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WORKSHOP TRABALHO FORÇADO / INFANTIL

Discussão 1: Existe trabalho forçado/escravo/infantil no Brasil? E em minha cadeia produtiva?

Apresentação:

• Quais as definições de trabalho escravo e infantil

• Contextualização nas relações de trabalho no Brasil

• Casos e ações recentes

• Porque, em pleno Século XXI, estes temas ainda são um desafio?

Discussão 2: Quais são os principais riscos e desafios da questão na cadeia de fornecimento?

Apresentação:

• Qual o meu poder de influência sobre minha cadeia de fornecimento?

• Como assegurar o recrutamento responsável – Avaliando subcontratados para garantir que os

trabalhadores sejam contratados de forma responsável

• Necessidade de políticas de trabalho forçado/infantil

• Ponto de partida para a implementação e manutenção de políticas efetivas para trabalho

forçado/infantil

Apresentação:

• Quais os mecanismos existentes para o controle do tema pelas empresas?

Perguntas: Espaço para perguntas gerais dos participantes
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Discussão 1

• Existe trabalho 

forçado/escravo/infantil no Brasil?

• E em minha cadeia produtiva?



Discussão 1

“Só empreendemos força e dedicação naquilo que 

acreditamos. Só realizamos com excelência aquilo que 

conhecemos”

• Se eu não acredito no trabalho escravo e infantil 

como algo real e iminente no meio onde atuo, 

meus esforços para combatê-los não irão além 

dos requisitos legais.

• Se eu não conheço em profundidade a estrutura e 

os riscos de minha cadeia produtiva, eu não 

consigo um diagnóstico efetivo para o Plano de 

Ação.



Quais as definições de trabalho 

escravo e infantil

Convenção 29 (Trabalho Forçado)

Convenção 105 (Abolição do Trabalho 

Forçado)

Convenção 138 (Idade Mínima)

Convenção 182 (As Piores Formas de 

Trabalho Infantil)



Discussão 1

“Todo trabalho ou serviço 

exigido de uma pessoa sob a 

ameaça de uma sanção e para 

o qual a pessoa não se 

ofereceu espontaneamente”

DEFINIÇÃO DE TRABALHO FORÇADO

“Condição no qual alguém 

desrespeita os direitos do 

trabalhador, atingindo sua 

integridade física e moral, sua 

dignidade e o seu direito à 

liberdade e auto-gestão”



Discussão 1

Código Penal Brasileiro descreve quatro condutas que em

conjunto ou isoladamente configuram o crime de redução à

condição análoga a de escravo. São elas:

a) Submeter o trabalhador a trabalhos forçados

b) Submeter o trabalhador à jornada exaustiva

c) Sujeitar o trabalhador a condições degradantes de trabalho

d) Restringir a locomoção do trabalhador em razão de dívida

para com empregador ou preposto. Nessa modalidade,

conhecida como “servidão por dívida”, os trabalhadores são

coagidos, física e moralmente, a permanecer nas

propriedades rurais até saldarem os débitos a que foram

submetidos por meios fraudulentos ou pelas condições

contratuais de trabalho.



Discussão 1

DEFINIÇÃO DE TRABALHO INFANTIL

“Trabalho que priva as 

crianças de sua infância, seu 

potencial e sua dignidade, e 

que é prejudicial ao seu 

desenvolvimento físico e 

mental.” “É considerado trabalho infantil 

o trabalho realizado por 

crianças e adolescentes abaixo 

da idade mínima de admissão 

ao emprego/trabalho 

estabelecida no país”



Discussão 1

FAIXAS ETÁRIAS – Legislação Brasileira

a) até 13 anos – proibição total;

b) entre 14 a 16 anos – Admite-se uma 

exceção: trabalho na condição de aprendiz;

c) entre 16 e 17 anos – permissão parcial. São 

proibidas as atividades noturnas, insalubres, 

perigosas e penosas, nelas incluídas as 93 atividades 
relacionadas no Decreto n°6.481/2008 (lista das 

piores formas de trabalho infantil), haja vista que tais 

atividades são prejudiciais à formação intelectual, 

psicológica, social e/ou moral do adolescente.

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/legislacao/eca-e-outras-leis/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6481.htm


Existe trabalho forçado/infantil?
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Existe trabalho forçado/infantil?



Existe trabalho forçado/infantil?



Trabalho Forçado/Infantil x Brasil

Membro-Fundador da OIT

Ratificou a maioria das Convenções

Uma das Legislações Trabalhistas mais 

rigorosas do mundo

Iniciativas de combate ao trabalho infantil e 

trabalho forçado reconhecidas como referência 

pela OIT

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos

CONATRAE - Comissão Nacional Para a 

Erradicação do Trabalho Escravo

PORTARIA n°. 540/2004 - Cadastro de 

Empregadores “Lista Suja”

Grupo Móvel de Fiscalização Contra o Trabalho 

Escravo

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente



Números



Números

“A escravatura continua a ser um fenómeno muito real e muito notório, afetando mais de 40 milhões 

de pessoas no mundo, segundo um comunicado da Organização Internacional do Trabalho (OIT).”
(Fonte: https://www.plataformamedia.com/pt-pt/noticias/sociedade/interior/ha-10-milhoes-de-criancas-escravas-no-mundo-10274381.html )

https://www.plataformamedia.com/pt-pt/noticias/sociedade/interior/ha-10-milhoes-de-criancas-escravas-no-mundo-10274381.html


Números



Números



Números



Números

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/piores-formas/

https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/trabalho-infantil/piores-formas/


Números



Casos e Julgados



Casos e Julgados



Porque, em pleno Século XXI, estes 

temas ainda são um desafio?



Discussão 2

Quais são os principais riscos e desafios da questão na 

cadeia de fornecimento?

Relacionar 3 riscos e o maior desafio, em sua opinião



Discussão 2

Quais são os principais riscos e desafios da questão 

(trabalho forçado/infantil) na cadeia de fornecimento?

1) Subestimar o problema

2) Mapeamento inadequado da cadeia e seus riscos

3) Controle inadequado dos temas

4) Incapacidade de produção de um Plano de Ação efetivo



Qual o meu poder de influência sobre

minha cadeia de fornecimento?

1. Quanto maior a sua relevância (financeira ou estratégica) 

para o fornecedor/subcontratado, maior sua influência (e 

responsabilidade)

2. Quanto mais próximo, mais crítico

3. Quanto mais distante, mais difícil de monitorar

O grau de risco de envolvimento em casos 

de trabalho forçado ou infantil é 

proporcional ao seu tamanho.

Quanto maior, maiores serão os riscos.



Como assegurar o recrutamento responsável –

Avaliando subcontratados para garantir que os 

trabalhadores sejam contratados de forma responsável

Fonte: https://medium.com/@pedroperim/como-reduzir-os-riscos-na-terceiriza%C3%A7%C3%A3o-7cbd87bf4e81

https://medium.com/@pedroperim/como-reduzir-os-riscos-na-terceiriza%C3%A7%C3%A3o-7cbd87bf4e81


Necessidade de políticas de trabalho forçado/infantil

Declaração pública 
de compromisso 

com os temas

Matriz para 
criação de 

rotinas 
internas de 

controle

Diretriz para 
a cadeia de 

fornecimento

Possibilidade de 

monitoramento 

pelos stakeholders



PONTOS DE APRIMORAMENTOPonto de partida para a implementação e manutenção

de políticas efetivas para trabalho forçado/infantil

Fonte: IBGS Humanitas



PONTOS DE APRIMORAMENTOPonto de partida para a implementação e manutenção

de políticas efetivas para trabalho forçado/infantil

Diagnóstico
Definição de 

Políticas
Abrangência

ImplementaçãoMonitoramentoCorreção

Melhoria 
Contínua



PONTOS DE APRIMORAMENTOQuais os mecanismos existentes para o controle do

tema pelas empresas?

Primeiro padrão voluntário auditável e certificável de 

gestão das relações de trabalho, baseado nas 

Convenções da Organização Internacional do 

Trabalho - OIT, normas internacionais de Direitos 

Humanos e Legislação Trabalhista Nacional.

Monitoramento efetivo da cadeia de fornecimento

Humanização das Relações de Trabalho:

Direitos dos Trabalhadores Assegurados

Ambiente de Trabalho Adequado (seguro e 

saudável)



PONTOS DE APRIMORAMENTOQuais os mecanismos existentes para o controle do

tema pelas empresas?

ISO 26000

NÃO é um padrão certificável



PONTOS DE APRIMORAMENTOQuais os mecanismos existentes para o controle do

tema pelas empresas?

Performance Standard IFC

•IFC, divisão do Banco Mundial, com a missão 

de promover o desenvolvimento sustentável da 

iniciativa privada em países em 

desenvolvimento, ajudando a reduzir a pobreza 

e melhorar as condições de vida da população.

•Performance Standard são documentos 

essenciais que ajudam a IFC e seus clientes a 

administrar e melhorar os respectivos 

desempenhos social e ambiental adotando uma 

abordagem baseada em resultados. 

•NÃO é um padrão certificável



PONTOS DE APRIMORAMENTOQuais os mecanismos existentes para o controle do

tema pelas empresas?



PONTOS DE APRIMORAMENTO

Espaço para perguntas gerais 

dos participantes

PERGUNTAS



PONTOS DE APRIMORAMENTO

Muito 

Obrigado!


