA
E a segurança no emprego

E os salários e as condições  
de trabalho

E a saúde e a segurança

E o direito de unir-se a um 
sindicato

E os direitos à seguridade social, 
a proteção ao emprego e às 
pensões

No Japão, 158 mil 

trabalhadores em situação 

precária perderam seus 

empregos entre outubro de 

2008 e fevereiro de 2009



Os governos devem proteger  
os trabalhadores
Temos visto que os governos estão se apres-
sando para proteger o capital, proporcion-
ando fundos de resgate. Mas os governos 
também devem proteger os trabalhadores 
e assegurar que os empregadores não pos-
sam se livrar deles como uma mercadoria 
descartável. Pedimos aos governos que:

E Restrinjam o trabalho temporário aos 
casos de verdadeira necessidade

E Garantam a igualdade de remuneração 
dos trabalhadores subcontratados e lhes 
dê o direito de unir-se a um sindicato

E Convertam os empregos temporários 
de larga duração em empregos 
permanentes

empregos permanentes em  
primeiro lugar!
O crescimento massivo do emprego 
precário gera consequências sociais e 
econômicas negativas para todos. Por 
isso, os trabalhadores de todo o mundo se 
unem contra o trabalho precário.

“As projeções sobre o mercado de trabalho para 2009 mostram um novo 
aumento do desemprego, dos trabalhadores pobres e das pessoas com 
empregos vulneráveis.” 

Organização Internacional do Trabalho

TRABALHO PRECÁRIO PROBLEMA DE TODOS
Mobilização mundial contra o trabalho precário www.imfmetal.org/precariouswork

O TrAbAlhO preCárIO é 
ruIm pArA A sOCIedAde
E Debilita o emprego 

permanente 

E Impede que as famílias 
planejem seu futuro

E Amplia a diferença entre ricos 
e pobres

E Afeta principalmente as 
mulheres, os migrantes e 
imigrantes e os trabalhadores 
jovens

Nos estados unidos, 848 mil 

trabalhadores por contrato 

perderam seus empregos 

como conseqüência da crise



www.wddw.org


