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Sobre o Projeto
 
O Projeto de Regulação do Trabalho Decente
responde ao Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas (ODS) nº 8,
que promove o crescimento econômico
sustentado e trabalho decente para todos.
Estas constitutem metas de desenvolvimento
cruciais que são transversais a vários outros
ODS, como o fim da pobreza (ODS1); saúde e
bem-estar (ODS3); igualdade de gênero
(ODS5); redução das desigualdades (ODS10);
cidades e comunidades sustentáveis   
(ODS11); e paz, justiça e instituições fortes
(ODS16).
 
Rumo a uma regulação eficaz do trabalho
para alcançar o ODS8
 
Para atingir esses objetivos, leis trabalhistas
eficazes são cruciais. A existência de marcos
jurídicos sólidos no âmbito do trabalho é um
componente vital das políticas de
desenvolvimento, atuando na promoção do
crescimento inclusivo, da prosperidade
sustentada e do bem-estar dos trabalhadores
e de suas famílias.
 

Embora a regulação eficaz do trabalho seja
um dos desafios mais importantes do
século XXI, ainda há muito o que se explorar
no que diz respeito a estratégias
regulatórias que garantam uma vida no
trabalho produtiva e segura para todos. Há
um grande potencial para a criação de leis
trabalhistas inovadoras que garantam o
trabalho decente de maneira eficaz,
principalmente em países de média e baixa
renda.
 
Em resposta a essa necessidade, o Projeto
de Regulação do Trabalho Decente promove
uma série de atividades relacionadas de
pesquisa e políticas públicas, as quais têm
como finalidade compreender e melhorar a
regulação do mercado de trabalho em
diversas partes do mundo.
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Apesar da natureza global desses desafios,
o Projeto reconheceu que a natureza e
magnitude das formas inaceitáveis   de
trabalho diferem de um para país ao outro.
Dada essa complexidade, a expertise local é
fundamental para mapear a gravidade, o
escopo e a localização das formas
inaceitáveis   de trabalho.[5] Portanto, é
preciso se apoiar em colaboradores e
pesquisadores locais para identificar a
incidência e magnitude das formas
inaceitáveis de trabalho e, deste modo,
determinar prioridades para intervenção. Os
atores envolvidos neste processo devem
incluir ministérios e órgãos públicos,
organizações sociais e grupos da sociedade
civil que representem setores-chave.

O Projeto de Regulação do Trabalho Decente
é baseado na Rede Estratégica de Regulação
de Formas Inaceitáveis de Trabalho (FIT)   
(2017).[1] Financiado pelo Conselho de
Pesquisa Econômica e Social (ESRC) do Reino
Unido, através do Fundo de Pesquisa sobre
Desafios Globais (GCRF), o projeto criou uma
rede internacional de mais de 60 entidades de
pesquisa e/ou de políticas públicas
provenientes de 20 países.[2]

Formas inaceitáveis de trabalho: diálogo global,
inovações locais (2017)

[1] Projeto ESRC No. ES/P007465.
[2] A lista completa de participantes se encontra disponível em <https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/ufw/ufwteam/>.
[3] Deirdre McCann e Judy Fudge, ‘Unacceptable Forms of Work: A Multidimensional Model’ (2017) 156(2) International Labour Review 147, 173-4.
[4] Deirdre McCann (ed), Unacceptable Forms of Work: Global Dialogue / Local Innovation (University of Durham 2018). Disponível em
<https://www.dur.ac.uk/resources/law/DUUFWStudyONLINEv2.pdf>.
[5] Deirdre McCann e Judy Fudge, ‘Unacceptable Forms of Work: A Multidimensional Model’ (2017) 156(2) International Labour Review 147-184. 

A Rede Estratégica identificou que um
segmento crescente da força de trabalho
global tem empregos inaceitáveis: mal
remunerados, precários, perigosos, com alta
incidência de abusos, fora do alcance do
Estado e sem organização coletiva. Esses
elementos são contemplados nas 12
Dimensões das FIT[3]:

Uma das conclusões mais relevantes da
pesquisa é que muitas lições podem ser
compartilhadas entre diferentes partes do
mundo: os países costumam enfrentar
desafios semelhantes no que tange à
regulação do trabalho de forma eficaz.
Nesse sentido, o Projeto gerou uma série de
Agendas de Pesquisa sobre desafios
regulatórios compartilhados entre o Norte e
o Sul globais.

Esses desafios regulatórios, refletidos em
um relatório de 2018, incluem o trabalho
eventual em suas diversas formas (por
exemplo, o trabalho por diária, intermitente
ou sob demanda); o trabalho forçado; o
trabalho informal; a prevalência de
violência e abuso em certos empregos e
setores, inclusive na economia dos
cuidados e no trabalho doméstico; e a
inspeção insuficiente do cumprimento das
leis trabalhistas.[4]

https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/ufw/
https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/ufw/
https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/ufw/
https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/publications/resagendas/
https://www.dur.ac.uk/resources/law/DUUFWStudyONLINEv2.pdf
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O projeto de Regulação do Trabalho
Decente na África foi desenvolvido ao
longo de 2018-19. Esta iniciativa investigou
estratégias eficazes de regulação para o
trabalho decente no sul da África, com
foco especial no setor da confecção.
Financiado pela Universidade de Durham
(Reino Unido) através do Conselho de
Financiamento do Ensino Superior da
Inglaterra (HEFCE) e do Fundo de Pesquisa
sobre Desafios Globais (GCRF), o Projeto
foi uma colaboração entre a Universidade
de Durham (Reino Unido), a Universidade
da Cidade de Cabo (África do Sul) e a
Universidade de York (Canadá).
 
O Projeto gerou uma rede regional de
pesquisadores e colaboradores no sul da
África, estudou os principais desafios para
a inspeção do trabalho na região e gerou
recomendações em termos de pesquisa e
políticas regulatórias.

A Reunião Regional sobre a Regulação do
Trabalho Decente na África foi realizada na
Universidade da Cidade do Cabo em 18 de
junho de 2018.[6] O evento propiciou um
diálogo regional sobre estratégias regulatórias
para a promoção do trabalho decente no
contexto africano, com foco na inspeção do
trabalho no setor da confecção.[7]

[6] Para mais informações disponíveis em <https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/regionalmeeting/>.
[7] Deirdre McCann (ed), Regional Meeting on Decent Work Regulation in Africa: Findings and Recommendations (University of Durham 2018). Disponível em
<https://www.dur.ac.uk/resources/law/UFW/RDW-AfricaRM18June2018FindingsandConclusions.pdf>.
[8] Shane Godfrey, Debbie Collier, Deirdre McCann, Kelly Pike, Roger Ronnie, Abigail Osiki, Developmental Enforcement? Challenges to Public and Private
Enforcement of Labour Standards in the South African and Lesotho Garment  Sectors. A report of the Decent Work Regulation in Africa Project (University of
Durham 2019). Disponível em <https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/africa/report2019/>.

Regulação do Trabalho Decente na África: construindo
uma rede regional (2018-19)

Com base nas Conclusões e Recomendações
da Reunião Regional e no trabalho de campo
realizado após o evento, o Projeto produziu um
estudo a fim de avaliar os sistemas de
inspeção do trabalho na África do Sul e no
Lesoto.[8] 
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O Projeto teve um foco particular no
Lesoto, onde investigou as dinâmicas de
vida-trabalho e de gênero, bem como a
relação entre essas dinâmicas e a
informalidade no setor da confecção.
 
Algumas conclusões da pesquisa foram
plasmadas em um documentário produzido
pelo Projeto sobre a indústria da
confecção no Lesoto e na África do Sul. O
filme, intitulado Rethabile's Story [“A
história de Rethabile”], estreou nas Nações
Unidas na cidade de Genebra em julho de
2019 e, desde então, tem sido exibido para
diferentes públicos – inclusive como
seleção oficial do Festival Canadense
Internacional de Cinema do Trabalho,
realizado em Toronto em novembro de
2019.[9] O documentário está contribuindo
para a conscientização do público de
várias partes do mundo sobre as
condições do setor da confecção no
Lesoto.

As conclusões e recomendações da rede de
Regulação do Trabalho Decente foram
acolhidas pela Organização Internacional do
Trabalho das Nações Unidas (OIT) no
desenvolvimento de políticas globais sobre
regulação eficaz do trabalho. Na África, os
resultados da pesquisa foram empregados
pelo Ministério do Trabalho do Lesoto, pela
Associação de Empresas Têxteis da África
do Sul e pela OIT Pretória, além de
sindicatos de toda a região. A federação
sindical IndustriALL, por exemplo, os
utilizou em seus treinamentos (Suazilândia
e Madagascar), negociações coletivas
(Uganda, Zimbábue) e na defesa dos
direitos trabalhistas nas Zonas de
Processamento de Exportação (Etiópia). No
Lesoto, o Projeto contribuiu para a reforma
do Código do Trabalho e gerou um programa
nacional de Capacitação em Trabalho
Decente.

Regulação do Trabalho Decente na África: impacto
global (2018-19)

[9] Rethabile’s’ Story: A Short Film on the Lesotho Garment Factories (2019). Diretor: Darren Hutchinson, Narração: Rethabile Ratsiu. Mais informações
disponíveis em <https://www.dur.ac.uk/law/policyengagement/ufw/africa/rethabilesstory/>.
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O trabalho doméstico foi selecionado em
nossa pesquisa por se tratar de uma fonte
vital de emprego feminino e, além disso, de
um âmbito de experimentação regulatória.
Embora a legislação mexicana tenha
historicamente excluído os trabalhadores e
trabalhadoras domésticas, o primeiro
sindicato da categoria, denominado
SINACTRAHO, foi reconhecido em 2015. Em
12 de dezembro de 2019, o governo ratificou
a Convenção sobre as trabalhadoras e os
trabalhadores domésticos da OIT (Convenção
n° 189). Além disso, o Congresso reformou a
legislação trabalhista a fim de reconhecer a
igualdade de direitos aos trabalhadores e
trabalhadoras domésticas. 
 
Durante o período de 2019-21, ampliaremos
nossas colaborações com o Sul global por
meio de um extenso envolvimento com
colaboradores locais: organizações de
trabalhadores e trabalhadoras domésticas,
agências governamentais, sindicatos,
associações empresariais, organizações não
governamentais de trabalho informal e
escritórios locais das Nações Unidas. O
objetivo é gerar conclusões e recomendações
que contribuam para reformas legislativas e
de políticas públicas no México, bem como
iniciativas internacionais.

O Projeto alcançou uma nova etapa em 2020-
21, período no qual ele se concentrará na
criação e implementação de estruturas
regulatórias que respondam à digitalização
do âmbito do trabalho.
 
A primeira fase do Projeto investigará
iniciativas jurídicas originais e de relevância
global que assegurem o trabalho decente
para os trabalhadores e trabalhadoras
domésticas no México. Os focos são, por um
lado, a rápida digitalização do setor e os
desafios que isso representa para a justiça
de dados e o trabalho decente e, por outro, o
papel das leis trabalhistas no
desenvolvimento sustentável em um
contexto de transformação digital do
trabalho.
 
O projeto sobre Justiça de Dados e Trabalho
Decente é uma colaboração com a Dra. Arely
Cruz-Santiago, da Universidade de Exeter.
Este projeto é financiado pelo Fundo de
Pesquisa sobre Desafios Globais (GCRF), a
Universidade de Durham e a Universidade de
Exeter.

Justiça de Dados e Trabalho Decente (2019-2021)
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Profa. Dra. Deirdre McCann, Investigadora Principal
 
Durham Law School, Palatine Centre, Stockton Rd
Durham, DH1 2LE, Reino Unido
 
decentworkregulation.com
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