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Resumo: O presente estudo objetiva analisar se as novas relações de 
trabalho, intermediadas pela tecnologia, por meio dos aplicativos, 
respeita o direito universal ao trabalho digno e o trabalho decente. Para 
tanto, a pesquisa será desenvolvida com base na análise do direito 
internacional do trabalho e da proteção ao trabalhador, bem como no 
estudo do direito universal ao trabalho digno e o trabalho decente, para 
então aplicá-los as novas relações de trabalho. A pesquisa se desenvolverá 
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a partir da metodologia dialética tendo como principais bases os autores 
Ludmila Costhek Abilio e Sidney Guerra. 

Palavras-chave: Direito Internacional do Trabalho, Trabalho decente, 
Trabalho Digno, Uberização do trabalho. 

 

Abstract: This study aims to analyze whether the new work relationships, 
mediated by technology, through applications, respect the universal right 
to worthy labor and the decent work. To this end, the research will be 
developed based on the analysis of international labor law and in the 
workers’ protection, as well as the study of the universal right to worthy 
labor and decent work, and then applying them to new labor relations. The 
research will be developed based on the dialectical methodology based on 
the authors Ludmila Costhek Abilio and Sidney Guerra. 

Keywords: International Labor Law, Decent Work, Worthy Labor, 
Uberization. 

 

Resumen: Este estudio tiene como objetivo analizar si las nuevas 
relaciones laborales, mediadas por la tecnología, a través de aplicaciones, 
respetan el derecho universal al trabajo digno y al trabajo decente. Para 
ello, la investigación se desarrollará a partir del análisis del derecho 
laboral internacional y la protección del trabajador, así como el estudio 
del derecho universal al trabajo digno y al trabajo decente, para luego 
aplicarlos a las nuevas relaciones laborales. La investigación se 
desarrollará en base a la metodología dialéctica basada en los autores 
Ludmila Costhek Abilio y Sidney Guerra. 

Palabras clave: Derecho Internacional del Trabajo, Trabajo decente, 
Trabajo digno, Uberización del trabajo. 

 

 

 
 

Introdução 

Diante do cenário de desemprego observado em diferentes países, novas 
relações de trabalho surgem, destacando-se aquelas intermediadas pela tecnologia 
por meio dos aplicativos. Trata-se da busca por subsistência dos trabalhadores, os 
quais recorrem ao trabalho informal e desregulamentado que passou a ser ofertado 
pelas plataformas digitais. Tem-se denominado “uberização do trabalho” como 
identificador dessa nova forma de trabalho, já que a empresa Uber ganhou 
notoriedade mundial baseando-se em tal modelo. 

Nesse contexto, indaga-se se esses novos modelos de relações trabalhistas 
respeitam os conceitos de trabalho decente e trabalho digno, os quais são 
formalizados pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em sua missão de 
promover e assegurar a justiça social e a proteção do trabalhador 
internacionalmente. 

Efetivar tais conceitos e aplicar os objetivos da OIT é compromisso assumido 
pelos países membros dessa organização, por meio do desenvolvimento de projetos 
e políticas que objetivem a concretização do trabalho decente e a aplicação e o 
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desenvolvimento dos objetivos estratégicos da organização, visando à proteção ao 
trabalhador em diversas esferas. 

Esta pesquisa, adotando o método dialético, é estruturada em três tópicos, 
sendo o primeiro deles voltado à análise do direito internacional do trabalho e a 
proteção ao trabalhador. Em seguida, a abordagem será direcionada ao estudo dos 
conceitos de trabalho digno e trabalho decente. Por fim, a partir da análise das novas 
relações de trabalho intermediada pelos aplicativos, será analisada a observância, 
ou não, ao trabalho digno e ao trabalho decente nesse novo modelo. 

 

1. O Direito Internacional do Trabalho e a proteção ao trabalhador  

O Direito Internacional caracteriza-se pela existência de um conjunto de 
normas que regulam as relações existentes entre os diversos atores que compõe a 
sociedade internacional como, Estados, Organismos Internacionais, Sistemas de 
integração e até mesmo cidadãos (GUERRA, 2019). 

Nesse sentido, o Direito Internacional pode ser dividido em dois ramos: o 
Direito Internacional Público e o Direito Internacional Privado. Esse último é 
entendido como o direito de solução de conflitos nos espaços geográficos e busca, 
portanto, solucionar conflitos entre leis de diferentes estados soberanos em um 
mesmo território.  

Já o Direito Internacional Público, a partir de sua definição contemporânea, 
pode ser conceituado como o conjunto de normas e princípios que têm por objetivo 
regular as relações externas dos sujeitos de direito internacional, tendo por escopo 
a busca pela manutenção da paz, justiça social e o desenvolvimento dos povos 
(GUERRA, 2019). 

O Direito Internacional Público divide-se, ainda, em diferentes ramos 
especializados, sendo o Direito Internacional do Trabalho (DIT) um desses ramos. O 
DIT tem por objetivo a universalização dos princípios de justiça social, buscando 
ampliar a cooperação internacional para melhoria das condições de vida dos 
trabalhadores (SÜSSEKIND, 2000). 

Atualmente, o Direito Internacional do Trabalho tem abrangido cada vez mais 
temas relacionados à proteção ao trabalhador. Nesse sentido, Süssekind (2000) 
destaca que normas sobre direitos humanos relacionadas com o trabalho, a 
seguridade social, a política social das empresas multinacionais, o combate ao 
desemprego e ao subemprego, dentre diversos outros temas, retratam o novo 
dimensionamento do Direito Internacional do Trabalho. 

Nesse contexto, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) é crucial na 
aplicação dos objetivos do Direito Internacional do Trabalho, bem como na proteção 
internacional dos trabalhadores, já que essa se fundamenta no princípio da paz 
universal e permanente, sendo tal princípio instrumento de concretização e 
universalização da justiça social e proteção do trabalhador no mundo internacional 
do trabalho (ALVARENGA, 2007).  

A OIT é uma das agências das Nações Unidas (ONU), que surgiu no ano de 1919 
com a finalidade de universalizar os princípios da justiça social, a partir da melhoria 
nas condições de trabalho. Essa é a única das agências da ONU que tem estrutura 
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tripartite, ou seja, há representantes de governos, de organizações de empregadores 
e de trabalhadores, sendo composta por 183 Estados-membros em situação de 
igualdade das diversas instâncias da Organização.  

A atuação da OIT se dá de diferentes formas, mas destaca-se na elaboração de 
convenções internacionais e recomendações, que são aplicadas para a 
regulamentação internacional do trabalho. As convenções internacionais são 
espécies de tratados, ou seja, documentos obrigacionais, normativos e 
programáticos aprovados pela entidade internacional, aos quais aderem 
voluntariamente seus membros. Já as recomendações são compreendidas como 
diplomas programáticos que apresentam aperfeiçoamentos normativos relevantes 
para serem incorporados pelos Estados (DELGADO, 2006). 

Observa-se, portanto, que a OIT tem por objetivo adotar uma política social de 
cooperação e de desenvolvimento social entre os sistemas jurídicos nacionais, a 
partir da implementação de normas protetivas de caráter universal aos 
trabalhadores, tendo como finalidade a melhoria das condições de trabalho e o 
reconhecimento internacional dos Direitos Humanos do Trabalhador (ALVARENGA, 
2007). 

Nesse contexto, a Organização Internacional do Trabalho instituiu o trabalho 
decente como o objetivo central de todas as suas políticas e programas e definiu o 
conceito de trabalho digno. Busca-se, então, compreender tais conceitos e objetivos 
para que se possa relacioná-los com as novas relações de trabalho existentes na 
contemporaneidade. 

 

2. O direito universal ao trabalho digno e o trabalho decente 

A Organização Internacional do Trabalho, em sua missão de promover e 
assegurar a justiça social e a proteção do trabalhador internacionalmente, 
formalizou no ano de 1999 o conceito de trabalho decente. Esse é definido como “um 
trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, 
eqüidade [sic] e segurança, capaz de garantir uma vida digna” (OIT, 2006). 

A criação do conceito de trabalho decente e sua aplicação convergem os quatro 
objetivos estratégicos da OIT, quais sejam: a) o respeito aos direitos no trabalho, 
especialmente aqueles definidos como fundamentais (liberdade sindical, direito de 
negociação coletiva, eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de 
emprego e ocupação e erradicação de todas as formas de trabalho forçado e trabalho 
infantil); b) a promoção do emprego produtivo e de qualidade; c) a ampliação da 
proteção social; e o d) fortalecimento do diálogo social (OIT, 2006). 

Assim, ao formalizar o conceito de trabalho decente, aplicando os objetivos 
estratégicos da OIT, tanto a organização como os países membros assumem o 
compromisso de desenvolver projetos e políticas que objetivem a concretização do 
trabalho decente e a aplicação e o desenvolvimento dos objetivos estratégicos, 
visando à proteção ao trabalhador em diversas esferas. 

Nesse contexto, o Brasil lançou o Plano Nacional do Trabalho Decente no ano 
de 2010, o qual conceitua o trabalho decente como 
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(...) uma condição fundamental para a superação da pobreza, a redução das 
desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento 
sustentável. Em inúmeras publicações, o Trabalho Decente é definido como o trabalho 
adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade e 
segurança, capaz de garantir uma vida digna. (BRASIL, 2010) 

A definição brasileira de trabalho decente o destaca como central para a 
superação e redução das desigualdades sociais, além de estabelecê-lo como 
fundamental para a garantia da governabilidade democrática e o desenvolvimento 
sustentável. 

Observa-se que a definição e o estudo sobre o trabalho decente indicam esse 
como um conceito amplo que abrange diversas dimensões de proteção do 
trabalhador. Assim, para que se concretize o trabalho decente é necessário que o 
trabalho seja exercido em condições dignas, observando direitos como à saúde, 
segurança, remuneração adequada e tantos outros que busquem a concretização da 
vida digna do trabalhador. 

O trabalho decente deve, portanto, assegurar o direito ao trabalhador à 
realização de trabalho em condições dignas, para que então possa ser chamado de 
trabalho decente (FELIX e AMORIM, 2017) e, propiciar uma vida digna. Nesse 
contexto, não se pode afastar a necessidade de observância ao conceito de trabalho 
digno, o qual se confunde com o trabalho decente. 

O trabalho digno é direito fundamental do trabalhador e é conceituado pela 
Organização Internacional do Trabalho (2010) como 

O conceito de trabalho digno resume as aspirações de homens e mulheres no domínio 
profissional e abrange vários elementos: oportunidades para realizar um trabalho 
produtivo com uma remuneração justa; segurança no local de trabalho e proteção social 
para as famílias; melhores perspectivas [sic] de desenvolvimento pessoal e integração 
social; liberdade para expressar as suas preocupações; organização e participação nas 
decisões que afetam as suas vidas; e igualdade de oportunidades e de tratamento. (p. 1) 

A partir de tal conceituação observa-se que o trabalho digno definido pela OIT 
busca promover condições básicas de dignidade relacionadas ao trabalho, como 
remuneração e liberdade, efetivando direitos fundamentais do ser humano 
enquanto trabalhador.  

Assim, devem ser asseguradas formas de trabalho que sejam responsáveis 
pelo desenvolvimento pessoal do trabalhador, de modo que o trabalho por ele 
realizado seja suficiente para a integração desse no meio social, bem como possa 
propiciar proteção e segurança para sua família. 

A concretização do trabalho digno tem, portanto, importância basilar na 
efetivação do direito à vida digna do trabalhador, bem como de sua família e 
daqueles que os cercam. Nesse sentido, Gabriela Neves Delgado (APUD FELIX e 
AMORIM, 2017) salienta que: 

Não há como se concretizar o direito à vida digna se o homem não for livre e tiver acesso 
ao direito fundamental ao trabalho também digno. Da mesma forma, não há 
possibilidade real do exercício do trabalho digno se não houver verdadeira preservação 
do direito fundamental à vida humana digna (p. 27). 

Apesar dos conceitos de trabalho decente e trabalho digno confundirem-se, e 
se tocarem em diversos momentos, pode-se se compreender que o trabalho digno 
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“traz as aspirações do ser humano como profissional e o trabalho decente é a 
condição fundamental para a superação da pobreza.” (FELIX e AMORIM, 2017, p. 
27), ou ainda, que “o trabalho decente remeteria à noção de cidadania e a uma 
concepção operacional, (...) enquanto o trabalho digno remete à Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e é dependente de uma rede de direitos” 
(ROSENFILED e PAULI, 2012, p. 319). 

Independente do entendimento adotado é incontroverso que tanto o trabalho 
digno como o trabalho decente precisam ser aplicados em conjunto e em sua 
completude, buscando condições de trabalho que respeitem os direitos 
fundamentais dos trabalhadores e que assegurem justiça social e proteção aos 
trabalhadores. 

 

3. As novas relações de trabalho e o (des)respeito ao direito universal ao 
trabalho digno e ao trabalho decente 

A influência da tecnologia nas relações e nas formas de trabalho marcou 
diferentes períodos históricos. Isso se deu, por exemplo, com a utilização da 
máquina a vapor na indústria inglesa, com o desenvolvimento tecnológico por meio 
da produção e comercialização de automóveis, rádios e telefones e diante da 
revolução tecnocientífica no pós-Segunda Guerra Mundial. 

Os avanços tecnológicos ocorridos na contemporaneidade têm influenciado 
diretamente no modo em que as pessoas se relacionam, e em diversos outros 
aspectos da vida em sociedade, incluindo-se as relações de trabalho. Nesse contexto, 
a tecnologia passa ser incorporada cada vez mais ao mundo do trabalho, buscando 
desenvolvê-lo, facilitando e potencializando o trabalho humano, economizando 
tempo e esforço.  

O trabalho, então, passa a ganhar novos contornos a partir da conexão 
instantânea proporcionada pelas novas tecnologias, o que acarretou em mudanças 
bruscas nas relações de trabalho. Surge nesse contexto um novo tipo de empresa as 
“empresas plataformas”, as quais utilizam plataformas virtuais especializadas em 
fornecer determinado serviço, e reúnem trabalhadores, por meio dos aplicativos e 
da internet, dispostos a realizar a tarefa solicitada pelo consumidor. 

Pode-se identificar tal relação como uma relação triangular entre consumidor, 
plataforma e prestador de serviço, na qual a plataforma irá ser meio de contato entre 
o consumidor – aquele que necessita do serviço oferecido -, e o prestador desse 
serviço – o trabalhador -, o qual receberá um valor pré-determinado para realização 
da tarefa. 

As plataformas especializadas em conectar pessoas com interesses comuns, 
seja a partir de necessidade de um produto, entrega de alimentos, ou transporte, 
recebe como contrapartida uma porcentagem da transação entre o consumidor e o 
trabalhador prestador do serviço. 

Esse novo modelo adotado pelas “empresas plataformas” fundamentam-se na 
ideia de efetivarem a economia de compartilhamento e o empreendedorismo, já que 
seriam meios de conectar trabalhadores autônomos, ou empreendedores, com o 
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consumidor final, facilitando sua inserção no mercado e a realização de suas 
atividades econômicas. 

Não se pode afastar, porém, que a utilização da tecnologia, apesar de seus 
benefícios, também é responsável por mudanças na forma do trabalho, tendo como 
principais consequências à expansão do trabalho precarizado, bem como enormes 
níveis de desemprego (ANTUNES e ALVES, 2004). 

Assim, ao mesmo tempo em que a tecnologia aplicada ao trabalho acarretou 
em desemprego, essa também passa a ser subterfúgio de inúmeros desempregados 
ao redor do mundo. Nesse cenário, o trabalho informal e desregulamentado passa a 
ser procurado como forma de subsistência, e as plataformas digitais são a expressão 
dessas novas relações de trabalho. 

Esses novos modelos são, então, fomentados pela aplicação da tecnologia, já 
que são as plataformas digitais que conectam esses trabalhadores/prestadores de 
serviço, aos consumidores. Na atualidade, tem-se denominado “uberização do 
trabalho” como identificador dessas novas relações, já que a empresa Uber ganhou 
uma importância mundial baseando-se em tal modelo. 

Ludmila Abilio (2020) destaca que o termo Uberização “(...) se refere a 
processos que não se restringem a essa empresa [Uber] nem se iniciam com ela, e 
que culminam em uma nova forma de controle, gerenciamento e organização do 
trabalho” (p. 112).  

Esse modelo baseia-se na organização de um trabalho informal, no qual uma 
massa de trabalhadores desempregados se insere em um sistema que os controlam, 
sob o discurso de liberdade e autonomia de gerenciar seu próprio trabalho. O que 
ocorre nessas novas relações de trabalho, porém, é que é dado ao trabalhador parte 
do gerenciamento do trabalho, mas ao mesmo tempo os custos dessa atividade são 
também a ele transferidos (ABILIO, 2020). 

Assim, a partir do desenvolvimento das tecnologias da informação, têm-se 
novas formas de gestão e gerenciamento do trabalho, fundamentando-se no 
autogerenciamento e na participação do trabalhador na administração de sua 
própria produtividade, transferindo riscos e custos, bem como eliminando meios 
rígidos de remuneração, de controle do tempo, de execução do trabalho, sem que 
isso signifique perda de produtividade ou de controle sobre o trabalhador. (ABILIO, 
2020). 

Os trabalhadores passam a ficar a disposição dessas novas formas de trabalho, 
as quais são basicamente desregulamentadas, de modo que ignoram direitos desses 
trabalhadores, acarretando em uma superexploração do trabalho. A uberização do 
trabalho, portanto,  

organiza a informalização e aprofunda a precarização do trabalho; organiza a massa de 
trabalhadores que não encontram emprego e tem de se inserir no mercado informal; 
aprofunda a precarização do trabalho no repasse de todo e qualquer custo do trabalho 
para o trabalhador, sem que ele possa negociar suas condições de trabalho e o valor de 
seu serviço ou produto. (UCHOA-DE-OLIVEIRA, 2020, p. 3) 

No Brasil, segundo pesquisa do Instituto Locomotiva (GAVRAS, 2020) apps 
como Uber, iFood e Rappi seriam os maiores “empregadores” brasileiros caso se 
unissem em uma única companhia, abarcando em conjunto aproximadamente 4 
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milhões de entregadores e motoristas. O que é comum entre esses trabalhadores são 
as horas exaustivas de trabalho – podendo chegar até 18 horas por dia –, a baixa 
remuneração por distância percorrida, a falta de segurança, dentre outras 
evidências de precarização do trabalho humano.  

Nesse contexto, o trabalho decente, que pressupõe um trabalho 
adequadamente remunerado e exercido em condições de liberdade, é infringido. 
Essas novas formas de trabalho buscam caracterizar-se por autonomia e liberdade, 
mas impõe aos trabalhadores apenas parte do gerenciamento do trabalho e ao 
mesmo tempo transferem os custos e os riscos da atividade. 

Observa-se, também, que esses aplicativos sub-remuneram os trabalhadores e 
não oferecem condições de manutenção e proteção da saúde e segurança. Essa 
situação relaciona-se às exaustivas horas de trabalho que são necessárias para que 
se possa conseguir uma remuneração minimamente adequada para manutenção das 
condições de vida do trabalhador e de sua família. 

Há, então, uma “[...] crescente eliminação de proteções ao trabalhador, 
especialmente com relação às determinações e proteções sobre os limites da 
jornada de trabalho, sobre a remuneração, sobre os riscos e custos.” (ABILIO, 2020, 
p. 115). 

Nesse cenário de superexploração do trabalho e precarização extrema, não se 
observa a existência de condições básicas de dignidade relacionadas ao trabalho, 
como remuneração e segurança. Assim, não há a efetivação de diversos direitos 
fundamentais do ser humano enquanto trabalhador, bem como se verifica a infração 
ao direito universal ao trabalho digno, destacando-se a mácula a vida digna do 
trabalhador e ao desenvolvimento pessoal desse. 

Essas novas relações de trabalho, portanto, não propiciam condições de 
trabalho que respeitem os direitos fundamentais dos trabalhadores em sua 
completude, de modo que não asseguram a justiça social e a proteção dos 
trabalhadores e de suas famílias. 

Assim, ao analisarmos as novas relações de trabalho retomando os tópicos 
anteriores, parece aparente que esses novos modelos frente à precarização que 
impõem aos trabalhadores, advindos de uma realidade de alto desemprego, 
afrontam a dignidade desses, desrespeitando, portanto, o direito universal ao 
trabalho digno e o trabalho decente. 

 

Considerações finais 

O mundo do trabalho historicamente sofreu com transformações relacionadas 
à tecnologia, e na contemporaneidade com a internet e demais avanços tecnológicos, 
novas relações de trabalho foram formadas. Esses novos modelos ficaram 
conhecidos como “uberização do trabalho” e se espalharam pelo mundo, 
principalmente diante de um cenário de desemprego. Buscou-se, portanto, observar 
se o trabalho digno e o trabalho decente são respeitados por essas novas relações 
de trabalho. 

O primeiro tópico abordou o Direito Internacional do Trabalho, como ramo do 
Direito Internacional Público, que tem como objetivo a universalização dos 
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princípios de justiça social, tendo como escopo a melhoria das condições de vida dos 
trabalhadores. Nesse contexto, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) atua 
internacionalmente por meio da implementação de normas protetivas aos 
trabalhadores, tendo como finalidade a melhoria das condições de trabalho e o 
reconhecimento internacional dos Direitos Humanos do Trabalhador. 

O segundo tópico apresentou o trabalho decente e o trabalho digno, conceitos 
distintos, mas que buscam, em linhas gerais, o exercício do trabalho em condições 
dignas, observando direitos como à saúde, segurança, remuneração adequada, os 
quais efetivam os direitos fundamentais do ser humano enquanto trabalhador.  

Por fim, o terceiro tópico abordou as mudanças na forma do trabalho 
relacionadas à aplicação da tecnologia, como fomentadora de desemprego, mas 
também como subterfúgio de inúmeros desempregados. Nesse cenário, o trabalho 
informal e desregulamentado, por meio das plataformas digitais, passa a ser 
procurado como forma de subsistência, tendo como principal consequência à 
expansão do trabalho precarizado. 

O fenômeno da “uberização do trabalho” é marcado, portanto, pela não 
proteção do trabalhador quanto aos limites da jornada de trabalho, a remuneração 
e sobre os riscos e custos da atividade, evidenciando uma superexploração do 
trabalhador. 

Assim, conclui-se que essas novas relações de trabalho são marcadas pela 
desregulamentação e precarização, desrespeitando em diferentes esferas os direitos 
fundamentais dos trabalhadores, o direito universal ao trabalho digno e o trabalho 
decente, não assegurando a justiça social e a proteção dos trabalhadores e de suas 
famílias. 
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