
A produção de artigos promocionais para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos é um grande 
negócio. Os organizadores de Londres 2012 estimam que os icônicos mascotes dos Jogos 
(Wenlock e Mandeville) irão impulsionar as vendas de bens olímpicos como chaveiros, bichos 
de pelúcia, adesivos, crachás, mochilas e a edição limitada do jogo de cartas, somando um 
total de 1.5 bilhão de dólares. É uma boa notícia para Londres e os Jogos Olímpicos, mas 
há um custo escondido arcado pelos trabalhadores chineses que produzem esses artigos. 
Assim como os atletas gastam longas horas de treinamento e lutam para bater recordes 
mundiais em seus respectivos esportes, os trabalhadores ao redor do mundo também são 
forçados a empreender uma corrida desleal sobre seus salários e condições. Contudo, eles 
não receberão nenhuma medalha por suas longas horas e esforço recorde para atingir as 
metas de produção. A pesquisa ”Jogando com os Direitos dos Trabalhadores” confirmou 
mais uma vez que na medida em que cresce a demanda por artigos promocionais dos 
Jogos Olímpicos, também aumenta as demandas para que os trabalhadores realizem 
períodos excessivamente longos de trabalho por baixos salários e em ambientes 
muitas vezes perigosos e desgastantes. Além disso, os empregadores mostram pouca 
consideração por normas de trabalho reconhecidas internacionalmente ou leis nacionais.

Resumo Executivo:

JOGANDO COM OS DIREITOS DOS 
TRABALHADORES

A fábrica A começou a produzir os emblemas de “Londres 2012”, incluindo 
aqueles com os mascotes Wenlock e Mandeville. A fábrica emprega cerca de 500 
trabalhadores em época baixa e até mil em períodos de pico de produção. No 
momento da pesquisa, se empregava cerca de 500 pessoas. A fábrica está localizada 
em uma área rural nas redondezas de Huizhou, província de Guangdong. Ela não 
fica perto de nenhuma cidade grande e os trabalhadores ficam relativamente 
isolados. A maioria dos trabalhadores são migrantes de áreas rurais provindos 
de aldeias chinesas com idades entre 16 e 24 anos e acesso limitado a educação, 
habitação e saúde.

A fábrica B está produzindo brinquedos de pelúcia e colecionáveis dos mascotes 
olímpicos, Wenlock e Mandeville. A produção dos mascotes iniciou em abril de 2011 
e estava em andamento em outubro, quando a pesquisa foi realizada. Localizada 
em uma área rural da província de Guangdong, a empresa produz brinquedos de 
pelúcia para o mercado exportador e emprega 250 trabalhadores em períodos de 
baixa produção e 600 em períodos de pico.

As Fábricas
Este relatório investiga as condições em duas fábricas na China produzindo produtos oficiais com o logotipo dos Jogos 
Olímpicos de Londres 2012.
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Este relatório é publicado pela Campanha Play Fair. Play 
Fair é uma campanha global coordenada por federações 
sindicais internacionais e ONGs. São elas: a Confederação 
Sindical Internacional, a Internacional dos Trabalhadores de 
Vestuário, Têxtil e Couro, a Internacional dos Trabalhadores 
da Construção e Madeira e a Campanha Roupas Limpas.
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A Campanha Play Fair 2012 é um projeto conjunto 
coordenado pelo Trades Union Congress e o Labour Behind 
the Label que também co-publicou este relatório. A Play Fair 
2012 existe para influenciar os organizadores dos jogos, as 
marcas esportivas internacionais e os fornecedores para 
elevar o nível dos direitos dos trabalhadores no período que 
antecede o Jogos Olímpicos de 2012.



Código violado em todos os pontos
 

A Campanha Play Fair pediu aos pesquisadores documentar as condições nessas fábricas tendo como comparação os 
padrões estipulados pelo código de fornecimento do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 
Londres (LOCOG), o qual inclui o Código de Base da Iniciativa de Comércio Ético (ETI). Esta regra deve garantir um salário 
digno, emprego seguro e saudável, boas condições de trabalho, liberdade sindical, além de proibir o trabalho infantil e 
forçado. Os resultados foram altamente preocupantes. Na pesquisa das duas fábricas foram encontradas violações em 
cada um dos nove padrões que os organizadores dos Jogos (LOCOG) se comprometeram a tentar implementar em sua 
cadeia de suprimentos.

Salários de miséria e excessiva jornada de trabalho
Nenhum dos trabalhadores estava sendo pago o suficiente para cobrir a mais básica das despesas ou proporcionar uma 
renda mínima – de acordo com a definição de salário mínimo do próprio código do LOCOG. Na “fábrica B”, os trabalhadores 
não recebiam sequer o salário mínimo. Apenas uma pequena proporção dos operários em ambas fábricas recebiam os 
benefícios de seguridade social garantidos pela lei chinesa, deixando a maioria sem acesso à cobertura de saúde ou 
pensões. Para complementar seus salários extremamente inadequados, operários de ambas fábricas trabalhavam até 100 
horas extras por mês. O limite legal é de 36 horas mensais. Alguns trabalhavam turnos de 24 horas, outros não tinham 
nenhum dia de descanso. Mesmo que economicamente desnecessárias, as horas extras não eram voluntárias. Os operários 
precisavam de permissão especial caso não aceitassem o trabalho adicional. Essas horas extras poderiam fazer uma 
diferença real para as vidas dessas pessoas se elas fossem pagas de acordo com a lei, mas nenhuma das fábricas cumpria 
com os valores estipulados pela legislação. 

O trabalho infantil
Na China, é ilegal para os trabalhadores a serem 
empregados no trabalho a tempo inteiro se eles estão 
sob a idade de dezesseis, quinze trabalhadores ainda 
vários anos de idade foram empregados na fábrica A, 
em violação de código LOCOG sobre trabalho infantil.

Locais de trabalho perigosos 
As condições de saúde e segurança em ambas fábricas, tanto no local 
de trabalho como nos dormitórios fornecidos, precisavam de melhoras 
significativas. Os equipamentos de proteção dos trabalhadores eram 
insuficientes ou de uso não-obrigatório. Como nenhum operário havia 
recebido treinamento de segurança no trabalho, muitos deixavam a 
proteção pessoal de lado para produzir mais rápido, atingir metas de 
produção e ganhar melhores salários. Os trabalhadores na “fábrica A” eram 
colocados em sério risco pelas substâncias químicas perigosas usadas e 
mal armazenadas. Nenhum dos operários entrevistados sabia sobre os 
procedimentos de incêndio ou como usar os equipamentos de segurança. 
Problemas nas costas eram comuns, resultado de longas horas sentados 
em um banquinho. Os dormitórios eram abafados. Na “fábrica B”, o acesso 
a água quente era bastante limitado.

O QUE DESCOBRIMOS

Nenhum direito 
Mesmo que os trabalhadores tivessem as informações necessárias para se queixar, os seus direitos sindicais eram ignorados. 
Nenhuma das fábricas possuía sistemas para permitir a representação independente dos trabalhadores. Isto significava que 
cada trabalhador tinha que fazer uma reclamação individual, sem a proteção fornecida pela ação coletiva. Um trabalhador 
que se queixou sobre seu salário foi multado por “ofender” o seu supervisor. É claro que nenhum  trabalhador se sentia 
capaz de organizar, outro direito que deveria ser garantido de acordo com o código do LOCOG.  

Responsabilidade Olímpica  

Durante anos, o Comitê Olímpico Internacional (COI), e seus homólogos nacionais têm pregado ideais de ética e justiça. 
Contudo, o COI tem assumido pouca responsabilidade em colocar isso em prática para os milhões de trabalhadores que 
produzem os produtos olímpicos no mundo inteiro. Em resposta à pressão da Campanha Play Fair, o LOCOG avançou 
em relação a jogos anteriores no que se refere aos procedimentos de contratação de terceiros. Foi adotado um código 
sobre terceirização abrangendo direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo essas regras nos acordos 
contratuais com os fornecedores, exigindo que eles ofereçam relatórios de auditoria sobre os locais de produção e criando 
um mecanismo de queixas para a cadeia de abastecimento. No entanto, estes passos não se mostraram suficientes para 
combater a exploração sistemática dos trabalhadores na indústria de artigos promocionais.

Por que os compromissos do LOCOG não fizeram a diferença? 

A verdade é que as medidas do LOCOG fez pouca diferença para os trabalhadores no chão de fábrica. Os esforços se 
limitam a auditorias que são notoriamente ineficientes em mostrar a realidade dos trabalhadores de fábricas no outro 
lado do mundo. Os relatórios da Play Fair já demonstraram muitas vezes que a fraude nas auditorias é generalizada e que, 
em um único dia, as inspeções anunciadas não são confiáveis para mostrar as verdadeiras condições de trabalho. Nossa 
pesquisa constatou que os trabalhadores são treinados, ameaçados e até mesmo subornados para enganar os auditores. 
Uma operária nos disse que muitos têm medo de serem despedidos caso contem a verdade. ”Os consumidores podem 
achar que os mascotes olímpicos são divertidos e bonitos, mas eles nunca vão pensar sobre o trabalho duro e os baixos 
salários que temos aqui na fábrica”, disse ela.

É por isso que, desde o início do trabalho do LOCOG, temos dito repetidamente que qualquer esforço genuíno de mudança 
deve envolver os próprios trabalhadores. Eles devem conhecer seus direitos e ter acesso a um mecanismo para exigir 
mudanças. No entanto, nenhum dos trabalhadores com quem falamos sabia que havia um código do LOCOG, muito 
menos o que isso significava para eles. Nem ao menos sabiam que havia um mecanismo de queixas que eles poderiam usar 
para levantar questionamentos ao LOCOG diretamente. Além disso, não havia nenhum representante dos trabalhadores 
que poderia ajudar na criação de uma denúncia. Por fim, as instruções necessárias para fazer reclamações estavam apenas 
disponíveis em inglês.

Um sistema de exploração que existe há décadas, não será alterado sem uma ação robusta. Em uma indústria com intensa 
competição de preços, as empresas que ganham os contratos para produzir produtos licenciados com o logotipo olímpico 
promovem a ética falando baixo, mas exigindo alta qualidade e baixo custo com a voz alta. Como conseqüência, os 
fornecedores fingem se comprometer com a ética, transferindo o verdadeiro custo da produção para a força de trabalho, 
pagando salários de miséria, empregos precários e muitas horas extras obrigatórias.

Sem contratos 

Para que os trabalhadores possam exigir seus direitos, eles precisam conhecê-los. Os operários da “fábrica A” não receberam 
uma cópia do contrato de emprego. Na “fábrica B” o documento diferia das reais condições fornecidas, particularmente 
no que diz respeito aos salários. A fábrica não entregava contracheques, de forma que os trabalhadores sequer sabiam 
o quanto estavam sendo pagos e por qual razão, tornando impossível contestar quaisquer discrepâncias. Na “fábrica B”, 
os trabalhadores eram multados se deixassem seus empregos antes do final do contrato de cinco anos, contrariando 
disposições do código do LOCOG sobre emprego livremente escolhido.



Os resultados deste relatório são preocupantes: salários de pobreza, graves riscos de saúde e segurança, direitos sindicais 
desconsiderados, falta de contratos, trabalho infantil, penalidades ilegais e baixos salários. O Código Sustentável da Fonte 
de Fornecimento do LOCOG e o código ETI no qual ele se baseia foram violados em todos os pontos. Não há justificativa 
para isso.

Os Comitês Olímpicos e os fornecedores licenciados que ganham os seus contratos devem assumir a responsabilidade de 
garantir que as condições de trabalho sejam justas. A ação precisa vir de cima, com uma indicação clara do COI de que os 
trabalhadores não sejam abusados na corrida por produzir bens de consumo para os jogos. Os Comitês Organizadores 
Nacionais também deveriam desempenhar o importante papel de respaldar as normas trabalhistas e os direitos humanos 
internacionalmente reconhecidos no fechamento destes acordos contratuais. Já os fornecedores devem garantir que suas 
fábricas inspecionem e implementem programas para melhorar os direitos e as condições em toda a rede de abastecimento. 
Este não é um jogo de formalidades. É uma ação de perseverança que deve levar a compromissos de longo prazo - algo 
que, como qualquer atleta sabe, é a receita para o sucesso.

Comitê Olímpico Internacional 
Publicamente reconhecer a necessidade de acabar com a exploração e o abuso de trabalhadores envolvidos na  •	

             indústria de roupas e calçados esportivos e promocionais
Incluir o princípio de respeito aos direitos dos trabalhadores na Carta Olímpica e no Código de Ética do COI•	
Verificar a ratificação e aplicação de normas internacionais do trabalho como uma consideração importante na  •	

             seleção do país-sede
Obrigar os Comitês Organizadores Nacionais a exigir que as normas de trabalho internacionalmente  •	

             reconhecidas sejam respeitadas por quaisquer empresas que forneçam bens e serviços para os jogos
Facilitar a troca de conhecimentos entre os Comitês Organizadores Nacionais sobre sustentabilidade e ética, de  •	

             modo que as melhores práticas sejam construídas de evento a evento
Fiscalizar o mecanismo de queixas usado pelos trabalhadores e seus sindicatos envolvidos na prestação de bens  •	

             e serviços a qualquer um dos Jogos Olímpicos 
 

Comitês Organizadores Nacionais dos Jogos Olímpicos (incluindo o LOCOG)
Certificar-se de que fornecedores e patrocinadores dos Jogos incluam obrigações legais para atender às normas  •	

              de trabalho internacionalmente reconhecidas e tomar medidas proativas para monitorar e corrigir as violações
Divulgar publicamente os locais de produção de bens para os Jogos Olímpicos e garantir que isso seja uma  •	

             obrigação incluída nos contratos com os fornecedores
Trabalhar com fornecedores para investigar e corrigir as violações descobertas em locais de produção. Publicar  •	

             relatórios sobre os avanços nesta área
Assegurar que a informação em relação aos códigos de terceirização e mecanismos de queixas sejam traduzidos  •	

             para os idiomas locais. Informações sobre o seu significado e utilização devem ser acessíveis
Trabalhar com os sindicatos e organizações locais de direitos trabalhistas para fornecer treinamento e  •	

             conscientização sobre os códigos de conduta e mecanismos de queixas em todas as fábricas associadas com a  
             produção para os jogos 

 

Fornecedores dos Jogos Olímpicos
Realizar um compromisso público de respeito às normas de trabalho internacionalmente reconhecidas para         •	

             todos os trabalhadores da cadeia produtiva
Incluir nos contratos com fornecedores a obrigação de cumprir com as normas de trabalho internacionalmente  •	

             reconhecidas
Trabalhar com fornecedores e sindicatos para garantir a implementação das normas de trabalho  •	

             internacionalmente reconhecidas e solucionar quaisquer violações
Comprometer-se a assegurar que todos os trabalhadores envolvidos na produção de seus bens de consumo  •	

             recebam ao menos o salário mínimo necessário
Apoiar a criação de um clima positivo onde os trabalhadores sejam livres para se organizar e participar em  •	

             sindicatos
Eliminar o uso de contratos temporários de curto-prazo e proporcionar trabalhos estáveis e seguros•	
Construir relacionamentos de longo prazo com as fábricas dos fornecedores •	

A MUDANÇA TEM QUE ACONTECER 

 
Para mais informações sobre a Campanha Fair Play, entre em contato ou ssukhram@tuc.org.uk anna@labourbehindthelabel.org


