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A Ásia é o maior dos continentes, tanto em área como em população, com 

49 países. Entre os países de maior influencia na demanda de representações 

exigidas pela OIT, podemos destacar a China, Tailândia e Índia como os principais 

países da Ásia. A China possui o maior número de pessoas em sua força de 

trabalho dentre os países asiáticos, com 798,5 milhões, sendo que 34,8% estão na 

agricultura, 29,5% estão no setor industrial e 35,7% estão em serviços. A China e 

Singapura são os países que possuem maior influência do trabalho laboral 

principalmente no setor industrial, sendo que há exploração de mão de obra na área 

de tecnologia e produção. Já na Tailândia, o trabalho laboral está voltado para o 

comércio sexual, visto que através do tráfico de pessoas há uma grande exploração 

das mesmas para vender seus serviços sexuais.  

Os países do continente asiático têm procurado medidas para tornar a 

remuneração mais justa para seus cidadãos. Por ser uma região com muitos países 

em desenvolvimento, a expectativa é que os incrementos salariais baseados em 



mérito sejam, em média, de 5% na Ásia-Pacífico. O desafio para atrair e reter 

funcionários qualificados permanece sério na Ásia-Pacífico, onde o rápido 

crescimento econômico, a alta rotatividade e a expectativa de promoção frequente 

mantêm o crescimento mais acelerado nos níveis de remuneração.  

Na região asiática há desigualdade no que diz respeito ao salário entre 

homens e mulheres. Na China, por exemplo, as mulheres só ganham 64% do salário 

que um homem ganharia realizando o mesmo trabalho.  

Devido à grande busca pelo desenvolvimento adotada pelos países do 

continente asiático, recorre-se à economia informal para aumentar a sua quantidade 

de produção sem se preocupar com os direitos de seus trabalhadores, através da 

exploração laboral. Os trabalhadores informais da Índia se uniram para lutar pelo 

direito à aposentadoria. Muito do crescimento indiano veio da economia informal. É 

necessário compensar esses trabalhadores quando eles não puderem mais 

trabalhar. Essas profissões são, por exemplo, catadores, motoristas de riquixás, 

trabalhadores domésticos, trabalhadores de construções e outros do setor informal.  

A demanda por trabalhadores só aumenta nos países da Ásia, isso devido à 

sua grande necessidade de produzir. Em 2020, as maiores demandas por esses 

profissionais acontecem na Ásia, onde a necessidade por novos trabalhadores 

cresceu 22% com relação à 2013. 


