
AMÉRICA LATINA       

 

O continente 

americano é um dos que 

sofre muito com a 

exploração da mão de 

obra. Não é diferente na 

América Latina, já que por 

muitas vezes os direitos 

básicos na questão do 

trabalho são corrompidos. 

Com o aumento da 

produção e 

desenvolvimento vem 

também a concentração de 

riquezas e pobreza, 

obrigando pessoas a 

trabalharem em condições precárias, visto a falta de opções.  

A degradação estrutural do mundo do trabalho está contribuindo para 

aprofundar o cenário de barbárie social. Existem em torno de 150 milhões de 

pessoas trabalhando em condições de informais, o que é sinônimo de uma 

gama de trabalho escravo, de trabalho forçado, de empregos com baixos 

salários, sem proteção social, sem estabilidade e escassas perspectivas de 

futuro.  Levam-se em conta também, as pessoas que não se incorporam à 

exploração da mão de obra ou ao trabalho escravo por escolha, mas sim pela 

necessidade de sobrevivência, mesmo que com uma renda muito baixa. Para 

eles, é melhor ganhar quase nada mesmo que em condições sub-humanas do 

que não ganhar nada.  

A pobreza atinge 1 em cada 4 indivíduos na América Latina no ano de 

2020 e alguns países da região possuem os maiores índices de desigualdade 

do mundo, tais como Brasil, Honduras e Colômbia. A desigualdade é uma 

marca registrada da região principalmente no que diz respeito aos os salários 



de homens e mulheres. As mulheres latino-americanas ganham cerca de 20% 

menos que os homens, mesmo que possuam maior nível de instrução 

A demanda dos empregadores informais toma conta de 60% dos 

trabalhos, ou seja, dos 25 milhões de trabalhos oferecidos em toda a América 

Latina, 15 milhões são trabalhos informais.  

É necessária uma mudança nesse quadro de trabalhos informais, já 

que esta representa um desafio político aos países latino-americanos, pois ao 

apresentar-se como um obstáculo ao progresso destas sociedades, gera 

situações de frustração que têm podem comprometer a confiança nas 

instituições e na governabilidade democrática. Acredita-se que para reduzir as 

disparidades salariais nos países latino-americanos, deve-se 

programar políticas para aumentar o nível educacional da população 

minoritária, além de implantar medidas que permitiriam às mulheres melhores 

oportunidades na vida profissional.  Existem campanhas de sensibilização 

sobre a exploração e o trabalho escravo, porém, esses grandes resultados. 

Uma aliança que envolva tanto as instituições do Estado como as organizações 

internacionais juntamente à dos empregadores possibilitaria uma melhora na 

produtividade laboral, a geração de empregos de qualidade, oferecendo 

oportunidades para superar a pobreza. Medidas ainda como promover a 

formalização das empresas, aumentar a cobertura da proteção social, gerar 

incentivos concretos para a formalização, estimular a formalização de 

trabalhadores por conta própria e melhorar os mecanismos de controle e 

garantia de justa remuneração aos trabalhadores são apostas para a reversão 

do alto quadro de exploração da mão de obra e do trabalho escravo. 

 

 

 

 

 


