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1. Introdução

Este estudo originou-se de indagação sobre a possibilidade das questões de segurança e

saúde no trabalho poderem se comportar como barreiras ao comércio exterior, diante da

constatação da importância crescente do comércio internacional nas políticas adotadas

pelo Brasil na última década e da necessidade de compreensão dos mecanismos de

atuação de barreiras a este comércio.

Segundo dados divulgados pelo World Bank (2002), o comércio internacional vem

sendo incrementado nas últimas décadas. Mais países participam das transações

comerciais e o volume de bens comercializados é maior. Além disto, as exportações

vêm sendo responsáveis por parcelas maiores dos Produtos Internos Brutos - PIB de

grande parte destes países.

Para muitos países, a inserção no comércio internacional foi a opção para garantir seus

crescimentos econômicos e seus desenvolvimentos sociais. Estar à margem do comércio

internacional pode significar direcionar o país para a recessão, fechar o caminho do

desenvolvimento tecnológico, dificultar ou impedir o crescimento econômico e bloquear

o desenvolvimento social, muito embora, como nos lembra RODRIK (2001), a abertura

comercial para o exterior não é e nem deve ser a única opção a ser levada em conta para

o crescimento econômico, ao assinalar que muitos países têm assumido políticas

inadequadas de abertura comercial, excluindo opções mais favoráveis ao

desenvolvimento que a "globalização acima de tudo".

As regras COmerCIaISvêm se transformando e se adaptando às modificações destas

últimas décadas: maior número de países participantes, formação de novos blocos

comerciais regionais, maior participação de empresas transnacionais e maior influência

do comércio internacional nas políticas e economias nacionais.

As taxações alfandegárias para proteção dos mercados internos vêm apresentando

tendência de queda, mais acentuada nos acordos regionais. Ao mesmo tempo, outras

imposições vêm determinando restrições ao comércio através da exigência de padrões
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técnicos dos produtos, de características ligadas à segurança do produto, de regras

fitossanitárias e de proteção ambiental (THORSTENSEN 1999, BHAGA WATI 1989).

As discussões das regras comerciais incluem medidas governamentais protecionistas

supostamente desleais, que resultam em preços mais baixos no mercado externo que os

praticados no mercado interno, denominadas dumping. Medidas destinadas a combater

o dumping, chamadas de anti-dumping, são também frequentemente acusadas de

protecionistas (DELENER 1998, COSTA e GRISI 1999).

Baixos padrões trabalhistas, como jornadas prolongadas e exaustivas de trabalho, baixos

salários, condições sofríveis de segurança e saúde e falta de articulação social para

melhoria destes aspectos, determinam custos mais baixos de produção em comparação

com países de padrões trabalhistas mais elevados, aumentando a possibilidade de

proporcionar preços mais baixos para o consumidor. Estas são circunstâncias

identificadas como dumping social.

o estabelecimento de padrões trabalhistas mínimos como pré-condição ao comércio

internacional, de forma a evitar o dumping social, é denominado habitualmente de

cláusula social. Esta discussão provavelmente é tão antiga quanto o surgimento dos

próprios padrões trabalhistas em si e está ainda em evidência (WET 1994, BHAGW ATI

1999, KULL 2001).

o Brasil opta por participar cada vez mais do comércio internacional, ao mesmo tempo

em que se vê diante de denúncias de más condições de trabalho e até mesmo de trabalho

escravo em nosso território. É também elevada, em nosso meio, a freqüência das

doenças ocupacionais e dos acidentes de trabalho. Diante disto, emergem as questões:

Organizações estrangeiras, sendo governos, organizações não-governamentais,

sindicatos ou empresas, estariam solicitando às empresas brasileiras a comprovação

de conformidade com padrões e normas de segurança e saúde no trabalho ou com

padrões sociais, sejam eles nossas normas nacionais ou outras normas

internacionais, para adquirir produtos brasileiros?

As empresas brasileiras estariam obtendo vantagens comerciais, com o aumento do

número de clientes ou com preferências em disputas comerciais, por estarem
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adequadas a normas de segurança e saúde no trabalho ou a padrões SOCIaISque

satisfaçam os clientes?

2. Segurança e saúde do trabalhador: aspectos evolutivos e conceitos atuais

A questão da saúde dos trabalhadores é antes de tudo urna questão de direitos humanos,

embora nem sempre tenha sido assim. Desta forma, quaisquer aspectos analisados

referentes ao tema terão a questão dos direitos humanos pelo menos como pano de

fundo. Assim, o enfoque dado à saúde dos trabalhadores será influenciado pelo enfoque

dado aos direitos humanos, sendo ambos determinados histórica e socialmente.

Considerando a história do trabalho a partir da aceleração da produção em fábricas na

Inglaterra à época da Revolução Industrial, veremos que a saúde dos trabalhadores era

raramente objeto da atenção dos empregadores. Alguns destes disponibilizavam

médicos para prestar atendimento aos funcionários, ou abriam caixas de auxílio, com

manutenção de fundos destinados ao tratamento dos doentes (MANTOljX [1957]). Tal

atendimento visava recuperar mais prontamente o trabalhador, de forma que este

readquirisse mais rapidamente sua capacidade produtiva. A abordagem médica também

seguia os ditames e limitações da época, com menor eficiência na prevenção e mais

atenção nos poucos recursos curativos de que dispunha. Também no Brasil se adotavam

tais práticas, à época da escravidão, quando eram disponibilizados cuidados médicos a

alguns dos escravos.

Embora muitas vezes usados como sinônimos, os termos Medicina do Trabalho, Saúde

Ocupacional e Saúde do Trabalhador podem caracterizar abordagens diferentes nas

questões relacionadas à saúde e ao mundo do trabalho, fruto das inter-relações dos

atores e das forças sociais que interferem nas relações de trabalho e entre os

trabalhadores e o ambiente de trabalho (NARDI 1999).

O termo Medicina do Trabalho, contemplando o conjunto de saberes médicos, pode ser

caracterizado por refletir sobretudo a adoção de urna abordagem curativa. A passagem

progressiva desta abordagem curativa para um enfoque preventivo, com maior
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importância aos aspectos ligados ao meio ambiente de trabalho, com maior valorização

da segurança, no âmbito das relações e ambientes de trabalho, é que se vem

denominando de Saúde Ocupacional. Integraram-se desta forma os conceitos de

segurança e saúde, como prevenção de doenças e promoção da saúde.

Em ambos os enfoques o trabalhador, e sua saúde em particular, são tratados antes como

objetos da atenção, acolhendo as decisões já tomadas, tanto da Medicina do Trabalho,

quanto da Saúde Ocupacional, segundo NARDI (1999). O enfoque que considera o

trabalhador como sujeito das ações de saúde que interferem no ambiente de trabalho e

no seu próprio trabalho caracteriza o conceito de Saúde do Trabalhador. Esta integra as

várias disciplinas que se ocupam cada vez mais profundamente das questões que

interferem na promoção da saúde dos trabalhadores, como a sociologia, a psicologia do

trabalho, a engenharia e a própria administração.

o termo Saúde Ocupacional, entretanto, consagrado pelo uso, freqüentemente é

utilizado como sinônimo de Saúde do Trabalhador, considerado em conjunto com o

conceito de segurança para caracterizar as condições do meio ambiente e do próprio

indivíduo, que influenciam na promoção da saúde dos trabalhadores, sejam de caráter

coletivo ou individual, como foi dito anteriormente, com o pressuposto da participação

ativa dos trabalhadores nas decisões referentes a estes aspectos. No texto, usaremos

indistintamente os termos Saúde Ocupacional, Saúde do Trabalhador ou Segurança e

Saúde para nos referirmos aos conceitos expressos acima.

De acordo com a definição utilizada pela OMS, saúde é o completo estado de bem estar

bio-psico-social, e não somente a ausência de doenças ou enfermidades. Esta vê a saúde

como fonte para a vida cotidiana e não um objeto da vida. Neste contexto não é

considerado saudável o indivíduo que apresentar deficiência em qualquer um dos três

aspectos. Só faz sentido particularizar um dos componentes, portanto, para fins

didáticos de estudo e análise, pois que o estado de boa saúde deve contemplar todos os

aspectos.

Note-se também que os três componentes principais são sensíveis e determinantes entre

si, de forma que o bem-estar psíquico só é atingido com o bem-estar orgânico e social,

ao passo que uma afecção orgânica pode inversamente comprometer o bem-estar social,
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e assim por diante. Particularmente em relação às influências do mundo do trabalho,

esta interdependência entre os fatores é constante embora nem sempre explicitada. As

evidências recentes da relação deletéria entre assédio moral, discriminação no ambiente

de trabalho e a saúde dos trabalhadores, ilustram o exposto. Apesar de tais influências

existirem provavelmente há longa data, com efeitos perversos, somente agora vêm

sendo evidenciadas. Nesta abordagem, todos os aspectos sociais adquirem uma faceta

que se relaciona com a saúde do indivíduo.

Ainda de acordo com a OMS:

"Saúde no trabalho e ambientes de trabalho

saudáveis estão entre os mais valiosos bens

dos indivíduos, comunidades e países.

Saúde Ocupacional é uma estratégia

importante, não somente para assegurar a

saúde dos trabalhadores, mas também para

contribuir positivamente para a

produtividade, qualidade dos produtos,

motivação no trabalho, satisfação com o

emprego, e portanto com a qualidade de

vida dos indivíduos e da sociedade."

Por outro lado, tem havido uma percepção cada vez maior, por parte dos empregadores,

de que as enfermidades e as ausências no trabalho implicam em custos para as

empresas, mesmo quando se originam fora do ambiente de trabalho, o que tem levado a

programas de proteção e promoção da saúde não só para os empregados como para suas

famílias. Este conjunto de fatores levou a OMS a reiterar o princípio segundo o qual a

promoção da saúde dos trabalhadores, e não apenas um dentre seus aspectos, é um

componente essencial dos serviços de saúde ocupacional.

Segundo a Declaração do Rio - Eco 92, corroborada pela WHO (1994), "o ser humano

está no centro das atenções para o desenvolvimento sustentado. Ele tem direito a uma

vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza". Nela, o desenvolvimento

sustentado é considerado estratégia para alcançar as necessidades da população
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mundial, evitando-se efeitos adversos à saúde sem comprometer a habilidade de futuras

gerações para alcançar também tais objetivos.

De acordo com a WHO (1994) estima-se que dois terços dos trabalhadores do mundo

ainda trabalhem em condições abaixo dos padrões mínimos da OIT. Neste contexto, a

OMS defende o estabelecimento de padrões mínimos para a saúde, segurança e proteção

social dos trabalhadores em todos os países. A adequação aos padrões deveria ser

controlada internacionalmente, sem exceções, para evitar o dumping social e a

exploração dos trabalhadores que não podem se defender,.

A WHO (1994) afirma que vários grupos merecem atenção especial, pelas

circunstâncias atuais de exposição a riscos e más condições no ambiente de trabalho.

Dentre estes grupos sobressaem-se as crianças, que deveriam obter proteção especial, e

ter mais intensificados os esforços para sua formação.

No mesmo documento afirma que o objetivo último da saúde ocupacional é um

ambiente de trabalho seguro, saudável e satisfatório, com o trabalhador saudável, ativo e

produtivo, livre das doenças ocupacionais e não-ocupacionais, além de capacitado e

motivado para executar suas tarefas e obter satisfação proveniente da sua ocupação,

desenvolvendo-se tanto como trabalhador como quanto ser humano.

De acordo com os princípios da OMS e da OIT, cada indivíduo, saudável, deficiente,

ou portador de doença crônica, deve ter a oportunidade de participar ativamente do

trabalho sem risco de danos à sua saúde ou capacidade de trabalho. Os indivíduos

deveriam ser protegidos contra a discriminação no trabalho através de normas legais e

outras medidas protecionistas.

Dentre várias definições propostas para Saúde Ocupacional, uma que engloba os demais

princípios, de acordo com a OMS, é:

"Atividade multidisciplinar objetivando: proteção e

promoção da saúde dos trabalhadores prevenindo e

controlando doenças ocupacionais e acidentes,

eliminando fatores e condições perigosas à saúde e
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segurança no trabalho; desenvolvimento e

promoção de organizações trabalhistas, ambientes

de trabalho e trabalho seguros e saudáveis;

melhoria do bem-estar bio-psico-social dos

trabalhadores e apoio para o desenvolvimento e

manutenção de suas capacidades de trabalho, assim

como também seu desenvolvimento social e

profissional no trabalho; capacitação de

trabalhadores para conduzir suas vidas de forma

produtiva econômica e socialmente, e contribuir

positivamente para o desenvolvimento sustentado."

A OIT, na Convenção 155 sobre Segurança e Saúde Ocupacional, de 1981, utiliza o

termo saúde, em relação ao trabalho, como indicativo não somente da ausência de

doenças ou enfermidades, mas também de elementos orgânicos e mentais que afetam a

saúde, os quais relacionam-se diretamente com a segurança e higiene do trabalho.

Os campos de atuação e os limites do que se vem denominando de segurança e saúde do

trabalho extrapolam o simples conceito físico de ambiente de trabalho. As influências

sobre as condições e o meio ambiente de trabalho têm origem não só no próprio

ambiente, como também em outros ambientes onde circula o indivíduo, como sua casa e

seus locais de lazer. Além disto, decisões estranhas ao ambiente de trabalho podem ter

influência direta ou indireta na saúde do trabalhador. Este aspecto tem estimulado as

empresas a tratar aspectos ligados ao meio ambiente em combinação com os aspectos

ligados à segurança e à saúde no trabalho.

Assim, decisões que afetam a vida pessoal ou social do indivíduo podem repercutir nas

suas atitudes durante a execução das tarefas, dirigindo-o para atitudes mais seguras, ou

propelindo-o a assumir riscos maiores. Decisões econômicas tomadas pelos governos,

que ponham em risco a saúde financeira das empresas, podem ser o estopim de cortes

em equipamentos de segurança que resultem em acidentes e comprometimento

permanente da saúde dos trabalhadores. Portanto, fatores sociais podem ser analisados

de acordo com a repercussão no ambiente de trabalho, e nas suas influências sobre a

saúde e a segurança do trabalhador.
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De acordo com DE CICCO (1995), o conceito de segurança aplicado no ambiente de

trabalho era fundamentalmente a preocupação com a reparação de danos à saúde e à

integridade física dos trabalhadores desde a época da Revolução Industrial. Este

conceito se transformou na década de 1950, na Europa e nos EUA, com a percepção,

pelas empresas, de estas poderem reduzir suas despesas com seguros, ao aumentarem

seu grau de proteção aos riscos. Em meados da década de 60, difundiu-se a idéia de que

a empresa deveria se preocupar não só com os danos aos trabalhadores, mas também

com os danos às instalações, equipamentos e aos bens em geral. Desde então, o conceito

envolvendo o controle dos riscos como prevenção de perdas vem evoluindo para o

Controle Total de Perdas e daí para a Gestão de Riscos. Podemos tentar sintetizar a

abordagem destas ferramentas na seguinte prática: a estimativa dos riscos de danos

potenciais aliados à gravidade dos danos, apontando alternativas, buscando urna

racionalização das decisões sobre as atitudes a serem tomadas, considerando-se estes

aspectos.

Segundo SEGADAS VIANA citado por VIEIRA (1996), segurança do trabalho pode

ser definida como "a ciência que objetiva a prevenção de acidentes do trabalho através

das análises dos riscos do local e dos ricos da operação".

SIMARD (1998), DEDOBBELEER e BÉLAND (1998) utilizam o conceito de Cultura

de Segurança e de Clima de Segurança no contexto do clima organizacional, ampliando

a compreensão das influências de diversas naturezas sobre o comportamento dos

trabalhadores. As atitudes e o comportamento dos trabalhadores são vistos como

resultantes das interações de múltiplos fatores, inclusive fatores da mesma espécie que

os que compõem a cultura da organização, ou seja, como são os processos de tomadas

de decisão na empresa, como se dá a responsabilização dos cargos, quais são as vias

usuais de resolução de conflitos, e tantos temas de natureza distinta quantos forem os

temas que influenciam a cultura da organização.

Sob os enfoques apresentados anteriormente, os aspectos sociais como proteção contra

o trabalho forçado, proteção contra o trabalho do menor e proteção contra a

discriminação, que também podem ser analisados do ponto de vista de padrões
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trabalhistas, têm sua importância ressaltada nas questões de segurança e saúde dos

trabalhadores.

Neste texto, consideraremos os princípios contidos na Declaração de Princípios e

Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, e as questões a eles relacionadas, como

sendo de segurança e saúde, muito embora façam parte também das categorias

relacionadas a padrões trabalhistas, a direitos humanos e às cláusulas sociais.

Também assumiremos como questões de segurança e saúde, as diretrizes ditadas pelas

Normas Regulamentadoras do MTE, particularmente aquelas referentes à CIPA, ao

PCMSO e ao PPRA, relacionadas mais abaixo.

3. As barreiras comerciais

De acordo com FONSECA et col. (2000), "não existe definição precisa para barreira

comercial. Em geral, ela pode ser entendida como qualquer lei, regulamento, política,

medida ou prática governamental que restrinja ou distorça o comércio internacional".

Em referência ao comércio de bens, faz menção a três grupos mais comuns,

classificando-os como: Barreiras Tarifárias - tarifas de importação, outras taxas e

valoração aduaneira; Barreiras Não-Tarifárias - restrições quantitativas, licenciamento

de importações, procedimentos alfandegários, medidas antidumping e compensatórias;

Barreiras Técnicas - normas e regulamentos técnicos, regulamentos sanitários,

fitossanitários e de saúde animal.

Segundo AZÚA (1986), a doutrina do livre-comércio apregoa que o mundo se comporte

como um mercado único, na mais absoluta liberdade para o trânsito de mercadorias,

serviços e capitais. Já as medidas protecionistas se apóiam em tantas doutrinas quantas

as causas para praticá-las. Distingue as barreiras tarifárias (aduaneiras), as restrições às

importações, as barreiras mistas e as técnicas. Considera as barreiras tarifárias como

taxações aos produtos importados, pagos pelo importador e recolhidas ao governo.

Explica que as restrições às importações dizem respeito a determinados tipos de

mercadorias. Tais restrições são previstas no âmbito da OMC apenas sob circunstâncias

muito especiais. De maneira geral, embora ainda sejam praticadas em larga escala,
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podem vir a diminuir sensivelmente caso se mantenham as tendências atuais. Assumem

peso maior as barreiras técnicas, muitas vezes denominadas de barreiras não-tarifárias,

que incluem várias limitações ao comércio através de regras fitossanitárias, de regras

relacionadas à segurança do produto, de normas para padronização do produto e de

normas relacionadas ao meio ambiente.

Segundo BHAGW ATI (1989) barreiras não-tarifárias são muitas vezes mencionadas

como:

"proteção administrada, porque elas tipicamente não implicam

aprovação legislativa de cada ato de proteção (embora,

naturalmente, o consentimento legislativo - implícito e explícito -

seja necessário para o exercício de poderes executivos e

virtualmente judiciais e para o arbítrio na concessão de demandas

protecionistas por requerentes e lobbies específicos). Estas

restrições são costumeiramente aplicadas através de instituições e

processos estabelecidos para regular importações, inclusive o

exercício do poder político pelo ramo executivo do governo na

realização de acordos de restrição comercial com outros países."

p.44.

Ressalta ainda que no final dos anos 70 as barreiras não-tarifárias não só cresceram

como inverteram parcialmente o processo de liberalização do comércio. p.46

PORTER (1980), utiliza o termo barreira (barriers) em referência a dificuldades

comerciais, sem distinção quanto a origem governamental ou particular.

Aspectos ligados aos padrões trabalhistas vêm sendo analisados de longa data, com

várias tentativas para que sejam estabelecidas condições para a interligação entre estes e

o comércio, ou seja, várias manifestações favoráveis a que o comércio entre os países

ocorra somente após a garantia de que sejam aplicados determinados padrões

trabalhistas na produção. Tal circunstância também pode ser interpretada como barreira

ao comércio.
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Padrões trabalhistas inferiores determinam custos mais baixos de produção, com preço

de venda possivelmente mais baixo, ou com maior margem de lucro. Tais práticas vêm

sendo denominadas de dumping social, e englobariam não só salários mais baixos, mas

piores condições de trabalho ligadas ao meio ambiente, jornadas de trabalho

extenuantes, exposição exacerbada a fatores de risco, muitas vezes inaceitáveis.

A respeito do favorecimento de tais práticas, LANGILLE (1997) indica um mercado de

políticas trabalhistas, com a procura do capital por condições mais favoráveis à

produção, com custos mais baixos, estimulado pela mobilidade do capital e sua

liberdade em procurar estes mercados.

A estimativa é que os custos das barreiras comerciais oneram os países pobres em US$

100 bilhões por ano, significando o dobro do que recebem em ajuda externa. As

barreiras impostas pelos países em desenvolvimento somam 70% das barreiras no

comércio internacional. Comparando-se os primeiros anos da década de 1980 com os

últimos anos da década de 1990, as tarifas mundiais caíram de 30% para 15% em

média. A diminuição das tarifas alfandegárias e das quotas de importação fizeram o

comércio internacional se intensificar.

Segundo THORSTENSEN (1999), somente são permitidas no âmbito da OMC as

barreiras tarifárias, sendo proibidas as demais barreiras, salvo nas exceções previstas.

Não existe um conceito definido de barreira ao comércio. Podemos entender como

barreira todos os fatores que dificultam o comércio, ou que exigem adequações por

parte do vendedor ou do comprador para que se concretize o negócio. Neste trabalho,

consideraremos como barreiras ao comércio as exigências de adequação feitas pelos

clientes ao produtor ou ao vendedor, às regras que impliquem em adaptações dos

produtores às exigências dos clientes como fator fundamental para que se concretize o

negócio, independentemente do produtor conseguir ou não lograr êxito nesta adaptação.

Assim, as exigências de certificação ou de auditoria prévia por parte dos clientes,

exigências de padronização dos produtos, exigências de adequação a padrões de

segurança do produto, exigências de adequação a padrões trabalhistas, ou qualquer outra
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exigência cuja não observação possa impedir, diminuir ou postergar a venda,

enquadram-se no conceito aqui utilizado como barreira comercial.

A percepção da própria empresa sobre o fato de ter ou não enfrentado barreira comercial

é relevante neste trabalho, sendo considerada como necessidade de transformação ou

adaptação da empresa a exigências externas. Portanto consideraremos também como

barreira comercial qualquer circunstância ou fator assim admitido pela empresa, que

tenha origem quer no cliente, quer em normas estrangeiras ou internacionais.

4. Padrões trabalhistas e cláusulas comerciais

A discussão sobre as influências das cláusulas sociais no comércio remontam à época da

Revolução Industrial, segundo THORSTENSEN (1999). SERV AIS (1989) lembra a

manifestação de Necker, Ministro das Finanças de Luís XVI, em 1788, de que o país

que abolisse o dia semanal de descanso teria vantagens comerciais sobre os demais.

Estas vantagens desapareceriam caso os demais países também abolissem o descanso.

Também identificamos relações conflituosas no episódio citado por MANTOUX

[1957]. É descrita uma decisão tomada pelos juízes de paz do condado de Preston na

Inglaterra em 1779, numa época em que ocorreram vários distúrbios nas fábricas, com

destruição de máquinas pelos trabalhadores que identificavam nelas a fonte da sua falta

de trabalho e dificuldades de sustento. A decisão foi contrária aos anseios populares:

"A invenção das máquinas foi um benefício para o

país. Suprimi-las num condado significaria apenas

fazê-las ir para um outro: e se uma proibição geral

fosse decretada contra elas, em toda a Grã-

Bretanha, isso só serviria para acelerar sua adoção

nos países estrangeiros, em grande detrimento da

indústria britânica". p.412.

Os que se opõem à ligação entre padrões trabalhistas e comércio nos tratados

internacionais argumentam que o estabelecimento de padrões trabalhistas comuns

mínimos poderia inibir o livre comércio, principalmente em detrimento dos países em
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desenvolvimento, acabando por inibir o acesso destes últimos ao mercado, diminuindo

as exportações, atrasando o desenvolvimento e a conseqüente melhoria dos padrões

trabalhistas advindos do desenvolvimento econômico. Argumentam também que o

estabelecimento de tais padrões pode ser utilizado como barreira protecionista por parte

dos países desenvolvidos. Dentre os que mais se opõem ao estabelecimento de tais

cláusulas se encontram os economistas liberais, os governos de países em

desenvolvimento e algumas empresas transnacionais.

De outro lado existe o grupo que defende a ligação do comércio internacional a

cláusulas sociais, argumentando que a produção sob condições precárias de trabalho

gera vantagens desleais, forçando para baixo os padrões trabalhistas nos países com

padrões mais elevados, a fim de manter sua competitividade e daí incitando um

"nivelamento por baixo" (race to the bottom) dos padrões trabalhistas em todo o

mundo. Argumentam que a adoção de padrões trabalhistas elevados deve se dar por

todos os países, sendo desejável que haja cláusulas que induzam a adoção dos referidos

padrões para todos. Concluem que tais medidas seriam benéficas para os trabalhadores

em todo o mundo, ao melhorarem os padrões trabalhistas adotados. Dentre os que

propugnam pela adoção das cláusulas sociais, existem aqueles que se dizem

preocupados com os baixos padrões existentes nos vários países em desenvolvimento.

Recentemente, vêm se somando ao grupo dos defensores do estabelecimento de

cláusulas sociais associações defensoras de direitos humanos. O grupo já contava com

governos de países desenvolvidos europeus e norte-americanos e sindicatos de países

desenvolvidos e em desenvolvimento.

Outros aspectos instigam os debates. Estudos da Organização Mundial da Saúde -

OMS, indicam que a baixa capacidade de trabalho e más condições de saúde

ocupacional dos trabalhadores podem causar perdas entre 10% e 20% do PIB, e estudos

do Banco Mundial mostram que dois terços do tempo perdido por distúrbios

relacionados ao trabalho podem ser prevenidos através de programas de saúde e

segurança no trabalho (WHO 1994).

Casos apontados pela mídia em países asiáticos apresentando más condições de

trabalho, com exploração da mão de obra barata através de jornadas extenuantes de

trabalho, de péssimas condições de segurança e higiene, em beneficio de empresas
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multinacionais do ramo de calçados, ganharam menção internacional, com várias

reações de insatisfação por parte de comunidades organizadas em países mais

desenvolvidos. Muitas destas reações incluíram boicotes por parte dos consumidores e

perdas financeiras significativas para as empresas envolvidas. A presença de tais

questões na mídia, e a articulação de comunidades locais e internacionais, pressionam

os governos e empresas dos países onde ocorrem em direção a mudanças que melhorem

as condições de produção para os trabalhadores envolvidos.

Dentre as controvérsias que se seguem, existe a questão da exigência de aplicação dos

padrões trabalhistas de maneira unilateral ou multilateral. Considera-se a atitude

unilateral como a iniciativa de um dos países envolvidos em pressionar o outro a adotar

padrões trabalhistas que julgue adequados, principalmente através de sanções

comerciais, independentemente da avaliação do país que recebe a pressão ou de

terceiros. A abordagem multilateral é considerada como a discussão pelo coletivo dos

membros de um grupo ou organização internacional, que decide os padrões e os

mecanismos de adoção dos mesmos.

A abordagem unilateral vem sendo cada vez mais criticada. É adotada principalmente

por parte dos EUA, na determinação e aplicação de regras e sanções, inclusive relativas

aos padrões trabalhistas.

Tais ingerências unilaterais não são novas, encontrando maior ou menor respaldo em

argumentos morais, conforme o caso. Seguramente o aspecto econômico deve ser

considerado ínfimo se comparado aos humanitários nas questões referentes ao

escravismo, mas é interessante lembrar a posição inglesa em meados do século XIX,

unilateral, cercada de argumentos humanitários, mas também estimulada por influências

econômicas no combate ao tráfico de escravos. Através da Bill Aberdeen, o parlamento

inglês reconhecia o direito do almirantado inglês em perseguir e aprisionar os navios

negreiros e ainda julgar sua tripulação (TEIXEIRA 1977).

' ..
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Com o final do tráfico de escravos:

"A Inglaterra alcançava os objetivos há muito pretendidos:

a eliminação da concorrência que a agricultura escravista

brasileira fazia à produção de açúcar, algodão e tabaco das

Índias Ocidentais britânicas, que já operavam com

trabalho assalariado, com custos operacionais mais

elevados portanto." p.42

A abordagem multilateral confere maior credibilidade e representatividade às

resoluções, apesar de consumir maiores esforços e tempo.

A OIT é exemplo de abordagem multilateral para o estabelecimento e discussão de

padrões trabalhistas internacionais. Identifica-se com o estabelecimento de tais padrões,

e tem sido cada vez mais reconhecida por outras instituições multilaterais como o órgão

mais apropriado para discussão de tais questões.

No presente estudo são analisados os aspectos de alguns padrões trabalhistas

potencialmente relacionados com as cláusulas sociais tais como:

liberdade de associação dos trabalhadores, de livre organização e negociação

coletiva;

de proteção contra o trabalho forçado;

de idade mínima para o trabalho assalariado;

de condições de trabalho, aí contemplados o salário mínimo para proporcionar

condições de vida decentes para os trabalhadores e suas famílias, jornada de

trabalho semanal, descanso semanal e férias;

condições adequadas de segurança e saúde.

Os aspectos verificados são adaptados de BROWN et. al (1997), correspondendo aos

aspectos ressaltados por outros autores e instituições.
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5. Organismos Internacionais

Foi feito levantamento bibliográfico e análise de documentos referentes às questões de

segurança e saúde e às cláusulas sociais, ressaltando-se: instituições internacionais

representativas de instituições multilaterais - OMC, OIT e OMS; blocos comerciais

regionais e união aduaneira - UE, NAFTA e MERCOSUL; e instituições particulares

representando iniciativas não-governamentais e empresariais - WRC e SA8000. Os

instrumentos utilizados foram as pesquisas em bibliotecas: da Fundação Getúlio Vargas

em São Paulo, da FUNDACENTRO em São Paulo, da OIT em Brasília; e pesquisas via

internet através do sistema de busca PROQUEST e dos sites das instituições analisadas.

Os organismos multilaterais avaliados foram escolhidos por congregarem grande

número de países, e reputadamente destinarem-se às questões de comércio

internacional, padrões trabalhistas e saúde, temas do presente estudo. Os tratados

regionais foram escolhidos como indicadores de eventuais cláusulas relacionadas à

segurança e saúde no trabalho e cláusulas sociais, que obrigassem as empresas a padrões

de comportamento e cumprimento de normas, apontando eventuais itens relevantes

nestas questões. Dentre as iniciativas particulares, o WRC foi escolhido por congregar

um grupo de 92 (noventa e duas) escolas e universidades dos EUA que estabeleceram os

critérios que elegeram como os mais importantes sobre as cláusulas sociais e de

segurança e saúde no trabalho. A SA8000 foi escolhida por ser uma norma para

certificação específica das questões sociais e de segurança e saúde no trabalho, de

iniciativa de um grupo de grandes empresas transnacionais.

5.1 Organização Internacional do Trabalho - OIT (International Labour

Organization - ILO)

A OIT foi criada em 1919, no Tratado de Versailles, em um contexto do mundo

marcado pela guerra recém terminada, pela Revolução Russa de 1917, com a ameaça da

extensão 'do comunismo para o restante do mundo. A bandeira comunista de

preocupação com as condições dos trabalhadores teve influência no estabelecimento do

tratado. Do texto de sua constituição consta a preocupação com a condição dos

trabalhadores como fator de promoção da paz internacional, geral e duradoura.
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De acordo com a OIT, sua padronização dos aspectos trabalhistas toma a forma de

Convenções e Recomendações. As Convenções são tratados internacionais sujeitos à

ratificação pelo país membro, que somente adquirem força legal após tal ato,

integrando-se aos demais dispositivos legais de cada país, de acordo com seu próprio

ordenamento jurídico. As Recomendações, que não se destinam à adesão propriamente

dita por parte dos países que as assumem, são instrumentos de orientação e auxílio das

Convenções, geralmente tratando dos mesmos assuntos, com sugestões práticas de

viabilização dos preceitos contidos nas Convenções de forma a facilitar aos países a

implementação das mesmas.

As decisões são tomadas pelos representantes nas Conferências, que devem acontecer

ao menos anualmente. Cada país indica quatro delegados, sendo dois representantes do

Governo, um dos empregadores e um dos empregados; cada delegado vota em todos os

assuntos, contando um voto. Para aprovação de Convenções e Recomendações, é

necessária maioria de dois terços dos delegados presentes.

Apesar de os países membros participantes se comprometerem com os princípios da

Carta de Fundação, a adesão às Convenções e Recomendações se dá espontaneamente, e

os países são estimulados a fazê-lo.

Além destes mecanismos, existem outros menos formais, não considerados parte do

sistema internacional de padrões trabalhistas, na forma de códigos de conduta,

resoluções e declarações.

Os países membros se comprometem a informar o andamento das implementações das

Convenções e Recomendações dentro de seus territórios, mas não são previstas sanções

monetárias por seu descumprimento. Através da persuasão e pressão política, aliadas à

cooperação técnica e orientação para implantação das Convenções e Recomendações,

com superação das dificuldades de execução, a OIT exerce seu trabalho.

Devido a este trabalho, a OIT vem angariando a confiança de outros organismos

internacionais que a reconhecem como fórum adequado para discussão, elaboração e
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resolução de disputas relacionadas aos padrões trabalhistas. Vale destacar dentre estas

instituições o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional - FMI e a OMe.

Em junho de 1998, a OIT adotou a Declaração sobre os Princípios Fundamentais e

Direitos no Trabalho (Anexo E). Por meio dela todos os seus membros, comprometem-

se a respeitar, promover e adotar os princípios e direitos relativos ao que se segue:

I. Liberdade de associação e efetivo reconhecimento do

direito de negociação coletiva;

lI. Eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou

compulsório;

IlI. Efetiva eliminação do trabalho infantil;

IV. Eliminação da discriminação no ambiente de trabalho.

Nas palavras de Hansenne, Diretor da Organização Internacional do Trabalho por

ocasião da adoção da Declaração:

"No que se refere aos demais Estados (que

não tenham ratificado as Convenções que

compõem esta Declaração), a Declaração

traz uma nova e importante contribuição.

Primeiramente, se reconhece que todos os

Membros da OIT, ainda quando não hajam

ratificado as convenções aludidas, têm o

compromisso de respeitar 'de boa fé e em

conformidade com a Constituição, os

princípios relativos aos direitos

fundamentais que são objeto dessas

convenções'" .
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Seus ditames portanto, aplicam-se automática e genericamente a todos os membros

participantes, independentemente de ratificação. Todos os países, entretanto, são

estimulados a ratificar as Convenções.

A Declaração responde ao anseio geral de que o crescimento econômico deva ser

acompanhado de justiça social.

o Encontro Mundial para o Desenvolvimento Social em Copenhagen, em 1995

direcionou este anseio com uma chamada para o respeito e proteção dos direitos básicos

dos trabalhadores. O Encontro Ministerial da Organização Mundial do Comércio em

Singapura em 1996 reafirmou o papel da OIT como organismo competente para

estabelecer e lidar com os princípios trabalhistas fundamentais. A OIT tem levado a

cabo este desafio através da adoção da Declaração, que é uma diretriz política central.

A Declaração também serve como ponto de referência mundial para empregadores,

organizações de trabalhadores, legisladores, Organizações Não-Governamentais,

companhias transnacionais e outras organizações internacionais. A Declaração

determina que a OIT encoraje outras organizações internacionais a criar um clima para

o desenvolvimento econômico e social que respeite os princípios e direitos

fundamentais no ambiente de trabalho.

De acordo com a Constituição da OIT, Artigo 24, qualquer organização representante de

governo, empregadores ou empregados, pode apresentar queixa contra qualquer pais

membro, por descumprimento das Convenções ratificadas. O Secretariado Geral de

Administração se incumbirá de dar andamento à avaliação e esclarecimento do

conteúdo, nomeando uma comissão de inquérito, composta de três indivíduos indicados

por sua proeminência e capacidade pessoal. Nos termos de adesão à OIT, os países

membros devem franquear o acesso às informações necessárias, requeridas pela

comissão, que elaborará o parecer com as recomendações que achar necessárias. Os

países diretamente envolvidos terão três meses para informar se aceitam ou não as

recomendações.
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o governo que não acatar as recomendações deverá se dirigir à Corte Internacional de

Justiça, cuja decisão será final. Até o momento, entretanto, foram instaladas seis

comissões, e nenhum governo envolvido optou por apelar à Corte Internacional.

Entre as recomendações, estão a elaboração de informes periódicos sobre as adaptações

e correções adotadas pelos países envolvidos, que serão solicitados, de forma que se crie

uma ligação entre o sistema de supervisão habitual da OIT e o caso particular.

o caso mais marcante até o início de 2002 vem ocorrendo com Myanrnar, antiga

Birmânia, onde denúncias de trabalho forçado foram confirmadas, recomendações

foram feitas e produziram resultados insatisfatórios, levando a OIT a solicitar de seus

174 países membros que revissem suas relações com aquele país, de forma a garantir

que não houvesse beneficio em perpetrar tais situações. Vários governos se

manifestaram, revendo posições inclusive comerciais. Entre outros desdobramentos,

Myanrnar foi excluída do sistema geral de preferências da UE.

5.2 Organização Mundial do Comércio - OMC

As ongens da Organização Mundial do Comércio remontam ao final da Segunda

Grande Guerra. Do acordo de Bretton Woods, EUA, em 1944, foram criadas três

instituições visando a recuperação econômica mundial: o Fundo Monetário

Internacional - FMI, o Banco Mundial - BM, e a Organização Internacional do

Comércio - OIe. A OIC nunca se instalou efetivamente, uma vez que as suas

atribuições e regulamentos, desenhados na Carta de Havana em 1948 nunca chegaram a

ser ratificados pelo Congresso dos EUA.

A Carta de Havana explicitava (Capítulo lI, Art. 7) o reconhecimento por parte dos

signatários do interesse comum tanto pela aquisição e manutenção de padrões

trabalhistas justos, relacionados com a produtividade, quanto com a melhoria de salários

e condições de trabalho conforme permitisse a produtividade, indicando a Organização

Internacional do Trabalho - OIT, como consultora e fórum de debates e disputas para

eventuais assuntos relacionados aos padrões trabalhistas. (LEAR Y 1997, p.198)
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Um acordo provisório foi negociado em 1947, denominado Política Comercial -

Capítulo IV, posteriormente denominado Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio

(General Agreement on Tariffs and Trade - GATT), que assumiu as funções de

coordenação e supervisão de regras internacionais de comércio. As discussões para o

estabelecimento das regras ocorreram através de rodadas de negociação, chegando ao

números de oito rodadas, até a criação da atual Organização Mundial do Comércio -

OMC, na Rodada Uruguai. No GATT, não há qualquer menção ao assunto abordado na

Carta de Havana, apesar de vários esforços de muitos países, principalmente países

nórdicos e alguns outros países europeus, para o estabelecimento de regras concernentes

a princípios trabalhistas internacionais.

Segundo COSTA (1996), os principais pontos resultantes da Rodada Uruguai foram:

redução das tarifas, acordos envolvendo produtos agrícolas, acordos relacionados aos

serviços, proteção aos direitos de propriedade industrial referentes ao comércio e a

criação da OMC.

A OMC por sua vez, além da estabilização e formalização dos processos em uma

instituição melhor estruturada, trouxe a fundamental contribuição de acelerar os

mecanismos de resolução de disputas e tomá-los mais eficientes Tais processos, que

antes poderiam levar décadas, com prejuízos irreparáveis para as empresas atingidas,

tendem agora a ser resolvidos através de regras mais claras e definidas.

A inserção da discussão sobre padrões trabalhistas no âmbito das negociações

comerciais entretanto, foi descartada em Singapura em 1996, segundo decisão dos

membros da OMC. Os países membros se declararam comprometidos em adotar os

Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, da Organização Internacional do

Trabalho - OIT, ao mesmo tempo que decidiam que tais princípios não devem ser

utilizados com propósitos comerciais protecionistas. Ainda há descontentamentos, com

manifestações de grupos contrários, sobretudo de sindicatos de trabalhadores em países

desenvolvidos e de entidades de defesa dos direitos humanos, de forma que pode haver

alterações no futuro. No entanto, até o início de 2002, esta discussão desvinculada entre

comércio e questões de segurança e saúde no trabalho e a cláusula social, é o que

prevalece.
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5.3NORTH AMERICAN FREE TRADE AGREEMENT - NAFTA

o NAFTA - North American Free Trade Agreement, Tratado de Livre Comércio da

América do Norte, foi criado em 1992, tendo por signatários os Estados Unidos da

América, os Estados Unidos do México e o Canadá. Coordenado a ele, foi celebrado o

Tratado Norte Americano de Cooperação Trabalhista (NAALC - NORTH AMERICAN

AGREEMENT ON LABOUR COOPERATlON), tendo sido este último assinado em 13

de setembro de 1993, ambos determinados a terem o início de suas implementações a

partir de 01 de janeiro de 1994.

Ambos os acordos, conforme explicitado em seus inícios, basearam-se nos seguintes

princípios: liberdade de associação e proteção ao direito de organização; direito de

negociação coletiva; direito à greve; proibição do trabalho forçado; proteção ao trabalho

do menor e dos jovens; padrões mínimos trabalhistas; eliminação da discriminação no

trabalho e emprego; igual pagamento para homens e mulheres; prevenção de lesões e

doenças ocupacionais; compensação em caso de lesões e/ou doenças ocupacionais;

proteção do trabalhador migrante.

Foram objetivos declarados do NAALC: melhorar as condições de trabalho e dos

padrões de vida no território de cada signatário; promover ao máximo possível os

princípios norteadores, expressos acima; encorajar a cooperação e promover a inovação

e elevação dos níveis de produtividade e qualidade; encorajar a publicação e troca de

informações, dados de desenvolvimento, coordenação e estudos em conjunto para

aumentar a compreensão mútua das leis e instituições que orientam o trabalho em cada

país; manter atividades de cooperação relacionadas ao trabalho para beneficio mútuo;

promover a adequação e efetiva aplicação por cada país, de suas respectivas legislações

trabalhistas; estimular a transparência na administração da legislação trabalhista.

A estratégia adotada para atingir os objetivos acima descritos foi o reforço do princípio

de cada país responsabilizar-se por manter seus próprios padrões trabalhistas, visando

alta qualidade e produtividade dos ambientes de trabalho, continuando a desenvolver e

melhorar tais padrões. A aplicação da legislação nacional deve ser efetiva, e os demais

membros e entidades interessadas podem acompanhar a aplicação das normas e

regulamentos através da transparência e efetivo acesso aos processos legais,
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favorecendo aSSIm a aplicação das normas e regulamentos de maneira justa, com

transparência e equanimidade, de forma que possam fazer valer seus direitos.

o acordo possui uma Comissão formada pelo Conselho e pelo Secretariado. O Conselho

é formado pelos Ministros do Trabalho de cada país, ou por seus representantes, que

supervisiona a implantação deste Tratado, devendo recomendar melhorias, e rever a

efetividade deste acordo. As decisões do Conselho devem ser tomadas por consenso, a

menos que o próprio comitê venha a decidir ao contrário, ou esteja expresso no acordo.

O Conselho tem autonomia para delegar responsabilidades para os Comitês, grupos de

especialistas, e de procurar a orientação de especialistas que julgar necessária. O

Secretariado, comandado por um Diretor Executivo, deverá auxiliar o Conselho nas

suas funções, elaborar relatórios de atividades e estudos de aspectos referentes à

legislação trabalhista, treinamentos e condições de trabalho nos países membros a partir

de informações dos próprios países membros.

Cada país membro deve instalar seu Escritório Administrativo Nacional - National

Administrative OjJice - NAO, às custas do próprio país, que deverá servir de contato

entre as agências reguladoras dos países membros e o Secretariado; fornecer informação

de caráter público mediante solicitação do Secretariado, do Escritório de outro país

membro ou de um Comitê de Avaliação de Especialistas; rever e comumcar

publicamente assuntos divulgados nos outros países membros sobre legislação

trabalhista, de acordo com os procedimentos domésticos.

Afim de dirimir dúvidas e possibilitar a mediação de conflitos, foram previstas quatro

instâncias como seguem: Revisões e Consultas ao NAO; Consultas Ministeriais; Comitê

de Avaliação de Especialistas; Resolução de uma disputa por um Comitê Arbitral.

Ao NAO cabem assuntos relativos à legislação trabalhista de seu território, a partir de

solicitações de indivíduos, sindicatos, empregadores, Organizações Não-

Governamentais ou outras entidades privadas.

As Consultas Ministeriais podem ser requeridas por qualquer Ministro de outro país

membro, a respeito de qualquer assunto pertinente ao NAALC.
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Qualquer país membro pode requerer o estabelecimento de um Comitê de Avaliação de

Especialistas a respeito de questões relacionadas ao comércio, de acordo com os

procedimentos acordados. A nomeação do Comitê se dá por indicação do Conselho a

partir da escolha de uma lista múltipla com nomes previamente sugeridos pelos países

membros.

o Conselho deverá estabelecer e normatizar o funcionamento de um Comitê de

Avaliação de Especialistas - CAE, composto de três membros, sendo a coordenação

escolhida a partir de uma lista elaborada após consulta à Organização Internacional do

Trabalho - OIT, e os demais membros, quando possível, escolhidos a partir de uma lista

elaborada pelos países membros do tratado. De acordo com os prazos estabelecidos, o

Comitê fará relatório prévio, e depois relatório final ao Conselho, que decidirá sobre sua

publicação e recomendações. Os países membros terão prazo para se manifestarem

diante das recomendações do Comitê.

Caso não sejam adotados os procedimentos sugeridos, em se tratando de assuntos de

segurança e saúde ocupacional, trabalho infantil ou padrões técnicos sobre salário, e

com dois terços dos votos, o Conselho pode estabelecer um Comitê Arbitral.

O Conselho deverá manter um grupo permanente de até 45 (quarenta e cinco) membros,

com mandato de três anos, podendo assumir novo mandato subseqüente, dos quais serão

escolhidos cinco membros para compor o Comitê Arbitral,

O Comitê Arbitral de cinco membros examina a efetiva aplicação das leis referentes aos

princípios 5, 6 e 9, e desenvolvem um plano de ação para corrigir a falha persistente. A

falência em implementar o plano pode implicar em multas ou sanções comerciais.

Após esgotadas as vias de convencimento, negociação e correções, através das consultas

e orientações dos Comitê de Especialistas e Comitê Arbitral, este último poderá impor

um pagamento monetário. Este, de acordo com o o previsto no Anexo 39, pode atingir

até 0,007 por cento do total comercializado em bens entre os países em disputa, no ano

mais recente de que se tenham dados disponíveis, devendo esta soma ser empregada
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para o uso em projeto de correção das irregularidades apontadas, sob orientação do

Comitê Arbitral.

5.4 UNIÃO EUROPÉIA - UE

o intercâmbio comercial e a interação social entre os povos europeus remontam à

Antigüidade, variando de intensidade ao longo do tempo. A partir do final da Segunda

Guerra Mundial, várias iniciativas aumentaram progressivamente o grau de integração

econômica e social entre os países europeus. Em 1947 criou-se o Benelux, integração

entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo, com a intensificação progressiva do comércio,

passando estes a assumir compromissos conjuntos diante de outros países; em 1948

instituiu-se a Organização para Cooperação Econômica Européia; em 1953 a

Comunidade Européia do Carvão e do Aço; em 1958 criou-se a Comunidade

Econômica Européia, através do Tratado de Roma, com um importante adendo em 1985

através do Single European Act, que modificou os critérios de votação e aprovação das

propostas, impulsionando as decisões e favorecendo a integração até o tratado de

Maastricht, assinado em 1992 instituindo a União Européia (Europe Union- EU)

(SAPIR 1997).

De acordo com o Tratado de Maastricht (UE 1999) que a instituiu, os objetivos da DE

são:

Promoção do progresso econômico e social e de elevado nível de

emprego e a realização de desenvolvimento equilibrado e sustentável.

Dentre os mecanismos para atingir tal objetivo encontra-se a criação

da moeda única européia.

Afirmação de sua identidade no cenário internacional, inclusive com

execução de uma política externa e de segurança comum.

Instituição da cidadania da União.

Manutenção e desenvolvimento da União, assegurando a livre

circulação de pessoas, com adequação de medidas de controle de
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fronteira, asilo, imigração, além da prevenção e combate à

criminal idade comunitariamente.

Manutenção e desenvolvimento do acervo comunitário, com

aperfeiçoamento dos mecanismos de forma a garantir a sua eficácia e

a das instituições da Comunidade.

De acordo com tais objetivos, o Conselho da União Européia, órgão encarregado da

implementação das políticas da UE, determinou em 10 de dezembro de 2001 a

Regulamentação do Sistema Geral de Preferências para o período de 10 de janeiro de

2002 a 31 de dezembro de 2004, através da Resolução CR 250112001, de acordo com as

regras da OMC, em substituição da Resolução 2820 de 1998.

o sistema contempla com redução tarifária diferenciada os países que preenchem os

requisitos especificados na Resolução. Além das disposições gerais, da determinação

das taxas diferenciadas para estes países, esta Resolução qualifica-os, listando aqueles

que se enquadram em uma ou mais das seguintes categorias: Países Menos

Desenvolvidos, países inclusos na cláusula de combate à produção e tráfico de drogas,

países inclusos na cláusula de proteção dos direitos trabalhistas, e países inclusos na

cláusula de proteção do meio-ambiente. De acordo com a Resolução, tal proteção pode

se dar a setores industriais específicos ou ao país como um todo.

Dentre os critérios adotados para a inclusão no Sistema Geral de Preferências, como

país que protege os direitos trabalhistas, está a efetiva aplicação dos princípios dispostos

na Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, incluindo-se

o disposto na Convenção n. 87 da OIT. Esta Convenção não foi ratificada pelo Brasil.

o Brasil fazia parte dos países favorecidos pelo regulamento anterior, e foi excluído

desta lista para os setores referentes ao comércio de: animais vivos e carnes; café, chá,

mate e especiarias; gomas e resinas; preparações de carnes ou de peixes e bebidas;

tabaco; couros e peles; papel; calçados; e produtos relativos à Comunidade do Carvão e

do Aço (Conselho da UE 2001 ). Para avaliação da repercussão desta exclusão no

comércio entre Brasil e UE, vide NEGRl e CARVALHO 1999.
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5.5 MERCADO COMUM DO SUL - MERCOSUL

Os chefes de estado dos estados partes do Mercado Comum do Sul - MERCOSUL,

assinaram em 10 de dezembro de 1998, no Rio de Janeiro, a Declaração Sociolaboral do

Mercosul.

A Declaração considera que os países estão comprometidos com "as declarações,

pactos, protocolos e outros tratados que integram o patrimônio jurídico da

Humanidade", dentre os quais destacam: a Declaração Universal dos Direitos Humanos

de 1948, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 1966, o Pacto

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, a Declaração

Americana de Direitos e Obrigações do Homem de 1948, a Carta Interamericana de

garantias Sociais de 1948, a Carta da Organização dos Estados Americanos - OEA, de

1948, a Convenção Americana de Direitos Humanos sobre os Direitos Econômicos,

Sociais e Culturais de 1988.

Considera particularmente a "decisão dos Estados Partes de "consubstanciar em um

instrumento comum os progressos já alcançados na dimensão social do processo de

integração e alicerçar os avanços futuros e constantes no campo social, sobretudo

mediante a ratificação e cumprimentos das principais convenções da OIT".

Direcionados pelos princípios destacados nas cartas e acordos citados acima, adotaram

os seguintes princípios e direitos na área do trabalho:

Direitos Individuais

1. Combate à discriminação, particularmente em relação à raça, origem

nacional, cor, sexo e orientação sexual, idade, credo, opinião política

ou sindical, ideologia, posição econômica ou qualquer outra condição

social ou familiar.

2. Promoção da igualdade, particularmente para com o grupo de pessoas

portadoras de necessidades especiais, favorecendo a inserção social

no mercado de trabalho dessas pessoas. Também destacam e se

comprometem a garantir mediante legislação e práticas trabalhistas, a

igualdade de tratamento e oportunidades entre mulheres e homens.
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3. Proteção aos trabalhadores migrantes e fronteiriços.

4. Eliminação do trabalho forçado, particularmente entre outras formas,

daquele adotado como método de mobilização e utilização da mão-

de-obra com fins de fomento econômico.

5. Proteção contra o trabalho infantil e do trabalho do menor, de acordo

com as legislações nacionais, com particular proteção contra o

trabalho em ambiente insalubre, perigoso ou imoral, que possa afetar

o pleno desenvolvimento de suas faculdades fisicas , mentais e

morais.

6. Proteção aos direitos dos empregadores nos termos das legislações

nacionais.

Direitos Coletivos

1. Liberdade de associação, com direito a constituírem associações que

julgarem convenientes, reconhecendo sua legitimidade na

representação e na defesa dos interesses de seus membros.

2. Liberdade sindical, com explícitas garantias de liberdade de filiação,

de não filiação e desfiliação; de evitar demissões ou prejuízos a

trabalhadores por causa de sua filiação sindical ou participação em

atividades sindicais; e do direito de ser representado sindicalmente.

3. Negociação coletiva, com o direito de negociar e celebrar convenções

e acordos coletivos para regular as condições de trabalho, em

conformidade com as legislações e práticas nacionais.

4. Greve, conforme as disposições nacionais vigentes.

5. Diálogo social, comprometendo-se a fomentar o diálogo social com

mecanismos efetivos de consulta permanente entre representantes dos

governos, empregadores e dos trabalhadores.

Outros Direitos

1. Fomento do emprego.

2. Proteção dos desempregados.

3. Formação profissional e desenvolvimento de recursos humanos.

4. Saúde e Segurança no Trabalho, onde consta que "todo trabalhador

tem o direito de exercer suas atividades em um ambiente de trabalho
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sadio e seguro, que preserve suas saúde física e mental e estimule seu

desenvolvimento e desempenho profissional., comprometendo-se os

Estados Partes a formular, aplicar e atualizar em forma permanente e

em cooperação com as organizações de empregadores e de

trabalhadores, políticas e programas em matéria de saúde e segurança

dos trabalhadores e do meio ambiente de trabalho, a fim de prevenir

os acidentes de trabalho e as enfermidades profissionais, promovendo

condições ambientais propícias para o desenvolvimento das

atividades dos trabalhadores.

5. Inspeção do Trabalho, com o propósito de controlar o cumprimento

das disposições normativas que dizem respeito à proteção dos

trabalhadores e às condições de segurança e saúde no trabalho.

6. Seguridade Social, de acordo com as respectivas legislações

naCIOnaIS.

A fim de promover a aplicação dos princípios e direitos descritos acima, foi instituída

uma comissão sociolaboral, tripartite (com representantes do governo, empregadores e

empregados), com caráter promocional. Não são previstas sanções por descumprimento

das cláusulas acima descritas.

5.6 Worker Rights Consortium - WRC

o WRC foi fundado em 2000, contando com representantes de Universidades dos

Estados Unidos, seus alunos e representantes de outras comunidades organizadas.

Também conta com representantes de algumas comunidades da China e de Honduras.

Com o apoio das Universidades que o integram, o WRC elaborou um Código de

Conduta destinado aos fabricantes de vestuário e demais produtos que contenham os

nomes ou logotipos das escolas participantes. Licenciados atualmente são noventa e

duas escolas.
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o Código de Conduta contempla os seguintes itens: salários mínimos que assegurem

condições dignas de vida ao trabalhador e sua família; as horas trabalhadas não devem

superar os limites legais; observação de um dia de descanso semanal, além de feriados e

férias; as horas-extras devem ser voluntárias e não impostas, com remuneração acima

das horas regulares; instituição de idade mínima para o trabalho, seguindo as

orientações da OIT; proibição de qualquer tipo de trabalho forçado; condições de

segurança e saúde de acordo com todas as Convenções ratificadas pelo país onde se

localiza a empresa, e com todas as normas e regulamentos do país, ou pelo regulamento

da OSHA - Occupational Safety and Health Administration, prevalecendo o que

fornecer maior proteção; proibição de discriminação no emprego; garantia de tratamento

com dignidade e respeito, sem qualquer forma de abuso e de punição física; garantia de

liberdade de livre associação e negociação coletiva, não devendo as empresas cooperar

com qualquer governo que utilize a força do Estado para evitar a liberdade de

associação; garantias de direitos da mulher incluindo igualdade de remuneração;

proteção à gestação, proibição de testes de gravidez como condição para aceitação ao

emprego; proteção contra substâncias químicas perigosas.

o sistema prevê inspeções nas fábricas e em locais de maior risco de violações do

Código. Atualmente pede-se às empresas que declarem o cumprimento das normas ao

menos anualmente. É de responsabilidade da empresa fornecedora dos materiais

licenciados a observância das normas e procedimentos em suas instalações e nas de seus

fornecedores e subcontratados.

Não estão previstas sanções para as irregularidades. O WRC adota como sanção mais

severa a ruptura do contrato de fornecimento, mas incentiva a adoção de outras

medidas, de acordo com cada escola, a fim de que os fornecedores sejam estimulados a

corrigir as falhas e a melhorar as condições de trabalho. A entidade admite que a

interrupção do fornecimento pode prejudicar os ganhos dos trabalhadores, criando-lhes

condições desfavoráveis, e até desestimulando futuras denúncias e conseqüentes

correções.

• 't
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5.7 SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 - SA 8000

S A 8000 - Social Accountability 8000, ou Responsabilidade Social 8000, é uma norma

com itens de responsabilidade social, que pretende auxiliar as empresas a:

"desenvolver, manter e executar políticas e

procedimentos com o objetivo de gerenciar

aqueles temas os quais ela possa controlar

ou influenciar, e demonstrar para as partes

interessadas que as políticas, procedimentos

e práticas estão em conformidade com os

requisitos desta norma."

Seus critérios foram estabelecidos e são mantidos por meio da participação de membros

de várias instituições internacionais, algumas das quais empresas já certificadas por

auditores credenciados.

Fazem parte do .corpo de conselheiros representantes de organizações de vários países,

entre eles o Brasil, através da Fundação Abrinq, da Suíça, da Bélgica, dos EUA, da

Itália, do Canadá, da França, da Alemanha e da Holanda.

Dentre as empresas participantes encontram-se: Legacoop Nazionale, Itália; Trillium

Asset Management, EUA; Toy's 'R' Us, EUA; CIM Promodes, França; Eileen Fisher

Inc., EUA; Formerly of Dole Food Inc., EUA; Avon Products Inc., EUA; SOS

International Certification Services, Suiça; Otto- Versand, Alemanha e WE Europe,

Holanda.

A empresa pode aderir ao programa como Membro do SA 8000, caso seja empresa de

vendas a varejo, como Certificado do SA 8000, caso seja fabricante ou fornecedor, ou

através de ambos caso a empresa desenvolva ambas as atividades.

A certificação se dá primeiramente através de treinamento da empresa e a seguir,

através da verificação de auditor credenciado.
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Os temas das normas foram baseados nas Convenções da Organização Internacional do

Trabalho, na Convenção das Nações Unidas, nos Direitos das Crianças e na Declaração

dos Direitos Humanos, e abrangem nove áreas centrais: trabalho infantil, trabalho

forçado, saúde e segurança, compensação, jornada de trabalho, discriminação,

disciplina, liberdade de associação e negociação coletiva e sistemas de gestão.

6. Tratados nacionais

De acordo com LAFER (1998), o Brasil valoriza e julga adequada a discussão a respeito

do estabelecimento de padrões trabalhistas internacionais, mas não reconhece a OMC

como fórum adequado para as discussões, nem tampouco acha justificável o

estabelecimento de tais padrões como condicionantes do comércio internacional.

O Brasil reconhece e apóia a OIT como fórum de debates das questões relacionadas ao

estabelecimento de normas e padrões trabalhistas.

Tal posição já havia sido declarada durante as negociações para o estabelecimento do

MERCOSUL. Para o Brasil, a fiscalização e o controle do cumprimento das normas

trabalhistas é matéria afeta à soberania interna de cada país: a fiscalização do trabalho

cabe ao Ministério do Trabalho e o julgamento das controvérsias em matéria trabalhista

cabe à Justiça do Trabalho

Escrevemos acima que existem várias pressões para a adoção de padrões trabalhistas

internacionais e que estes sejam obrigatórios para que o país exportador participe do

comércio internacional. Concluímos também que o Brasil, ombreado por outros países

em desenvolvimento, vem conseguindo manter sua posição de não interligar ambos os

assuntos, mantendo as discussões sobre os padrões trabalhistas no âmbito da OIT,

desvinculando-os das questões comerciais.

Sendo assim, não há até a presente data exigência de padrões trabalhistas, decorrentes

de tratado internacional de comércio envolvendo empresas brasileiras, que prevejam

sanções por descumprimento da cláusula referente aos padrões trabalhistas. As cláusulas
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que contêm indicações de princípios e diretrizes não estão vinculadas a multas, nem seu

descumprimento pode se constituir em barreira comercial.

o fato do Brasil não manter tratado nestes termos não implica que não estejam sendo

exigidas às empresas, individualmente, o cumprimento de normas de segurança e saúde

ou de padrões trabalhistas, por entidades que não sejam o governo nacional, para a

venda de seus produtos para o exterior. Pelo que foi visto a respeito das entidades

internacionais, em várias partes do mundo tais exigências vêm ocorrendo, não havendo

estudo disponível para quantificar a ocorrência das exigências ligadas às condições de

segurança e saúde para com as empresas brasileiras.

Podemos considerar, portanto, que, seja pela pressão interna da sociedade organizada

em nosso país, seja por pressão estrangeira de caráter comercial ou humanitário,

deverão se ampliar os mecanismos de supervisão e acompanhamento, com o intuito de

diminuir e banir o trabalho sob condições precárias.

7. Legislação nacional

7.1 Constituição Federal, Consolidação das Leis do Trabalho, Convenções

da OIT ratificadas pelo Brasil

Como exposto acima, as Convenções ratificadas pelo Brasil adquirem caráter de Lei.

Existem algumas diferenças de interpretação quanto ao fato de assumirem força de lei

imediatamente a partir de sua assinatura, ou se devem ser regulamentadas pelo

legislativo, antes de vigorarem.

o Brasil é membro da OIT desde sua fundação, e até o momento já ratificou 88 das 183

convenções existentes, das quais 74 estão em vigência.

Dentre as oito convenções que compõem os Princípios e Direitos Fundamentais no

Trabalho, o Brasil ratificou sete:

Sobre o trabalho forçado
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Convenção sobre o trabalho forçado ou obrigatório, N. 29, de 1930, ratificada em

25.04.1957.

Convenção sobre a abolição ao trabalho forçado, N. 105, de 1957, ratificada em

18.06.1965.

Sobre a liberdade de associação

Convenção sobre a aplicação dos princípios do direito de sindicalização e de

negociação coletiva, N. 98, de 1949, ratificada em 18.11.1952

Sobre a discriminação

Convenção sobre a igualdade de remuneração entre gêneros por um trabalho de

igual valor, N. 100, de 1951, ratificada em 25.04.1957 .
.,"

Convenção sobre o combate à discriminação em matéria de emprego e profissão, N.

111, de 1958, ratificada em 26.11.1965.

Sobre o trabalho infantil

Convenção sobre as piores formas de trabalho infantil, N. 182, de 1999, ratificada

em 02.02.2002.

Convenção sobre a idade mínima para o trabalho, N. 138, de 1973, ratificada em

28.06.2001. Idade mínima especificada: 16 anos.

A Convenção sobre a liberdade sindical e a proteção do direito sindical, N. 87 de 1948,

não foi ratificada pelo Brasil, e é motivo de relatórios periódicos de acompanhamento

sobre os esforços para sua implementação nas assembléias da OIT. A convenção

determina a livre associação, de acordo com a vontade dos trabalhadores.

No Brasil, apesar dos avanços da Constituição de 1988, a base territorial mínima para

comportar um sindicato da mesma categoria é o município, ou seja, não é permitida

mais de uma unidade sindical para determinada categoria no mesmo município, além de

ser obrigatória a contribuição sindical. Tal situação é ditada pelo Título lI, Capítulo II

Dos direitos Sociais, Art. 8° e sub-itens afins, e contraria a liberdade apregoada pela

Convenção N. 87 da OIT.

As questões sobre segurança e saúde no trabalho aparecem também na Constituição

Federal de 1988 no Título lI, Capítulo II Dos Direitos Sociais
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Art. r São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros

que visem à melhoria de sua condição social:

XX11- "redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de

saúde, higiene e segurança; "

o Decreto-Lei N. 5.452, de 1° de maio de 1943, com redação atual dada pela Lei N°

6.514 de 22 de dezembro de 1977, aprovou a Consolidação das Leis do Trabalho, dita,

no Capítulo V, Da segurança e da medicina do trabalho, Art. 155°:

"Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de

segurança e medicina do trabalho:

1- estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a

aplicação dos preceitos deste Capítulo, especialmente os

referidos no art. 200;

11- coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as

demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do

trabalho em todo o território nacional, inclusive a Campanha

Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho;

111- conhecer, em última instância, dos recursos, voluntários ou de

oficio, das decisões proferidas pelos Delegados Regionais de

Trabalho, em matéria de segurança e medicina do trabalho. "

o órgão competente atualmente é o Ministério do Trabalho, que através da Portaria N.

3.214 de 08 de junho de 1978 aprovou as Normas Regulamentadoras - NR, relativas à

Segurança e Medicina do Trabalho, e que desde então vem promovendo suas

atualizações.

7.2 Normas Regulamentadoras

7.2.1 Processo de determinação de novas normas

As Normas Regulamentadoras - NR, foram elaboradas no final da década de 70 a partir

da experiência de um conjunto de profissionais empregados ou prestadores de serviços

de grandes empresas no território nacional.
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A partir do início da década de 90, a formulação e publicação das NR passaram a ser

negociadas por comissões denominadas tripartites, dada sua composição contemplar

representantes de empregados, de empregadores e do governo. Assim foram elaboradas

a NR13 - Caldeiras e Vasos de Pressão, a NR17 - Ergonomia, e posteriormente a NR18

- Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. Como o

processo foi bem recebido pelos profissionais que atuam na área de segurança e saúde

no trabalho segundo avaliação do governo, em 1996 instituiu-se a portaria que

regulamentou e definiu a prática como sendo obrigatória a todas as demais discussões

sobre as Normas no futuro (MTE 2002).

Desde então, as NR somente têm sido publicadas após a aceitação das três partes. As

negociações são levadas a cabo por comissões permanentes para alguns temas de maior

complexidade, como a NR5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou a NR4 -

Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho, ou formadas para

negociar acordos específicos mais restritos, como acordos regionais para adequação de

máquinas ou equipamentos específicos, como ocorreu nas máquinas injetoras de

plástico, ou nos cilindros de massa. Tais acordos eventualmente podem ganhar

conotação de norma nacional, ou ter aplicação apenas regional, para um estado ou setor

da economia.

A diretriz seguida há alguns anos pelo Ministério do Trabalho vem sendo a de

elaboração de leis com aplicação em todo o território nacional evitando-se, sempre que

possível, formulações e aplicações das normas apenas em partes do território nacional.

o processo de formulação tem se repetido, adotando as seguintes etapas: o início de

discussão é declarado, abrindo-se o tema para sugestões do público em geral, com envio

das sugestões por carta ou pela internet. As propostas são discutidas no âmbito de

comissões criadas com o fim específico de discutir e elaborar a nova norma, sendo que

esta pode ser completamente nova, ou evoluir a partir da atualização de norma já

existente. As comissões se reúnem com periodicidade e ritmos variáveis, dependendo

das disposições políticas e determinação das partes. Após as negociações, que podem

durar vários anos, o esboço é novamente colocado à crítica pública, para eventuais

correções, e só então enviada para aprovação e publicação. No caso da NR4, após anos
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de negociação e aprovação pela comissão, encontra-se em fase de consulta pública,

também já há alguns anos, sem que se tenha obtido consenso sobre a oportunidade de

sua publicação até o presente momento.

De qualquer forma, não houve mais a publicação de portarias pelo Ministério do

Trabalho sem consulta e negociações através das comissões.

7.2.2. Normas Regulamentadoras atuais

As Normas Regulamentadoras - NR somam vinte e nove até 2002, mais as ClllCO

Normas Regulamentadoras Rurais, nominadas no Anexo A. São obrigatórias às

instituições que apresentem empregados regidos pela Consolidação das Leis do

Trabalho em território nacional, aplicando-se às empresas pertinentes.

Dentre outras, a NR5 - CIPA, a NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde

Ocupacional PCMSO, e a NR9 - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PPRA,

aplicam-se a todas as empresas no território nacional, com pequenas adaptações de

acordo com o número de empregados e ramo de atividade.

A NR5 dispões basicamente sobre procedimentos que visam a garantir a observação e

supervisão constantes dos eventuais riscos à saúde surgidos nos ambientes de trabalho,

com participação obrigatória de representantes patronais, e a partir de empresas de porte

médio, também de representantes eleitos dos trabalhadores, devendo todos ser

devidamente treinados.

A NR7 integra a atividade médica com as demais NR, e disciplina os cuidados, critérios

diagnósticos e de acompanhamento para várias patologias ocupacionais. As ações

devem ser planejadas e documentadas, através da elaboração do Programa de Controle

Médico de Saúde Ocupacional- PCMSO. Tal obrigatoriedade, guardadas as proporções

de complexidade envolvidas, aplica-se a todas as empresas em território nacional.

A NR9 é a responsável pela identificação, avaliação e controle dos riscos nos ambientes

de trabalho, articulando-se profundamente com a NR7. Também impõe a elaboração de

programa para sua implementação, onde constem o planejamento, as ações adotadas e
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os resultados decorrentes, denominado Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -

PPRA.

Ambos os programas devem ser atualizados, pelo menos anualmente.

7.3 Princípios fundamentais da OIT em face da legislação nacional

Das oito convenções que compõem a Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais

no Trabalho, o Brasil ratificou sete. A ratificação da Convenção que trata de liberdade

sindical entretanto, pressupõe mudança constitucional e modificação mais acentuada das

forças políticas ligadas ao sindicalismo e à representação dos trabalhadores.

Existe uma Proposta de Emenda Constitucional, n. 623, tramitando no Congresso desde

1998, propondo alterações que possibilitariam a ratificação da referida Convenção, mas

como sua aprovação, ou de substitutivo equivalente, depende de composição política,

até o momento não existem indícios de sua aprovação, nem da alteração da organização

de .sindicatos e entidades representativas dos trabalhadores.

o Brasil argumenta entretanto, que o princípio de liberdade de associação, de

negociação coletiva e de escolha de representantes sindicais já existe de fato, com as

regras vigentes, de forma que o princípio que norteia a Declaração encontraria

seguimento na atual legislação nacional.
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8. Objetivos

Conhecer a necessidade de comprovação de adequação das empresas exportadoras de

Piracicaba, SP, a normas de segurança e saúde no trabalho ou a padrões sociais, sejam

normas e padrões internacionais ou nacionais, por solicitação de entidades estrangeiras,

sejam elas governamentais, não-governamentais, ou particulares, como condição para

que possam vender seus produtos.

Avaliar se estas empresas já obtiveram vantagens no comércio exterior, seja na forma de

aumento de número de clientes, de preferência comercial ou no aumento do volume de

vendas, por se mostrarem adequadas a padrões de segurança e saúde no trabalho, ou a

padrões sociais, internacionais ou nacionais, que satisfizessem seus clientes.

Avaliar o cumprimento das normas nacionais de segurança e saúde no trabalho nas

empresas exportadoras de Piracicaba, através de indicadores escolhidos para este

estudo.

9. Metodologia

9.1 Delimitação geográfica

A área definida para o estudo foi o município de Piracicaba, em São Paulo, onde atua

profissionalmente o pesquisador, como Auditor Fiscal do Ministério do Trabalho e

Emprego, na área de segurança e saúde no trabalho. A cidade dispõe de um parque

fabril estabelecido há muitas décadas. Dentre as indústrias que lá se localizam,

identificam-se empresas da indústria automotiva, do setor de peças e acessórios, além de

máquinas e implementos agrícolas. Tais indústrias ostentam altos índices de transações

internacionais. Também são encontradas empresas da indústria de alimentos e do setor

têxtil. A cidade se encontra numa região do país bem servida de vias de transporte e de

comunicação e conta com três universidades. A somatória destes fatores, identificando a

cidade como portadora de um parque empresarial com razoável número de empresas,

com acesso à informação e tecnologia modernas, levou à escolha das empresas deste
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município como campo de pesquisa. Todas as empresas exportadoras de Piracicaba

foram avaliadas, a partir do critério de empresa exportadora adotado.

Não se pode estender os resultados obtidos nesta pesquisa à totalidade das empresas

exportadoras nacionais, mas é provável que grupos de empresas semelhantes a estas,

apresentem características afins, passando o estudo a servir corno indicador em futuras

pesquisas.

9.2 Critério para inclusão como empresa exportadora

Neste estudo, o critério para classificação corno empresa exportadora foi a presença no

Cadastro de Empresas Exportadoras do Ministério da Indústria e Comércio, no ano de

2000, último ano-base disponível por ocasião da elaboração da pesquisa, que se iniciou

em 2001. Tal cadastro contém todas as empresas exportadoras nacionais, que podem ser

identificadas entre outros parâmetros, pelo município onde se localizam.

Não foi critério de exclusão o volume nem o valor do produto exportado. Corno a

primeira questão a ser respondida refere-se ao estado atual de exigência das questões de

segurança e saúde no trabalho junto às empresas exportadoras, procurou-se avaliar a

ocorrência de solicitações em todo o universo dessas empresas, mesmo aquelas muito

pequenas ou com volumes de produtos de exportação muito baixos. Assim se pôde

avaliar se o tamanho da empresa ou o volume comercializado guardam relação de

dependência com a solicitação de comprovação de adequação.

Aceitou-se inicialmente que, caso existisse a necessidade de adequação às normas de

segurança e saúde no trabalho para a venda de produtos, ela se aplicaria a qualquer

quantidade vendida. Não se pode afastar, entretanto, a possibilidade de que um pequeno

comprador tenha exigências diferentes do grande comprador.

Foram pesquisadas as empresas que já exportaram, independentemente de decisão de

continuar ou não a exportar, admitindo-se que dispõem de experiência sobre as questões
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levantadas. Poderiam ser considerados anos anteriores, mas considerou-se que quanto

mais recente o período, maior atualidade seria conferida ao resultado.

9.3 Caracterização do informante

Para se avaliar se as empresas foram questionadas a respeito dos padrões trabalhistas

relativos à segurança e saúde no trabalho e aos padrões sociais, optou-se por obter as

informações diretamente de indivíduos de sua alta direção. Foram solicitadas entrevistas

com pessoas representativas deste perfil, após exposição dos motivos e objetivos do

presente estudo.

Os entrevistados são pessoas responsáveis pela determinação das políticas das

empresas, em quase todas elas.

As empresas sempre foram estimuladas a manter mais de um informante nas entrevistas.

Nos casos de empresas maiores, que dispõem de vários cargos com o perfil descrito

acima, tal procedimento sempre foi adotado. Nos poucos casos restantes, quando as

informações solicitadas não estavam prontamente disponíveis pelos entrevistados,

foram obtidas imediatamente com outros que as detinham. Assim, não foram

fundamentais nem o cargo ocupado, nem o tempo de trabalho na empresa.

Também foi considerado importante que as pessoas entrevistadas dispusessem de

autoridade para permitir o uso das informações colhidas para fins acadêmicos, o que foi

formalizado através de Termo de Consentimento apropriado, em todos os casos.

9.4 Entrevista

A aplicação do questionário foi feita pelo pesquisador nas empresas. Os objetivos de

cada questão foram explicados aos entrevistados, estimulando-se comentários ou

complementos às respostas, em busca da informação mais precisa disponível.
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Quando se notou dúvida por parte do informante, este foi estimulado a conferir as

informações com documentos ou outras fontes disponíveis. Esta prática se mostrou útil

no aprimoramento e complementação das informações, tendo encontrado boa aceitação

por parte dos entrevistados. O objetivo foi de registrar as respostas às questões

previstas, e melhorar sua acurácia, além de captar aspectos não previamente

considerados, de relevância nas questões em estudo, particularmente sobre a presença

de eventuais barreiras comerciais.

9.5 Caracterização da empresa

Foram escolhidos os seguintes indicadores para a caracterização das empresas, com o

intuito de se identificar diferenças de comportamento entre os sub-grupos referentes às

questões em estudo, ou a fim de permitir comparações futuras:

o Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE, constante no cartão do

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ. Apesar de não especificar a indústria

a que se destina o produto, tende a refletir o ramo de atividade preponderante da

empresa;

o número de empregados;

os produtos de exportação, procurando-se identificar a indústria a que se destinam

os bens produzidos;

os principais mercados a que se destinam os produtos;

a porcentagem do volume de produção exportada;

o tempo de experiência em exportar;

a origem de seu capital;

a adoção de código de ética oficial, documentado;

a presença de irregularidades quanto a alguns itens da legislação nacional;

a necessidade de comprovação de adequação a normas de segurança e saúde no

trabalho ou a padrões trabalhistas em transação comercial com o exterior;

a obtenção de vantagem no comércio exterior por adequação a normas de segurança

e saúde no trabalho ou a padrões sociais;

a adoção de política estruturada concebida especificamente com o propósito de

diminuir ou abolir a discriminação no ambiente de trabalho;
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o conhecimento do informante dos princípios e direitos fundamentais contidos na

Declaração da OIT;

a adoção de mecanismos de verificação do cumprimento dos princípios e direitos

fundamentais no trabalho, contidos na Declaração da OIT, por parte dos

fornecedores e prestadores de serviços das empresas exportadoras;

o número de acidentes de trabalho com afastamento de pelo menos um dia nos doze

meses que antecederam a entrevista;

o número de óbitos decorrentes de acidentes de trabalho nos últimos cinco anos na

empresa exportadora;

a presença de menores de idade trabalhando nas dependências da empresa;

a correção de itens irregulares que tenham sido motivo de autuação anterior por

parte do Ministério do Trabalho e Emprego;

o conhecimento da existência das Comissões Tripartites para elaboração das Normas

Regulamentadoras do MTE;

a avaliação da qualidade da representação da empresa exportadora nas Comissões

Tripartites;

a avaliação quanto aos gastos da empresa com segurança e saúde Serem adequados

ou inadequados;

a adoção de sistema de custeio contemplando especificamente os gastos com

segurança e saúde;

o antecedente de já ter sido autuada por falta de registro ou ter sido obrigada a

registrar trabalhador em decorrência de ação fiscal do MTE.

9.6 Averiguação de exigências de comprovação de conformidade às normas de

segurança e saúde

Aqui não interessou saber se a conformidade requerida pelos compradores referia-se a

norma determinada, fosse ela uma certificação internacional ligada ao comércio, à

saúde, ou a uma norma nacional. Apenas se procurou assegurar que ocorreu a exigência

de comprovação de adequação da empresa a norma de segurança e saúde no trabalho ou

a padrão social.
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Consideraram-se normas de segurança e saúde no trabalho as que certamente continham

itens comuns aos princípios da Declaração da OIT , aos preceitos da SA8000, à

legislação nacional pertinente ou a outro código internacional de normas de segurança e

saúde no trabalho. Os casos de dúvida, bem como certificados de qualidade ou

segurança do produto, adequações a normas fitossanitárias ou ligadas ao meio ambiente

não foram considerados como normas de segurança e saúde, muito embora

eventualmente possam conter itens comuns.

A classificação como norma de segurança e saúde no trabalho foi feita baseada em

informação verbal.

Consideraram-se as solicitações que foram respondidas através de auditoria externa ou

interna in loco, por documentação escrita ou por informação verbal fornecidas pelo

vendedor ou preposto.

Como não se sabia antecipadamente o grau de estruturação das empresas, considerou-se

possível que em muitas delas as solicitações de comprovação da adequação a normas de

segurança e saúde não ocorressem através de documentação escrita. Também se

considerou que as solicitações poderiam ter sido informais. A pesquisa se limitou às

informações verbais dos entrevistados, sem ter sido requerida apresentação de

documentos referentes às solicitações.

Admitiu-se que uma forma de constatação da existência de barreira comercial sobre o

assunto, seria o favorecimento de uma empresa em caso de comprovação de adequação

às leis e normas de segurança e saúde, em uma disputa comercial. Caso a empresa

tivesse sido favorecida por apresentar adequação às normas, teríamos a indicação de que

este é um critério de beneficiamento de uma em detrimento de outra.

Durante as entrevistas, perguntou-se também se as empresas obtiveram vantagens

comerciais com o exterior por seguirem a legislação de segurança e saúde no trabalho,

sem especificar quais itens da legislação nacional ou estrangeira, ficando a cargo das

próprias empresas a avaliação positiva de que obtiveram vantagem comercial, e de que

esta decorreu do cumprimento de legislação de segurança e saúde, incluídas as cláusulas
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SOCIaIS,conforme descrito no texto, totalmente ou em parte. Ressaltou-se que as

vantagens deveriam ter sido oriundas do cumprimento específico de normas de

segurança e saúde, e não de outras atividades, como programas de qualidade ou

equivalentes.

9.7 Itens da legislação nacional escolhidos como indicadores

Optou-se por itens que se aplicam a todas as empresas, independentemente de porte,

atividade industrial ou localização geográfica, sendo portanto extensivos a todo o

universo estudado. Julgou-se que tais indicadores devessem ser considerados

fundamentais para um nível adequado de segurança e saúde nos ambientes de trabalho,

e sua ausência um indicador de que tais medidas não são satisfatórias.

Assim sendo, optou-se por verificar se as empresas elaboraram os PCMSO e se os

mantiveram atualizados, de acordo com a NR 7, se elaboraram os PPRA, e se estes

estavam atualizados de acordo com a NR9. Como observado acima, ambos os

programas são complexos e dependem de características individuais das empresas. Do

ponto de vista de adequação dos programas, só se poderia dar o aval de programas

completamente regulares e adequados, caso fossem feitas auditorias minuciosas em

cada empresa, lembrando-se que as situações são mutáveis ao longo do tempo para uma

mesma empresa, motivo pelo qual os programas têm que ser periodicamente

atualizados. Esta é uma limitação da metodologia escolhida.

Como abordagem inicial do tema, não se espera aqui uma certificação da qualidade dos

programas - PPRA e PCMSO - das empresas exportadoras. Isto terá que aguardar

averiguações futuras. Além disto, programas elaborados e atualizados já são indicadores

de cumprimento da legislação, representando pontos importantes no cumprimento das

leis, conforme se espera ..

As normatizações referentes à CIPA, igualmente ao PCMSO e ao PPRA, aplicam-se,

com algumas devidas adequações, a todas as empresas nacionais. No caso da CIPA,

para empresas desobrigadas de mantê-la, existe o substituto, uma só pessoa, designada

pela empresa, que tem como função executar as tarefas de responsabilidade da CIPA.
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Para comprovação do cumprimento dos itens legais, contentou-se com a informação

prestada pelos entrevistados, muito embora se tenha recorrido aos documento

disponíveis em grande parte das vezes para confirmação dos dados, principalmente

referentes à atualização dos programas e da pessoa designada para cumprir as funções

da CIPA. Os entrevistados confirmaram as informações, através dos documentos ou de

outras fontes, em todos os casos onde a informação inicial foi de irregularidade dos

itens avaliados.

9.8 Avaliação de códigos de conduta ética

A adoção de códigos de conduta ética por parte das empresas não indica que ocorra uma

prática mais ética por parte daquelas que os adotam. Tampouco significa a ausência de

irregularidade ou retidão de comportamento. Considerou-se entretanto, ser um fator de

indicação da importância que a empresa avaliou ter a ética nos seus negócios, sugerindo

uma propensão em direção a um comprometimento com tais questões. Além disto, é

prática adotada por várias multinacionais no intuito de manter uma imagem positiva, de

bom comportamento ético.

Foi intenção do estudo, como primeira abordagem do tema, saber com que freqüência as

empresas adotam tais códigos, relacionando o fato às questões avaliadas. Para tanto,

perguntou-se diretamente sobre a existência de código oficial da empresa, documentado,

que contivesse prescrições de comportamento e conduta éticos.

Em casos de dúvida sobre classificar o documento apresentado como código de ética, a

decisão seguiu o juízo do pesquisador. Para tanto, os documentos disponíveis foram

caracterizados como códigos de ética se apresentassem qualquer um dos seguintes

critérios: presença de cinco ou mais itens de determinação de conduta ou

comportamento, cujo principal resultado repercutisse sobre as questões éticas;

informação prestada pelos entrevistados de que o documento foi elaborado

especificamente para abordar questões éticas; conter conjunto de prescrições de conduta

e de comportamento sem fazer parte de manuais cujos principais propósitos sejam de

estabelecer padrões de qualidade do produto ou do processo; conter itens de orientação
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para a escolha de comportamento a ser seguido em relação a dúvidas éticas. Não foram

consideradas prescrições de conduta ética os itens de determinação de procedimentos

operacionais. Considerou-se ética como sendo o conjunto de valores morais

supostamente aceitos como adequados pela maioria da comunidade em que a empresa

se insere ou quer se inserir.

Não foram considerados códigos de conduta ética os manuais ou equivalentes que

contivessem determinação quanto às atividades da função, manuais de procedimentos

para garantia da qualidade ou equivalentes. Considerou-se que embora muitos destes

instrumentos contenham itens de conduta ética, não se prestam para a finalidade de

garantir à empresa um código que aborde as questões éticas de maneira mais

abrangente, nem para ser fonte de consulta em casos de dúvidas sobre os

comportamentos a ser adotados.

9.9 Outros indicadores do perfil de segurança e saúde das empresas

Foram escolhidos outros indicadores para, compor um quadro mais amplo do perfil de

segurança e saúde nas empresas exportadoras. Alguns indicam os resultados das práticas

adotadas enquanto outros indicam o conhecimento das normas, as políticas adotadas e a

relação com fornecedores e prestadores de serviço. Embora o desconhecimento das leis

e a inadequação de alguns outros indicadores presentes neste tópico possam ser

consideradas irregularidades, consideraremos como irregularidades apenas aquelas que

constam no tópico referente à legislação nacional, concernentes à NR5 - CIPA ou

designado, NR7 - PCMSO e atualização e NR9 - PPRA e atualização.

Verificou-se o número de óbitos ocorridos nos últimos cinco anos classificados como

acidente de trabalho, através da documentação existente. Tais ocorrências tendem a

preservar os documentos pertinentes, além de permanecerem vivamente na memória das

pessoas. Não nos ativemos às causas e circunstâncias dos óbitos, apenas registrando sua

ocorrência. Óbitos que tenham ocorrido por doença profissional após o desligamento do

empregado da empresa, por demissão ou moto próprio, tendem a não ter registro na

empresa. Estes tendem a ser subnotificados de maneira geral.
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Verificou-se O número de acidentes de trabalho com afastamento de pelo menos um dia

nos doze meses que antecederam a pesquisa, através de registros, nas empresas que os

mantêm. Estes registros geralmente existem nas empresas maiores e melhor

estruturadas. A maioria das empresas, entretanto, só possui aqueles referentes a

afastamentos superiores a quinze dias. Nestes casos nos valemos das informações dos

chefes de setores, encarregados de fábricas e de outros cargos que trabalham mais

próximos aos empregados, em alguns casos os proprietários e gerentes gerais, uma vez

que se trata das empresas com menor número de empregados, e as ausências tendem a

ser mais notadas e permanecerem mais vivas na memória dos dirigentes. O número de

acidentes de trabalho com afastamento de pelo menos um dia foi comparado entre os

seguintes subgrupos: de empresas com cinqüenta empregados ou menos e mais de

cinqüenta empregados; de empresas com e sem adoção de política específica de

combate à discriminação no ambiente de trabalho; de empresas onde tenham ocorrido

óbito e daquelas onde não ocorreu óbito; de empresas com capital originariamente

nacional ou estrangeiro; de empresas que apresentaram irregularidade e daquelas que

não apresentaram irregularidade. Foram comparadas as médias de cada subgrupo,

formada pela divisão do total de acidentes ocorridos nas empresas de todo o subgrupo

pelo número de empresas que compõem o subgrupo. Determinou-se e comparou-se o

índice formado pela divisão de todos os acidentes com afastamento de pelo menos um

dia dividido pelo número de empregados de todas as empresas do subgrupo

multiplicado por cem.

Avaliou-se o conhecimento dos informantes sobre os princípios e direitos fundamentais

constantes da Declaração da OIT. Os itens constantes da Declaração eram explicados ao

informante, após o que perguntava-se se este já tinha conhecimento de todos os

princípios e da obrigatoriedade das empresas se adequarem a eles. O mesmo

procedimento foi adotado quanto às Comissões Tripartites. Após breve explanação da

sua existência e função, perguntava-se aos informantes se tinham conhecimento das

mesmas, e como avaliavam a representação que a empresa estava tendo nas Comissões,

se estava sendo bem representada, mal representada, ou se o informante não sabia que

possuía representante na Comissão.
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Também se questionou se as empresas dispõem de mecanismos para averiguar se os

prestadores de serviço e seus fornecedores cumprem com os princípios da Declaração

daOIT.

Como indicadores do cumprimento dos princípios da Declaração, verificou-se os

seguintes itens:

a presença de política estruturada, coordenada com as demais políticas da empresa,

específica para diminuir ou abolir a discriminação no ambiente de trabalho. Só

foram consideradas as políticas que contemplassem pelo menos os seguintes grupos:

mulheres, portadores de deficiência, homossexuais, soropositivos para o HIV, afro-

descendentes. Não foram consideradas as iniciativas dirigidas a apenas alguns deste

grupo, nem a ausência de episódios registrados de discriminação;

a presença de menores de idade trabalhando na empresa, particularmente de

menores de 16 anos;

o antecedente de autuação por manutenção de trabalhador sem registro na carteira de

trabalho, ou de registro de trabalhador em virtude de ação fiscal dos órgãos

competentes.

Verificou-se se as empresas corrigiram irregularidades apontadas anteriormente pela

fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, através da informação verbal.

Perguntou-se ao informante se na sua avaliação os gastos da empresa em segurança e

saúde no trabalho eram adequados ou inadequados. A avaliação sobre adequação ou

inadequação foi totalmente a critério do informante. Sugeriu-se que fossem levados em

conta todos os aspectos que este julgasse importantes, como necessidade dos gastos por

obrigação legal, disponibilidade econômica da empresa e oportunidade de investimento

no setor em razão de apresentar bom retomo econômico. Após esta, perguntou-se se a

empresa dispõe de sistema de custeio que leve em conta os gastos com segurança e

saúde.
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10. Resultados e Discussão

Resultados

Através do Cadastro de Empresas Exportadoras do Ministério do Desenvolvimento,

Indústria e Comércio Exterior de 2000, identificaram-se 59 (cinqüenta e nove) entradas

para empresas exportadoras. Destas, a mesma razão social aparecia dobrada para duas

empresas, com endereços diferentes, tratando-se da mesma empresa. Uma das empresas

apresentou mudança da razão social no decorrer de 2000, mas teve as duas razões

sociais inseridas no Cadastro. Duas empresas possuíam apenas depósitos de material,

gerenciados por outras duas empresas também presentes no Cadastro, sem contar com

nenhum empregado no município. Compuseram portanto o universo pesquisado, 54

(cinqüenta e quatro) empresas, que compõem a totalidade das empresas com

empregados em Piracicaba que exportaram em 2000.

A distribuição das empresas de acordo com o Código Nacional de Atividades

Econômicas - CNAE, encontra-se no Anexo B. Este código, informado pela empresa,

reflete sua atividade principal. Esta atividade nem sempre corresponde ao produto

exportado, e nem indica por si só a indústria à qual ele se destina. Percebe-se a presença

de várias atividades diferentes, destacando-se o grande número, 20(vinte), de fábricas de

máquinas e equipamentos.

A média de empregados do total de empresas é de 192. A Tabela I apresenta a

distribuição de empregados nas empresas, por classes incrementais de 50 (cinqüenta)

empregados. As empresas com até 50 (cinqüenta) empregados constituem 44%

(quarenta e quatro por cento) do total das empresas, enquanto as que contam com até

100 (cem) empregados formam 61% (sessenta e um por cento) deste universo. Chama a

atenção o número de empresas com mais de 500 (quinhentos) empregados, constituindo

9% (nove por cento) do total das empresas.
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TABELA I
Distribuição das empresas por classes de número de
empregados nas empresas exportadoras de Piracicaba em
2000

Classes por número de empregados Número de empresas

551 ou mais

24

9

6

1

1

1

2

3

1

1

1

4

de 1 a 50

de 51 a 100

de 101 a 150

de 151 a 200

de 201 a 250

de 251 a 300

de 301 a 350

de 351 a 400

de 401 a 450

de 451 a 500

de 501 a 550

TOTAL 54

Fonte: dados primários 2002

o Anexo C lista os produtos exportados, relacionando-os à indústria a que se destinam.

Os produtos exportados não corresponderam ao produto principal da empresa em todos

os casos.

O Gráfico 1 mostra a distribuição das empresas por classes segundo o volume da

produção exportada. Dentre as empresas, 13 (treze) exportaram volumes muito

pequenos, correspondendo a remessas únicas ou fortuitas. Sete exportaram volumes que

correspondem a até 1% (um por cento) da produção. Vinte e uma exportaram entre 1%

(um) e 10% (dez por cento) inclusive. Sete exportaram entre 10% (dez por cento) e 50%

(cinqüenta por cento) e 6 (seis) exportaram 50% (cinqüenta por cento) ou mais da

produção. Excetuando-se as empresas com exportações únicas ou fortuitas, a média da

porcentagem do volume exportado em 2000 foi de 12,62% da produção. Excluindo-se

as empresas com exportações únicas ou fortuitas, esta média adquire valor 16,62%. Seis
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empresas apresentaram volume de exportação igualou superior a 50% (cinqüenta por

cento) da produção, correspondendo a 11,1% das empresas.

GRÁFIco 1
Distribuição das ef11JreS8S exportadoras de

Piracicaba em 2000 por dasses de porcentagens
da produção exportada
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o Gráfico 2 apresenta a distribuição das empresas segundo sua experiência de

exportação por classes desiguais em anos. Os dados referem-se à experiência pregressa

a partir do início da pesquisa, considerando-se as empresas que tiveram sua primeira

experiência no ano 2000 como sendo da classe de 2 (dois) anos ou menos de

experiência. Nesta classe encontram-se 33% (trinta e três por cento) das empresas.

Considerou-se a abertura comercial do mercado ao exterior a partir de 1990, optando-se

por determinar uma classe que contemplasse estas empresas. Assim a classe de mais de

2 (dois) anos e até 12 (doze) anos de experiência, conta com 44% (quarenta e quatro por

cento) das empresas. Com mais de 12 (doze) anos e até 25 (vinte e cinco) anos

inclusive, encontram-se 9% (nove por cento) das empresas, e as restantes, 12% (doze

por cento), apresentam mais de 25 (vinte e cinco) anos de experiência em exportação.
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Note-se que uma parte considerável possui uma experiência muito pequena em

exportação.

GRÁFICO 2
Tempo de experiência de exportação em anos das

empresas exportadoras de Piracicaba em 2002
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A Tabela TI mostra a distribuição das empresas quanto à origem de seu capital. As

empresas com capital originariamente brasileiro constituem 83% (oitenta e três por

cento) delas, enquanto o capital estrangeiro responde por 17% (dezessete por cento). Se

excluirmos as empresas com exportações únicas ou fortuitas, o número de empresas

com capital nacional passa a 33 (trinta e três), ou 80,49% do total. Apenas uma empresa

de capital originariamente estrangeiro apresentou exportação única desde o período em

questão.
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TABELA 11
Distribuição das empresas exportadoras de Piracicaba em
2000 quanto à origem do capital

País de origem do capital Número de empresas

Brasil 45

EUA 3

Alemanha 2

Holanda 1

Itália 1

Luxemburgo 1

Suíça 1

TOTAL 54

Fonte: dados primários 2002

o Gráfico 3 mostra a distribuição de empresas quanto à adoção de código de ética e a

origem de seu capital. Dentre as empresas com capital brasileiro, 7 (sete) em 45

(quarenta e cinco), correspondendo a 16% (dezesseis por cento) das empresas adotaram

um código de ética. Já para as empresas de capital estrangeiro, 4 (quatro) em 9 (nove)

empresas, correspondendo a 44% (quarenta e quatro por cento) das empresas o

adotaram. A aplicação do Teste do Qui-Quadrado sugere relação de dependência entre a

origem do capital e a adoção do código de ética, com probabilidade maior de adoção se

a origem do capital for estrangeira (a < 5%).

As empresas foram classificadas quanto à presença das seguintes irregularidades: a.

inexistência de CIPA, ou de designado para cumprir as funções da CIPA naquelas

empresas desobrigadas de a constituírem; b. falta de elaboração de PCMSO; c. PCMSO

elaborado mas não atualizado; d. falta de elaboração do PPRA; e. PPRA elaborado mas

não atualizado. Para cada uma dentre estas irregularidades atribuiu-se um ponto.
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GRÁFIco 3
Distribuição das empresas segundo a origem do capital e adoção
de código de ética nas empresas exportadoras de Piracicaba em

2000

brasileiro estrangeiro TOTAL
• adotaram código de ética • não adotaram código de ética
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o Gráfico 4 apresenta a incidência de irregularidades quanto ao tipo. Não foi

surpreendida nenhuma irregularidade referente aos itens analisados nas empresas de

capital estrangeiro. Das 21 (vinte e uma) empresas que apresentaram irregularidades, 2

(duas) adotam código de conduta ética para os empregados. As irregularidades foram

surpreendidas em apenas 1 (uma) dentre as 30 (trinta) empresas com mais de 50

(cinqüenta) empregados, ao passo que 20 (vinte) das 24 (vinte e quatro) empresas com

50 (cinqüenta) empregados ou menos apresentaram irregularidades.

GRÁFICO 4
Incidência de irregularidades nas empresas

exportadoras de Piracicaba quanto ao tipo de
irregularidade em 2002

25

20

15

10

5

o
18 9 11 11 13 21
A B C o E F

Ausência de CIPA ou designado - A

• Ausência de PCMSO - B

o PCMSO desatualizado - C

oAusência de PPRA - O

• PPRA desatualizado - E

Número de empresas com pelo menos uma irregularidade - F
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o Gráfico 5 mostra a distribuição de irregularidades em número absoluto e o número de

empresas que apresentaram irregularidades frente ao principal mercado comprador.

Nota-se que a concentração de irregularidades por empresa irregular é maior nas

empresas que exportaram para a América Latina e América Central, com média de 3,13

itens irregulares por empresa irregular, em comparação com os demais mercados

compradores principais, com média de 2,75 itens irregulares nas empresas irregulares

que exportaram para a UE e EUA, lembrando-se que foram avaliados cinco itens por

empresa. Apenas uma empresa que exportou para a África do Sul apresentou

irregularidade, sendo uma irregularidade apenas.

GRÁFICO 5
Distribuição das irreguaridades em números absolutos e do

número de empresas com irregularidades em relação ao principal
mercado comprador das exportadoras de Piracicaba em 2000
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o Gráfico 6 mostra a proporção de empresas com irregularidades em relação às

empresas sem irregularidades e os principais mercados compradores. No total 21 (vinte

e uma) empresas de 54 (cinqüenta e quatro), ou 39% (trinta e nove por cento),

apresentam pelo menos uma irregularidade. Para a UE e os EUA, 4 (quatro) de 10 (dez)

empresas apresentam irregularidade. Para a América Latina ou América Central, 16

(dezesseis) de 39 (trinta e nove), ou 41% (quarenta e um por cento) das empresas

apresentam irregularidade, enquanto para Ásia e África, apenas 1 (uma) de 5 (cinco),

representando 20% (vinte por cento) das empresas, apresentou irregularidade. O Teste

do Qui-Quadrado não indica relação de dependência entre a presença de irregularidades

e o principal mercado comprador (u > 0,66).

GRÁFICO 6
Distribuição de empresas segundo a presença de

irregularidades e mercado comprador principal das empresas
de Piracicaba em 2002

EUA e União
Européia

Américas Latina e
Central

Ásia e Africa TOTAL

I_ Empresas sem irregularidades Empresas com irregularidades 1

Em referência ao primeiro questionamento do estudo, e em resposta ao que foi

perguntado, verificamos quantas empresas nacionais receberam solicitações de

comprovação de conformidade com padrões de segurança e saúde ou com padrões

sociais. No texto usaremos os termos conformidade ou adequação para nos referirmos a

esta circunstância indistintamente.
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Através da pesquisa, verificou-se que a exigência de comprovação de adequação a

normas de segurança e saúde se dá habitualmente através dos seguintes mecanismos:

Documentos declaratórios, emitidos pela própria empresa exportadora ou preposto

(geralmente profissionais ou empresas da área de segurança e saúde contratados pela

empresa exportadora - médicos do trabalho ou engenheiros de segurança),

garantindo a conformidade da empresa corno um todo, ou de setores selecionados da

empresa, a normas de segurança e saúde. Esta conformidade habitualmente se

remete aos princípios fundamentais da Declaração da OIT e ao cumprimento da

legislação nacional de segurança e saúde, particularmente às NR;

Auditorias' .dos compradores ou de seus representantes nas empresas, para

averiguação in loco de preceitos ligados à segurança e saúde, habitualmente dos

contidos na Declaração de Princípios da OIT, do constante na SA8000, ou nas NR.

Muito embora não tenham sido quantificadas as formas de comprovação de

conformidade a normas de segurança e saúde e a padrões sociais, a verificação in loco

nas empresas foi referida corno forma pouco freqüente de comprovação em relação às

outras formas de comprovação. A grande maioria das comprovações se deu através de

declarações da própria empresa ou de prepostos. As empresas que receberam as

solicitações informaram ter recebido múltiplas solicitações, inclusive de forma mista,

com pedidos de declarações e com constatações in loco por parte de compradores ou

representantes do cumprimento de padrões de segurança e saúde e de padrões sociais.

Constatou-se que a maioria das empresas que informaram ter recebido solicitações,

receberam-nas em mais de uma ocasião.

o Gráfico 7 mostra a proporção de empresas que receberam solicitação para

comprovação de adequação a normas de segurança e saúde em relação às que não

receberam, em Piracicaba, em 2000. A proporção das empresas que foram solicitadas a

comprovar, 26 (vinte e seis), em relação ao total de empresas, 54 (cinqüenta e quatro), é

de 48% (quarenta e oito por cento), mostrando que uma parte significativa, praticamente

metade das empresas, já recebeu tal solicitação. Se excluirmos o grupo de empresas

com exportações únicas ou fortuitas, a proporção de solicitações passa a ser de 23 (vinte

e três) do universo de 41 (quarenta e urna) empresas, elevando a incidência de
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solicitações para comprovação de adequação a normas de segurança e saúde para 56%

(cinqüenta e seis por cento) das empresas.

GRÁFICO 7
Proporção entre empresas que receberam e as que não

receberam solicitação para comprovação de
adequação a norma de segurança e saúde entre as

empresas exportadoras de Piracicaba em 2000

Não
receberam
solicitação

Receberam
solicitação
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o Gráfico 7-B, mostra as diferenças entre as porcentagens de solicitação de

comprovação entre os grupos formados por empresas exportadoras com vendas únicas

ou fortuitas e as demais. Para o grupo com exportações únicas ou fortuitas, a incidência

de solicitação de comprovação foi de 30% (trinta por cento), enquanto para as demais a

incidência foi de 23 (vinte e três) em 41 (quarenta e uma), ou 56% (cinqüenta e seis por

cento) delas. O Teste do Qui-Quadrado sugere relação de dependência entre as

empresas com vendas regulares múltiplas e a circunstância de terem de comprovar

adequação a normas de segurança e saúde (c < 0,04).

GRÁFICO 7-8
Porcentagens de empresas que receberam solicitação
para apresentação de comprovante de adequação a

norma de segurança e saúde nas empresas de
Piracicaba em 2000 entre empresas com vendas únicas

ou fortuita e as demais

vendas únicas ou
fortuitas

demais empresas

Com solicitação de comprovante • Sem solicitação de comprovante
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A Tabela rn mostra a distribuição de empresas com solicitação para comprovação de

adequação a norma de segurança e saúde e empresas sem solicitação, conforme o

principal mercado comprador. Em relação à solicitação de comprovação, o principal

mercado comprador mostrou elevado grau de dependência, sugerindo uma maior

ligação entre vender para EUA ou UE, Ásia ou África e ser solicitado a apresentar

comprovante de adequação, relativamente às vendas para as América Latina e América

Central Cu< 0,0006).

TABELA UI

Incidência de solicitação de comprovante de regularidade
com as normas de segurança e saúde para as empresas de
Piracicaba segundo o principal mercado comprador em 2000

Principal mercado Receberam Não receberam TOTAL
comprador solicitação solicitação

EUA e União 7 3 10
Européia
América Latina e 16 23 39
América Central

Ásia e África 3 2 5

TOTAL 26 28 54

Fonte: dados primários - 2002

A Tabela IV relaciona a exigência de comprovação de adequação a norma de segurança

e saúde com a verificação de irregularidade na empresa, por ocasião da pesquisa,

considerando-se o universo das empresas exportadoras. Note-se que o período de

averiguação da eventual irregularidade não corresponde necessariamente ao período da

exportação. O Teste do Qui-Quadrado sugere dependência entre não ser solicitado a

apresentar comprovante de adequação e apresentar irregularidades (u<0,005).
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TABELA IV
Presença de irregularidades nas empresas exportadoras de
Piracicaba em 2002 em relação à solicitação de comprovação
de conformidade com norma de segurança e saúde

Irregularidades Com solicitação

21

Sem solicitação TOTAL

12 33Sem irregularidade

Têm irregularidades 5 16 21

TOTAL 26 28 54

Fonte: dados primários 2002

o Gráfico 8 compara as porcentagens das empresas que tiveram solicitações para

apresentação de comprovantes de adequação a normas de segurança e saúde, de acordo

com o principal mercado comprador. 70% (setenta por cento) das empresas que

exportaram para a UE e EUA tiveram solicitação para apresentação de comprovante de

adequação, ao passo que apenas 41% (quarenta e um por cento) das empresas

exportadoras para América Latina ou América Central receberam tal solicitação. Para

Ásia e África, a proporção foi de 60% (sessenta por cento).

GRÁFICO 8
Porcentagens de empresas solicitadas a comprovar

adequação a norma de segurança e saúde no trabalho entre
as empresas exportadoras de Piracicaba em 2000 de

acordo com o principal mercado comprador

EUA e União Européia Ásia e África Américas Latina e
Central

com solicitação de comprovação. sem solicitação de compro~ação I
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o Gráfico 9 mostra a proporção entre empresas com mais de 50 (cinqüenta) empregados

e com 50 (cinqüenta) ou menos empregados que foram solicitadas a apresentar

comprovação. A proporção de empresas com solicitação de comprovação entre

empresas com cinqüenta ou mais empregados é de 58% (cinqüenta e oito por cento),

GRÁFICO 9
Porcentagem de empresas que foram solicitadas a

comprovar adequação a normas de segurança e saúde em
comparação com empresas que não foram solicitadas de

acordo com classes de números de empregados

com 50 ou mais empregados com menos de 50 empregados

I_ comprovação solicitada - comprovação não solicitada 1
enquanto para empresas com menos de cinqüenta empregados a solicitação se deu a

apenas 35% (trinta e cinco por cento).

Também se verificou que 83% (oitenta e três por cento) das empresas com menos de

cinqüenta empregados exportou para América Latina ou Central, ao passo que para

empresas com cinqüenta ou mais empregados, esta proporção foi de 65% (sessenta e

cinco por cento), contra 72% (setenta e dois por cento) se considerarmos todas as

empresas.

Adotando-se a divisão em classes do tempo de experiência em exportação, em relação à

solicitação de comprovação de adequação com norma de segurança e saúde, verifica-se

pela Tabela V, que existe uma discreta tendência a haver mais solicitações para

comprovação de adequação a normas de segurança e saúde para empresas que estão há

mais de dois anos vendendo ao exterior. Através do Teste do Qui-Quadrado, verifica-se



74

que há uma dependência entre o tempo de venda ao exterior e a solicitação

comprovação de adequação (a<O,10), não se podendo concluir entretanto, se a

solicitação de comprovante de adequação condiciona a persistência da empresa no

mercado externo ou se a persistência no mercado expõe a empresa a maior chance de

receber a solicitação.

TABELA V
Exigência de comprovação de adequação a norma de segurança
e saúde nas empresas exportadoras de Piracicaba em 2002 de
acordo com as classes de tempo de venda ao mercado externo.

Classe Com solicitação de Sem solicitação de TOTAL
comprovante comprovante

2 anos ou menos 5 13 18

entre 2 e 12 anos 13 11 24inclusive
entre 12 e 25 anos 3 2 5

25 anos ou mais 5 2 7

TOTAL 26 38 54

Fonte: dados primários 2002

Através da pesquisa, 19 (dezenove) das 54 (cinqüenta e quatro) empresas responderam

que já obtiveram vantagens comerciais com o exterior por seguirem normas de

segurança e saúde, constituindo 35% (trinta e cinco por cento) do total de empresas.

Como mostra a Tabela VI, dentre as 19 (dezenove) empresas que obtiveram vantagens

por seguir a legislação em segurança e saúde, 16 (dezesseis) foram solicitadas a

apresentar comprovante de adequação a normas de segurança e saúde, constituindo 84%

(oitenta e quatro por cento) destas. Dentre as 26 (vinte e seis) empresas que foram

solicitadas a apresentar o comprovante de adequação, 16 (dezesseis) obtiveram

vantagens comerciais, ou 62% (sessenta e dois por cento). Das empresas que não

receberam solicitação para apresentação de comprovante de adequação a normas de

segurança e saúde, apenas 3 (três) informaram já ter obtido vantagens comerciais por

seguir normas de segurança e saúde no trabalho, sendo 11% (onze por cento) dessas.
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TABELA VI
Obtenção de vantagens comerciais por adequação a normas de
segurança e saúde no trabalho em relação à solicitação de
comprovação de adequação a normas de segurança e saúde nas
empresas exportadoras de Piracicaba em 2000

Vantagens comerciais Solicitadas a comprovar Sem solicitação TOTAL
adequação de adequação

Obtiveram 16 3 19

Não obtiveram 10 25 35

TOTAL 26 28 54
Fonte: dados primários 2002

o Teste do Qui-Quadrado sugere o vínculo entre a apresentação de comprovação de

adequação a normas de segurança e saúde e a obtenção de vantagens comerciais, não

permitindo entretanto concluir qual fator é o determinante e qual é o determinado

(a<O,OOOOOI).Verifica-se que 16 (dezesseis) entre as 26 (vinte e seis) empresas que

tiveram solicitação para apresentação de comprovantes, informaram ter obtido

vantagens comerciais em decorrência do cumprimento de normas de segurança e saúde

no trabalho, representando 62% (sessenta e dois por cento) dessas, ao passo que dentre

as 28 (vinte e oito) que não foram solicitadas a apresentar tal comprovante, apenas 3

(três) obtiveram vantagens, constituindo apenas 11% (onze por cento) dessas.

Das empresas que obtiveram vantagens comerciais, 5 (cinco) dentre as 19 (dezenove),

constituindo 26% (vinte e seis por cento) delas, apresentaram pelo menos uma

irregularidade, em comparação com os 39% (trinta e nove por cento) de empresas

irregulares do universo das empresas exportadoras de Piracicaba. Dentre as 33 (trinta e

três) empresas sem irregularidades entretanto, apenas 14 (quatorze) informaram ter

recebido vantagem comercial por estarem adequadas em relação a normas de segurança

e saúde no trabalho e a padrões sociais. A relação de dependência pelo Teste do Qui-

Quadrado não permite concluir sobre dependência da obtenção de vantagem comercial

por adequação a normas de segurança e saúde no trabalho nas empresas avaliadas em

razão de ausência de irregularidade (a>O,15).
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Do total de empresas, apenas 6 (seis) possuem política específica de combate à

discriminação no ambiente de trabalho. Destas, 4 (quatro) são formadas por capital

originariamente estrangeiro. Dentre as seis empresas, uma possui quatro empregados, e

é filial de empresa originariamente italiana, as outras cinco possuem mais de 150 (cento

e cinqüenta) empregados. Três possuem código de conduta ética. Três já foram

solicitadas a apresentar comprovante de conformidade a norma de segurança e saúde

para vender seu produto. Duas dentre as seis afirmaram já ter obtido vantagens

comerciais por seguir normas de segurança e saúde no trabalho. Cinco já foram

autuadas pelo Ministério do Trabalho, tendo corrigido o motivo da autuação, e urna já

apresentou óbito decorrente de acidente de trabalho. Todas afirmaram ter conhecimento

dos princípios constantes da Declaração da OIT.

o Gráfico 10 mostra uma comparação entre os índices de acidentes de trabalho de

subgrupos especificados segundo: o número de empregados, a adoção de política de

combate à discriminação e a ocorrência de óbito por acidente de trabalho. Analisaram-

se os acidentes de trabalho com afastamento de pelo menos um dia. A média foi tomada

do número de acidentes de trabalho pelo número de empresas do subgrupo. O índice foi

formado tomando-se o número de acidentes de trabalho do subgrupo, dividido pelo

número de empregados de todas as empresas do subgrupo, multiplicado por cem, ou

seja, calculou-se para cada subgrupo o índice de acidentes de trabalho por cem

empregados. O número de acidentes do trabalho com afastamento de pelo menos um dia

para o total das 54 (cinqüenta e quatro) empresas, somou 419 (quatrocentos e

dezenove), com média de 7,76 acidentes por empresa. O índice foi de 4,04 acidentes por

cem empregados.

Empresas com cinqüenta empregados ou menos, mostraram média de 0,88 acidente por

empresa, e índice de 5,61 acidentes por cem empregados, enquanto empresas com mais

de cinqüenta empregados mostrou média de 14,21 acidentes por empresa, e índice de

3,84 acidentes por cem empregados.

As sers empresas que afirmaram exercer política de combate à discriminação no

ambiente de trabalho, apresentaram média de 7,33 acidentes por empresa, com índice de

2,21 acidentes por cem empregados. Nas empresas sem política específica e abrangente
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de combate à discriminação, os acidentes mantiveram média de 7,81 por empresa, com

índice de 4,47 acidentes por cem empregados.

Para as seis empresas que apresentaram óbito por acidente de trabalho, a média de

acidentes foi de 22,5 acidentes por empresa, enquanto o índice foi de 5,93 acidentes por

cem empregados. Para as empresas que não apresentaram óbito por acidente de

trabalho, a média foi de 5,92 com índice de 3,51.

Para as 45 (quarenta e cinco) empresas de capital originariamente nacional, a média foi

de 8,02 acidentes por empresa, com índice de 6,15 acidentes por cada cem empregados,

enquanto que para as 9 (nove) empresas de capital estrangeiro, a média foi de 6,44

acidentes por empresa, com índice de 1,29 acidentes por cem empregados.

Do grupo formado pelas empresas que apresentaram pelo menos uma irregularidade, 21

(vinte e uma) empresas, resultou média 1,05 acidentes por empresa, com índice de 4,71

acidentes por cem empregados, ao passo que para as 33 (trinta e três) empresas sem

irregularidades, a média foi de 12,03 acidentes por empresa, e de 4,01 acidentes por

cada cem empregados.

o maior índice averiguado ocorreu no subgrupo das empresas de capital nacional,

enquanto o menor índice ocorreu nas empresas de capital originariamente estrangeiro.

É provável que o caráter de empresas transnacionais dos grupos estrangeiros, que

habitualmente se encontram em maior conformidade com a legislação de segurança e

saúde do país em que se estabelecem em comparação com as nacionais (MA YNARD

2001), tenha representado a maior parte da diferença nestes subgrupos. Caso fosse

possível a comparação entre subgrupo de empresas transnacionais com capital

originariamente brasileiro, haveria certa diminuição no desequilíbrio mostrado aqui.

Os dados mostram que os outros índices maiores de acidentes de trabalho com

afastamento de pelo menos um dia estão nas empresas que também apresentaram óbito

por acidente de trabalho, sendo até maior do que no subgrupo formado pelas empresas

que apresentaram irregularidades.
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GRÁFICO 10
Índices de acidentes de trabalho do total e dos subgrupos das empresas

exportadoras de Piracicaba - 2002

T A
4,04 5,61

B C D E F
3,84 2,21 4,47 5,93 3,51

ÍNDICFS

G H
1,29 6,15

I J
4,71 4,01

• Índice para o total das empresas - T
O Com 50 errpregados ou rrenos - A
• Com mais de 50 empregados - B
• Com política de corrbate à discriminação - C
• Sem política de corrnate à discriminação - D
O Com ocorrência de óbito nos úhirms 5 anos - E
• Sem ocorrência de óbito nos últimos 5 anos - F
• Capital orginariarrente estrangeiro - G
• Capital originariarrente nacional - H
O Com irregularidade - I
O Sem irregularidade - J



79

o índice também foi alto nas empresas com cinqüenta empregados ou menos, que

foram as que apresentaram maior número de irregularidades e que habitualmente têm

menos acesso à informação e ao aconselhamento técnico. Os menores índices de

acidentes com afastamento, depois daqueles obtidos nas empresas de capital

originariamente estrangeiro, foram encontrados nas empresas que possuíam política de

combate à discriminação.

Do total de empresas, apenas oito afirmaram já ter se preocupado em saber se os

fornecedores além dos prestadores de serviço, cumprem com os princípios constantes da

Declaração da OIT, constituindo 15% (quinze por cento) destas. Das oito empresas, seis

já obtiveram vantagens comerciais decorrentes de adequação a normas de segurança e

saúde no trabalho.

Das 46 (quarenta e seis) empresas que julgaram os valores gastos com segurança e

saúde adequados, 18 (dezoito) apresentaram irregularidades, que representam 39%

(trinta e nove por cento) destas. Seis empresas, onde ocorreram óbitos decorrentes de

acidentes de trabalho, julgaram os valores gastos com segurança e saúde adequados.

Quinze empresas, ou 33% (trinta e três por cento), afirmaram possuir sistema de custeio

que contempla todos os gastos com segurança e saúde no trabalho. Vinte e nove

empresas, que são 63% (sessenta e três por cento), afirmaram desconhecer as Comissões

Tripartites e quatro empresas afirmaram desconhecer os princípios fundamentais da

OIT.

o desconhecimento das Comissões Tripartites foi declarado por 33 (trinta e três) do

total de empresas, constituindo 61% (sessenta e um por cento) das empresas. Destas,

cinco são de capital originariamente estrangeiro, enquanto as 28 (vinte e oito) restantes

são de capital originariamente brasileiro. Das empresas de capital nacional, 62%

(sessenta e dois por cento) não conhecem as Comissões Tripartites.

Das 21 (vinte e uma) empresas que declararam conhecer as Comissões Tripartites,

apenas 12 (doze) informaram considerar a empresa bem representada nestes fóruns.

Das 54 (cinqüenta e quatro) empresas, apenas cinco afirmaram não conhecer todos os

princípios e direitos fundamentais constantes da Declaração da OIT.
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Do total de empresas, nenhuma havia sido autuada por manter trabalhador sem registro

em carteira profissional, mas quatro já haviam sido obrigadas a registrar pelo menos um

trabalhador por ação das autoridades competentes, do Ministério do Trabalho e

Emprego ou da Justiça do Trabalho, constituindo 7,4% do universo de empresas

pesquisadas.

Vinte e cinco empresas apresentavam 138 (cento e trinta e oito) menores de idade

trabalhando, a maioria através de convênios com entidades de auxílio ao menor.

Nenhum deles contava com menos de dezesseis anos. Considerando-se o total de

trabalhadores, os menores constituíram 1,33% destes.

Os Gráficos 11 e l1-B mostram as proporções entre empresas de capital nacional e

estrangeiro, que obtiveram vantagens comerciais e foram solicitadas a apresentar

comprovantes de adequação a normas de segurança e saúde. Das 9 (nove) empresas com

capital de origem estrangeira, cinco informaram já ter obtido vantagens comerciais por

cumprimento de normas de segurança e saúde no trabalho, contra 14 (quatorze) em 45

(quarenta e cinco) empresas de capital nacional. Sete empresas de capital estrangeiro

informaram já ter recebido solicitação de comprovação de adequação a norma de

segurança e saúde no trabalho, contra 19 (dezenove) em 45 (quarenta e cinco) de capital

nacional.

GRÁFICO 11
Porcentagens de empresas exportadoras de Piracicaba em 2002 que

obtiveram ou nãocom vantagens comerciais de acordo com a
origem do capital

50%

100%

0%

Brasileiro Estrangeiro

Obtiveram vantagem. Não obtiveram vantagem
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GRÁFICO ll-B
Porcentagem de empresas exportadoras de Piracicaba

solicitadas a comprovar adequação a normas de segurança e
saúde no trabalho de acordo com a origem do capital em 2002

Brasileiro Estrangeiro

• Solicitadas a comprovar adequação. Sem solicitação de comprovação

Das 54 (cinqüenta e quatro) empresas, 20 (vinte) já foram autuadas pelo Ministério do

Trabalho e Emprego pelo menos uma vez nos últimos cinco anos, por motivo de

irregularidade na segurança e saúde ou por outro motivo trabalhista, perfazendo 37%

(trinta e sete por cento) das empresas. Destas, três apresentaram irregularidade pelos

critérios deste estudo, NR5, NR7 e NR9.

Das 19 (dezenove) empresas que informaram ter obtido vantagens comerciais, 13 (treze)

possuíam 50 (cinqüenta) ou mais empregados, constituindo 68% (sessenta e oito por

cento) das empresas que obtiveram vantagens, enquanto as empresas com cinqüenta ou

mais empregados responde por 57% (cinqüenta e sete por cento) das empresas. Por

outro lado, 42% (quarenta e dois por cento) das empresas com cinqüenta ou mais

empregados obteve vantagem comercial, ao passo que apenas 26% (vinte e seis por

cento) das empresas com menos de cinqüenta empregados obtiveram vantagens. O

Teste do Qui-Quadrado entretanto, não foi significativo para indicar dependência entre

as variáveis.
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Discussão

Como vimos através da análise de documentos, o Brasil não ratificou a Convenção n. 87

da OIT, que dispõe sobre liberdade de associação. O espaço territorial do município só

pode abrigar um sindicato por categoria. Assim, pode ocorrer que grandes

conglomerados possuam empregados em vários sindicatos diferentes, impedidos de se

congregarem em apenas um. Também assim, todas as empresas ficam obrigadas ao

mesmo acordo sindical no município, impedindo ajustes por empresas isoladamente

com seus empregados, obrigando todos os trabalhadores da categoria no município às

mesmas regras. Empresas que tenderiam a favorecer menos seus trabalhadores são

obrigadas a aumentar as concessões, ao passo que empresas dispostas a concessões

maiores muitas vezes são limitadas por suas semelhantes diminuindo as concessões.

Apesar desta situação implicar em benefícios e desvantagens, no presente estudo a

principal repercussão se dá na exclusão das empresas brasileiras do sistema geral de

preferências da União Européia para vários produtos.

A exclusão do Sistema Geral de Preferências da UE em decorrência da

desconformidade com normas trabalhistas internacionais, no caso a Convenção n. 87 da

OIT, constitui-se em barreira ao comércio internacional, com repercussão para várias

indústrias nacionais.

Alguns dos tratados internacionais como o NAFTA, têm obrigado ao cumprimento

específico das normas de segurança e saúde, com previsão de sanções e multas por

descumprimento. A cláusula assume aspectos quase singelos ao impor sanções apenas

quando o país não cumpre a própria legislação. Na prática entretanto, como mostrou a

pesquisa, quase 40% (quarenta por cento) das empresas exportadoras de Piracicaba

apresentaram irregularidade durante a inspeção. Muito embora sejam irregularidades

passíveis de correção em pouco tempo, tratam-se de itens relativamente graves por

serem básicos nas várias adequações necessárias para se ter bons níveis de segurança e

saúde segundo as demais normas nacionais e os padrões da OIT. Isto sugere que a curto

e médio prazo pelo menos, estas empresas estariam sujeitas a denúncias, multas,

boicotes ou proibição de vendas caso o Brasil venha a ratificar cláusulas semelhantes

em futuros acordos.
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Como os dados deste estudo mostraram, o fato de poucas empresas (15%) terem

afirmado dispor de mecanismos de verificação do cumprimento das normas constantes

da Declaração da OIT nos fornecedores e prestadores de serviço, existe a possibilidade

de que más condições de segurança e saúde no ambiente de trabalho destes, venham a

ser denunciados, podendo comprometer as vendas desta indústria ou desta cadeia de

empresas.

A presença de apenas seis empresas com a adoção de política planejada e articulada,

com vistas a diminuir a discriminação no ambiente de trabalho, também pode levar a

comprometimento semelhante. A existência desta política por si só não elimina a

discriminação no ambiente de trabalho, mas é um passo positivo neste sentido. Sabemos

que a discriminação ocorre por vários mecanismos, sendo comum em nosso meio. Uma

atitude ativa de identificação e posterior correção destas questões tendem a diminuir a

nossa vulnerabilidade neste tópico.

A maior diferença entre os índices, se deu no subgrupo relativo à origem do capital,

sendo de 1,29 para o capital estrangeiro e de 6,15 para o capital nacional. É provável

que o caráter de empresas transnacionais dos grupos estrangeiros, que habitualmente se

encontram em maior conformidade com a legislação de segurança e saúde do país em

que se estabelecem em comparação com as nacionais (MA YNARD 2001), tenha

representado a maior parte da diferença nestes subgrupos. Caso fosse possível a

comparação entre subgrupo de empresas transnacionais com capital originariamente

brasileiro, provavelmente haveria certa diminuição no desequilíbrio mostrado aqui.

o alto índice de acidentes de trabalho nas empresas onde já ocorreu óbito, reforça a

suposição de que condições ruins de segurança e saúde que levam aos acidentes de

trabalho, também influenciam na ocorrência do óbito.

Ressalte-se que o segundo menor índice de acidentes foi encontrado nas empresas que

também dispõem de política estruturada de combate à discriminação no ambiente de

trabalho. Estes resultados podem sugerir que a preocupação com a política de combate a

discriminação esteja acompanhada de outras atitudes que tendam a diminuir a

incidência de acidentes. Talvez o cuidado com os aspectos sociais dos trabalhadores
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auxilie num ambiente mais saudável, a ponto de repercutir nos índices de acidentes de

trabalho, embora estas suposições necessitem de comprovação em outros estudos.

o índice para o subgrupo das empresas que apresentaram irregularidades (4,71) foi

significativamente maior do que o das que não apresentaram irregularidades (4,01). Os

dados também mostraram um índice de acidentes de trabalho por empregado muito

maior nas empresas com cinqüenta empregados ou menos (5,61), do que naquelas com

mais de cinqüenta empregados (3,84). Como se esperava, empresas com maior

incidência de irregularidades estão mais sujeitas a acidentes. No caso das empresas

menores, outros fatores devem ter influência, além da constatação superficial de

irregularidades. As empresas menores possuem habitualmente menos acesso à

informação técnica e à assessoria especializada nas questões de segurança e saúde no

trabalho, aumentando a probabilidade de práticas inadequadas de segurança.

A incidência de irregularidades e os acidentes de trabalho, espelham as condições de

segurança e saúde no trabalho das empresas, e podem ter influenciado no fato de

empresas com cinqüenta ou mais empregados apresentarem maior porcentagem de

obtenção de vantagens comerciais (42%) em relação àquelas com menos de cinqüenta

empregados (26%), muito embora o Teste do Qui-Quadrado não tenha permitido

admitir a dependência entre o número de empregados e a obtenção de vantagens

comerciais. O fato de não se ter levado em conta neste estudo o número de vezes que

uma mesma empresa obteve vantagens comerciais, nem o valor financeiro destas, pode

ter mascarado tal ligação. Este aspecto merece a nosso ver uma avaliação mais

aprofundada em outros estudos.

Conforme mostrou a pesquisa, 48% (quarenta e oito por cento) das empresas estudadas

já foram solicitadas a apresentar comprovação de adequação a normas de segurança e

saúde, com este número subindo para 56% (cinqüenta e seis por cento) ao se considerar

apenas as empresas com vendas regulares. Estas solicitações representam por si mesmas

a importância dada às questões de segurança e saúde no trabalho no comércio

internacional.

As práticas de auditoria in loco pelos compradores ou representantes são mais recentes

que a simples entrega de declaração de conformidade, corroborando a idéia de
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preocupação crescente com a informação mais precisa nestes assuntos. Some-se a isto a

informação complementar de muitas empresas de que não conseguem vender para

alguns países onde as exigências de comprovação são maiores.

Ressalte-se a forte relação encontrada entre a solicitação de comprovante de

conformidade e os países compradores. A União Européia e os EUA, mais organizados

e preocupados com tais questões, com maiores mercados, solicitam mais estes

comprovantes. Países da Ásia e da África também apresentaram mais solicitações, mas

a quase totalidade das vendas para estes países ocorreram através de grandes empresas,

que também vendem habitualmente para outros mercados. Estas empresas mostraram na

pesquisa, maior preocupação com as questões de segurança e saúde, de forma que as

solicitações parecem se relacionar antes com o produto vendido e com a venda para

outros mercados do que com o principal mercado comprador.

A obtenção de vantagens comerciais em decorrência de cumprimento de normas de

segurança e saúde é uma indicação consistente da importância desta adequação no

comércio internacional com vantagens comerciais para 35% (trinta e cinco por cento)

das empresas, até o momento. Esta avaliação baseou-se entretanto na percepção da

empresa vendedora, que pode não corresponder à posição do comprador. Outras

pesquisas poderão comprovar a precisão destas inferências.

A obtenção de vantagens COmerCIaIS, pelo critério adotado, mostrou relação de

dependência com a solicitação de comprovação de conformidade com normas de

segurança e saúde, sugerindo que a efetiva comprovação possa ter uma influência

positiva na obtenção das vantagens.

Aqui também não se pôde avaliar se as vantagens foram maiores nos casos em que a

comprovação se deu através de verificação in loco, através de auditoria mais

pormenorizada, ou não guardou relação com estes aspectos, podendo ser também

melhor esclarecida em estudos posteriores.

Conforme vários autores (GUNDERSON 1998, HESS 1999, DILLER 1999,

MA YNARD 2001, BURNETT e MAHON 2001, BEHRMAN 2001), constatar a efetiva

prática de segurança e saúde no ambiente de trabalho e verificar a real conformidade
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com as normas em países estrangeiros, enfrenta várias dificuldades, nem todas vencidas.

Várias tentativas entretanto vêem sendo feitas, e permanece a preocupação de vários

grupos, no sentido de que as informações obtidas sejam confiáveis, refletindo a

realidade dos fatos. Esta discussão relaciona-se intimamente com a ética nos negócios.

A divulgação intencional de dados falsos tende a ser cada vez mais combatida e

recriminada.

Como cada empresa foi computada uma vez, independentemente de quantas vezes tenha

obtido vantagens comerciais em decorrência do cumprimento de normas de segurança e

saúde no trabalho, ou do montante pecuniário que representou cada vantagem, a relação

entre obtenção de vantagens e os demais critérios que caracterizam a empresa, como

número de irregularidades apresentadas, mercado comprador, tamanho da empresa,

tempo de venda ao mercado externo, poderão ser ainda melhor esclarecidos em outros

estudos.

A presença de irregularidade, conforme os critérios adotados no estudo, e sua relação

com a comprovação de adequação com normas de segurança e saúde e com obtenção de

vantagens comerciais terá que ser melhor compreendida. Solicitações de comprovação

parecem influenciar positivamente para diminuir o número de irregularidades presentes

(a<O,II), mas esperava-se que empresas que comprovassem adequação a normas de

segurança e saúde no trabalho apresentassem níveis menores de irregularidades que

cinco empresas em vinte e seis. A obtenção de vantagens comerciais até o momento,

não parece guardar relação com a incidência de irregularidades segundo os critérios

adotados (a>O, 16), ao contrário do que se poderia supor inicialmente.

Possivelmente isto se explique pelo fato do estudo não ter quantificado as vantagens

comerciais obtidas, nem em termos de faturamento, nem em número de ocorrências por

empresa. Assim, empresas com menos irregularidades talvez obtenham vantagens mais

significativas e mais freqüentes. Um dos dados da pesquisa que sugere a influência

destes aspectos na relação entre ausência de irregularidades e obtenção de vantagem

comercial e de comprovação de adequação a normas de segurança e saúde, está na

constatação de que apenas 1 (uma) das 30 (trinta) empresas com mais de 50 (cinqüenta)

empregados apresentou irregularidade, ao passo que 20 (vinte) dentre as 24 (vinte e

quatro) empresas com 50 (cinqüenta) ou menos empregados apresentaram
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irregularidades. Assim, há uma forte influência do tamanho da empresa em número de

empregados sobre a existência de irregularidades pelos critérios adotados, com

empresas com mais de 50 (cinqüenta) empregados tendendo a não apresentar

irregularidade (a <0,0001).

Se considerarmos que empresas maiores tendem a obter maiores e mais freqüentes

vantagens comerciais, o que o presente estudo não avaliou, talvez a influência da

ausência de irregularidades se mostre também maior. Esta hipótese entretanto, deverá

aguardar confirmação posterior.

o desconhecimento das empresas sobre as Comissões Tripartites sugere que as

empresas estão perdendo uma boa oportunidade de influenciar nas normas que são

obrigadas a cumprir.

o fato de quatro empresas, representando 7,4% delas, já terem sido obrigadas a registrar

trabalhador por determinação de autoridade estatal mostra os conflitos que a área

trabalhista vivencia. O trabalhador sem registro fica à margem dos beneficios garantidos

pelo estado, ao passo que seu registro onera substancialmente a empresa.

11. Considerações Finais

Conforme foi o objetivo do estudo, verificamos que praticamente a metade das

empresas exportadoras em Piracicaba já receberam solicitação para comprovação de

conformidade com norma de segurança e saúde por empresas estrangeiras como

pressuposto para a venda de seus produtos, o que a nosso ver caracteriza uma barreira

comercial.

Também ficou evidente que pelo menos um terço das empresas obtiveram vantagens

comerciais no comércio exterior por mostrarem conformidade com normas de segurança

e saúde no trabalho, conforme foi também objetivo do estudo.

A constatação de irregularidades nas empresas, pelos critérios adotados, sugere que

mais de 80% (oitenta por cento) das que contam com cinqüenta empregados ou menos,
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têm deficiências profundas em segurança e saúde neste momento. Dentre aquelas com

mais de cinqüenta empregados, apenas uma se apresentaria da mesma forma.

Este aspecto pode VIr a repercutir no acirramento de barreiras comerciais,

principalmente no caso de se adotarem cláusulas que imponham o cumprimento da

legislação nacional como fator condicionante à exportação. Uma maior atenção às

empresas de menor porte, com mais instrumentos de informação técnica e assessoria

mais acessível, poderiam melhorar sua atuação comercial.

Outros resultados encontrados instigam a um aprofundamento na compreensão destas

questões, a fim de se evidenciar as relações entre o tamanho das empresas, a freqüência

com que obtiveram vantagens comerciais, o faturamento e o implemento neste

decorrente da adequação às normas de segurança e saúde, e suas relações com

irregularidades frente à legislação nacional, na expectativa de que tais conhecimentos

contribuam para o desenvolvimento do nosso comércio exterior e da melhoria dos

nossos padrões sociais.

Fica claro através deste estudo, que as questões que condicionam os padrões. de

segurança e saúde no trabalho atuam como barreiras comerciais no comércio exterior,

tanto em decorrência de iniciativas governamentais estrangeiras como da iniciativa

privada, diretamente sobre as empresas exportadoras.

A política de aumento das exportações apregoada pelo governo, deverá considerar tais

aspectos. É nossa sugestão que se estimule e facilite o acesso das empresas à

informação técnica disponível, sobretudo daquelas com menos de cinqüenta

empregados. Deve-se avaliar a possibilidade de auxílio efetivo para estas empresas

implementarem adequadas condições de segurança e saúde, nos moldes que existem em

outras economias melhor estruturadas, inclusive com incentivos fiscais, inclusive com a

expectativa de diminuir os acidentes de trabalho e diminuir os gastos do governo no

atendimento destes trabalhadores acidentados.
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ANEXO A - Normas Regulamentadoras atuais

Atualmente as NR somam vinte e nove, além das cinco rurais, dispondo sobre os

assuntos indicados nos respectivos títulos:

Portaria N. 3.214 de 8 de junho de 1978

NRl Disposições Gerais

NR2 Inspeção Prévia

NR3 Embargo ou Interdição

NR4 Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do

Trabalho

NR5 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

NR6 Equipamento de Proteção Individual - EPI

NR 7 Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

NR8 Edificações

NR9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

NRI0 Instalações e Serviços em Eletricidade

NRll Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais

NR12 Máquinas e Equipamentos

NR13 Caldeiras e Vasos de Pressão

NR14 Fornos

NR15 Atividades e Operações Insalubres

NR16 Atividades e Operações Perigosas

NR17 Ergonomia

NR18 Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção

NR19 Explosivos

NR20 Líquidos e Combustíveis Inflamáveis

NR21 Trabalhos a Céu Aberto

NR22 Trabalhos Subterrâneos

NR23 Proteção Contra Incêndios

NR24 Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho

NR25 Resíduos Industriais

NR26 Sinalização de Segurança

NR27 Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho no Ministério do

Trabalho
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NR28 Fiscalização e Penalidades

NR29 Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho Portuário

Portaria N. 3.067, de 12 de abril de 1988

NRRl Disposições Gerais

NRR2 Serviço Especializado em Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural -

SEPATR

NRR3 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho Rural - CIP ATR

NRR4 Equipamento de Proteção Individual - EPI

NRR5 Produtos Químicos
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ANEXO B - Distribuição das empresas exportadoras de Piracicaba em 2000 segundo o
CNAE

Código Nacional de Atividades Econômicas n. de empresas

15-Fabricação de produtos alimentícios e bebidas 4

17-Fabricação de produtos têxteis 2

18-Confecção de artigos de vestuários e acessórios 1

2 I-Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 2

22-Edição, impressão e reprodução de gravações I

24-Fabricação de produtos químicos I

25-Fabricação de artigos de borracha e plástico I

26-Fabricação de produtos minerais não metálicos 3

27-Metalurgia básica 3

28-Fabricação de produtos de metal-exclusive máquinas
e equipamentos

29-Fabricação de máquinas e equipamentos 20

31-Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais
elétricos

33-Fabricação de equipamentos de instrumentação
médico-hospitalares, instrumentos de precisão e óticos,
equipamentos para automação industrial, cronômetros e
relógios

I

2

34-Fabricação e montagem de veículos automotores,
reboques e carrocerias

2

36-Fabricação de móveis e indústrias diversas 2



97

50-Comércio e reparação de veículos automotores e
motocicletas; e comércio a varejo de combustíveis

2

51-Comércio por atacado e intermediários do comércio 3

52-Comércio varejista e reparação de objetos pessoais e
domésticos 2

73-Pesquisa e desenvolvimento 1

TOTAL 54
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ANEXO C - Produtos exportados e indústria a que se destinam

Telas de plástico e metal para fabricação de papel

Chapas defletoras e juntas de motores

Sementes nativas e exóticas
Produtos de confecção linhas praia, noite, lingerie,
modeladores
Representação de peças automotivas

Máquina para tratamento de sementes

Balas

Folders de educação médica

Centrífugas, filtros, secadores

Moagem e micronização de minérios

Máquinas perfiladeiras de telhas

Vergalhão de aço para construção civil

Peças refratárias

Bobinas de papel tipo Kraft, caixas de papelão ondulado

Dobrador de vergalhão, máquina de quitar arame

Peças para transmissão (ferro fundido)
Máquina e equipamento para mineração (moinho de
martelos e martelos)
Equipamentos odontológicos (revendedor)

Fios e tecidos

Snacks, alimentos

Café

Volante de motos e cumalheira

Turbinas a vapor para geração de energia

Bombas hidráulicas

Comando hidráulico

Peças fundidas (ferro/aço)

Bombas centrífugas

Estofados

Equipamentos de laboratório para análise de alimentos

Guinchos e guindastes hidráulicos

Peças de reposição para máquinas

Papel

Automotiva

Agrícola

Vestuário

Automotiva

Agrícola

Alimentícia

Editora

Sucro-a1cooleira

Automotiva

Metalúrgica

Metalúrgica

Siderúrgica

Papel

Metalúrgica

Automotiva

Mineração

Médico-hospitalar

Fiação e tecelagem

Alimentícia

Alimentícia

Automotiva

Automotiva

Automotiva
Automotiva e equipamentos
agrícolas
Automotiva

Sucro-alcooleira e papel

Moveleira

Sucro-a1cooleira

Sucro-a1cooleira

Sucro-a1cooleira



Acoplamentos do motor para transmissões de força
(empresa distribuidora)
Cilindros de níquel para estamparia rotativa

Termostatos e termointerruptores

Tratores

Máquina para retifica de motores

Vassouras, escovas e rodos de plástico

Pisos e revestimentos cerâmicos

Peças de centrífuga de açúcar

Papel crepon

Açúcar e álcool

Bobina de campo para motor de partida

Motores hidráulicos de pistões radiais

Projetos e equipamentos de colunas de destilação e
trocadores de calor para destilarias
Correntes e componente para esteiras

Tomo portátil para disco de freio

Fundos e vernizes para a indústria moveleira

Fomos industriais, guindastes de navios

Máquinas e equipamentos
Produtos de plástico (automotiva), tubetes de plástico
(indústria têxtil)
Tecidos para decoração de móveis

Auto-peças - impulsor de partida

Produtos ortodônticos

Açúcar e álcool

Fonte: dados primários 2002
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Automotiva

Têxtil

Automotiva

Automotiva

Automotiva

Reciclagem de plástico

Cerâmica

Sucro-alcooleira

Papel

Sucro-alcooleira

Automotiva
Automotiva para veículos
off-road

Sucro-alcooleira

Sucro-alcooleira

Automotiva

Química
Sucro-alcooleira e
petroleira
Sucro-alcooleira

Automotiva e têxtil

Têxtil

Automotiva

Médico-hospitalar

Sucro-alcooleira
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ANEXO D - QUESTIONÁRIO

QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS EMPRESAS

CARACTERIZAÇÃO DO INFORMANTE

Tempo na empresa

Posto

Tempo no posto

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

CNAE - Código Nacional de Atividade Econômica

Número de empregados

Principais produtos de exportação

Qual porcentagem da produção foi exportada no último ano de balanço?

Principal mercado comprador estrangeiro

Tempo que vende ao mercado externo

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Existe um código oficial específico da empresa, documentado, de conduta ética?

Qual o país de origem de seu capital?

SEGURANÇA E SAÚDE

Quantos acidentes de trabalho com afastamento (de pelo menos um dia) tiveram nos

últimos doze meses?

Já ocorreu óbito na empresa em decorrência de acidente de trabalho nos últimos cinco

anos? Quantos?

Existe menores de idade trabalhando na empresa? Quantos?

Dentre os menores que trabalham na empresa, algum tem menos de 16 anos? Quantos?

Existe uma política específica para abolir ou minimizar a discriminação na empresa?

EM RELAÇÃO AOS CUSTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE

Em segurança e saúde, o valor que a empresa gasta é ADEQUADO ou

INADEQUADO?
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Já existe sistema de determinação de custos que contemple todos os gastos com

questões de segurança e saúde?

CIPA

Possuem CIPA?

Em caso de estarem desobrigados de manter CIPA, possuem funcionário designado para

as funções prescritas na NR5?

CONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

A empresa avalia que está bem representada nas reuniões tripartites para negociação das

Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego? Sim, não ou não

conhece as comissões tripartites?

O administrador conhece as convenções referentes aos princípios e direitos

fundamentais no trabalho da OIT?

A empresa já foi autuada por manter trabalhador sem registro?

Já teve que registrar trabalhador na ação fiscal ou decorrente de imposição de outra

autoridade estatal?

Se a empresa já foi autuada anteriormente, por qualquer motivo, corrigiu o motivo da

autuação?

RELACIONAMENTO COM CONSUMIDORES/FORNECEDORES

No âmbito dos direitos fundamentais da OIT, a empresa se preocupa, ou já se

preocupou em saber se seus fornecedores as cumprem?

A empresa já obteve alguma vantagem comercial para vender seu produto por

apresentar conformidade a normas de segurança e saúde no trabalho?

Já foram solicitados a apresentar comprovante de conformidade com normas de

segurança e saúde no trabalho para vender seus produtos?

GESTÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE DA PRÓPRIA EMPRESA

A empresa possui PCMSO? Está atualizado?

A empresa possui PPRA? Está atualizado?
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ANEXO E - DECLARAÇÃO DOS PRINCÍPIOS E DIREITOS
FUNDAMENT AIS NO TRABALHO DA OIT

ILO Declaration on Fundamental Principies and Rights at Work
86th Session, Geneva, June 1998

Whereas the ILO was founded in the conviction that social justice is essential to

universal and lasting peace;

Whereas economic growth is essential but not sufficient to ensure equity, social progress and
the eradication of poverty, confirming the need for the ILO to promote strong social policies,
justice and democratic institutions;
Whereas the ILO should, now more than ever, draw upon ali its standard-setting, technical
cooperation and research resources in ali its areas of competence, in particular employment,
vocational training and working conditions, to ensure that, in the context of a global strategy for
economic and social development, economic and social policies are mutually reinforcing
components in arder to create broad-based sustainable development;
Whereas the ILO should give special attention to the problems of persons with special social
needs, particularly the unemployed and migrant workers, and mobilize and encourage
international, regional and national efforts aimed at resolving their problems, and promote
effective policies aimed at job creation;
Whereas, in seeking to maintain the link between social progress and economic growth, the
guarantee of Fundamental Principies and Rights at Work is of particular significance in that it
enables the persons concerned, to claim freely and on the basis of equality of opportunity, their
fair share of the wealth which they have helped to generate, and to achieve fully their human
potential;
Whereas the ILO is the constitutionally mandated international organization and the competent
body to set and deal with international labour standards, and enjoys universal support and
acknowledgement in promoting Fundamental Rights at Work as the expression of its
constitutional principies;
Whereas it is urgent, in a situation of growing economic interdependence, to reaffirm the
immutable nature of the Fundamental Principies and Rights embodied in the Constitution of the
Organization and to promote their universal application;
The International Labour Conference

1. Recalls:
(a) that in freely joining the ILO, ali Members have endorsed the principies and rights
set out in its Constitution and in the Declaration of Philadelphia, and have undertaken to
work towards attaining the overall objectives of the Organization to the best of their
resources and fully in line with their specific circumstances;
(b) that these principies and rights have been expressed and developed in the form of
specific rights and obligations in Conventions recognized as fundamental both inside
and outside the Organization.

2. Declares that ali Members, even if they have not ratified the Conventions in question,
have an obligation arising from the very fact of membership in the Organization to
respect, to promote and to realize, in good faith and in accordance with the Constitution,
the principies concerning the fundamental rights which are the subject of those
Conventions, namely:
(a) freedom of association and the effective recognition of the right to collective
bargaining;
(b) the elimination of ali forms of forced or compulsory labour;
(c) the effective abolition of child labour; and
(d) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

3. Recognizes the obligation on the Organization to assist its Members, in response to
their established and expressed needs, in order to attain these objectives by making full
use of its constitutional, operational and budgetary resources, including, by the
mobilization of externai resources and support, as well as by encouraging other
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international organizations with which the ILO has established relations, pursuant to
article 12 of its Constitution, to support these efforts:
(a) by offering technical cooperation and advisory services to promote the ratification
and implementation of the fundamental Conventions;
(b) by assisting those Members not yet in a position to ratify some or ali of these
Conventions in their efforts to respect, to promote and to realize the principies
concerning fundamental rights which are the subject of these Conventions; and
(c) by helping the Members in their efforts to create a climate for economic and social
development.

4. Decides that, to give full effect to this Declaration, a promotional follow-up, which is
meaningful and effective, shall be implemented in accordance with the measures
specified in the annex hereto, which shall be considered as an integral part of this
Declaration.

5. Stresses that labour standards should not be used for protectionist trade purposes, and
that nothing in this Declaration and its follow-up shall be invoked or otherwise used for
such purposes; in addition, the comparative advantage of any country should in no way
be called into question by this Declaration and its follow-up.

Globalization - economic integration characterized by open intemational trade, investment, and capital
flows - requires a universal social pillar that supports democracy, transparency, equity, and
developrnent. There is a growing recognition that unless questions of unfairness and inequality are
systematically addressed by the world community, the process of intemational integration itself may be
rejected by increasing numbers of countries and people.
The Declaration on Fundamental Principies and Rights at Work is a vital piece of that social
pillar. It is a reinvigorated commitment by the International Labour Organization to the values of
the ILO Constitution.
A universal consensus now exists that ali countries, regardless of levei of economic
development, cultural. values, or number of ILO Conventions ratified, have an obligation to
respect, promote, and realize the following fundamental principies and rights: .

• Freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
• Elimination of ali forms of forced or compulsory labour;
• Effective abolition of child labour; and
• Elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

The Declaration is a promotional tool that may not be used for protectionist purposes. It is
accompanied by a meaningful, promotional follow-up reporting mechanism whose primary aim
is to focus technical cooperation efforts on helping countries achieve the principies and rights as
a basis for development, democracy, and equity


