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No longo prazo, a desigualdade de renda e de oportunidades prejudica o crescimento econômico e o
alcance do desenvolvimento sustentável. Os mais vulneráveis, muitas vezes, têm menores

expectativas de vida e apresentam dificuldades de se libertarem de um círculo vicioso de insucesso
escolar, baixas qualificações e poucas perspectivas de empregos de qualidade.

A revitalização econômica contribui para criar melhores condições para a estabilidade e a
sustentabilidade do país. É possível promover políticas que incentivem o empreendedorismo e a

criação de empregos de forma sustentável e inclusiva. 
O ODS 8 reconhece a urgência de erradicar o trabalho forçado e formas análogas ao do trabalho

escravo, bem como o tráfico de seres humanos, de modo a garantir a todos e todas o alcance pleno
de seu potencial e capacidades.



CONCEITO:
CAMPO DE
DISPUTAS

Convenções OIT

Trabalho forçado

Legislação brasileira, Código Penal

Trabalho análogo à
escravidão

Nomenclatura vista em artigos
científicos

Trabalho escravo
contemporâneo
(Modern Slavery)



O que é trabalho
forçado, segundo
a OIT?

Convenção nº 29 (1930) Trabalho
forçado é todo trabalho ou
serviço exigido de uma pessoa
sob a ameaça de sanção e para o
qual ela não se tenha oferecido
espontaneamente.



O que diz o
Código Penal
brasileiro?

Art. 149 (1940) Reduzir alguém a
condição análoga à de escravo,
quer submetendo-o a trabalhos
forçados ou a jornada exaustiva,
quer sujeitando-o a condições
degradantes de trabalho, quer
restringindo, por qualquer meio,
sua locomoção em razão de
dívida contraída com o
empregador ou preposto.



a impossibilidade de quebrar o vínculo com
o empregador, que pode se valer de
retenção de documentos ou de salários,
isolamento geográfico, ameaças, agressões
físicas, espancamentos e tortura

Cerceamento de liberdade
o cativeiro mantido pela imposição de
dívidas fraudulentas, relacionadas
a transporte, alimentação, hospedagem,
adiantamentos, dentre outras

Servidão por dívida

o meio ambiente de trabalho que nega a
dignidade humana, colocando em risco a
saúde, a segurança e a vida da pessoa

Condições degradantes de
trabalho

o cotidiano de trabalho que leva o
trabalhador ao completo esgotamento
físico e psicológico e à impossibilidade de ter
uma vida social, dada a intensidade e a
duração da exploração, colocando em risco
sua saúde e sua vida

Jornada exaustiva



Alojamento precário
Falta de assistência médica
Péssima alimentação
Falta de saneamento básico e de higiene
Maus-tratos e violência
Ameaças físicas e psicológicas
Jornada exaustiva

ANULAÇÃO DA DIGNIDADE

Dívida ilegal/servidão por dívida
Isolamento geográfico
Retenção de documentos
Retenção de salário
Encarceramento
Trabalho forçado

PRIVAÇÃO DA LIBERDADE

Características do
Trabalho Escravo

Para configurar trabalho
escravo, ou a dignidade é
negada ao trabalhador, ou
sua liberdade é violada.



É
LUCRATIVO
ESCRAVIZAR

O trabalho escravo contemporâneo é
utilizado como instrumento adotado por
empreendimentos para garantir lucro
fácil e competitividade em uma
economia cada vez mais globalizada
(SAKAMOTO, 2020)

" 
Ganhos em competitividade, de forma desleal, na forma de "dumping social" ou
tão exclusivamente para aumento das margens de lucro.
Cadeias Globais de Valor





Trabalho
escravo e
turismo



"TOURISM" "SLAVERY" "SLAVE"
+ 7.000 ARTIGOS INTERNACIONAIS

Revisão de Literatura

A ampla maioria se refere à exploração turística de
patrimônios relacionados ao período da escravidão africana.

"TOURISM" "MODERN SLAVERY" 
É possível encontrar algumas poucas publicações e bastante

recentes, dos anos de 2018, 2019 e 2020.



2018

Revisão de Literatura

2020 2020



 A superexploração do trabalhador de turismo - alojamento, agência de
viagem, transporte terrestre, transporte aéreo, transporte aquaviário,

aluguel de transportes, alimentação e cultura/lazer -, que esteja submetido
a trabalho forçado, servidão por dívida, condições degradantes de trabalho

ou jornada exaustiva.

Para verificação do trabalho escravo no turismo, o atendimento às
demandas dos empregadores e empresários para aumento de

produtividade e/ou redução de custos implicam na sujeição do trabalhador
do turismo a condições de trabalho que violam os princípios da dignidade

humana e do direito ao trabalho.

O que entendemos por trabalho escravo
contemporâneo no turismo?



Existe trabalho
escravo no
turismo?

1,5 milhão (10%) em estabelecimentos de
alojamento e alimentação

1,3 milhão (92%) são vítimas mulheres



Trabalho escravo
no turismo na
Europa

4.500 trabalhadores escravos em hotéis
(Datta; Bales, 2015)

12.500 trabalhadores escravos em
restaurantes (Datta; Bales, 2015)

Hotelaria e tráfico de pessoas



Casos específicos no Brasil



Para Concluir

Elemento simbólico da escravidão no turismo

Alienação do trabalho

Trabalho feminino, baixa escolaridade, migração

Perfil do trabalhador escravo no turismo



Contato: angela.teberga@gmail.com
Sigam no Instagram: @labor.movens

MUITO OBRIGADA!


