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RESUMO 

 

Na atualidade, existe um constante debate acerca dos benefícios de medidas protecionistas 

trabalhistas em oposição aos benefícios da liberalização legislativa no âmbito do labor, 

incluindo a discussão dos impactos socioeconômicos de cada proposta e seus efeitos a médio-

longo prazo. Dito isso, o presente Guia Anexo possui o objetivo de dar prosseguimento aos 

estudos e análises feitas acerca das mudanças contratuais e legislativas trabalhistas em nível 

global, pesquisando sobre as consequências causadas aos trabalhadores e sobre os fenômenos 

laborais, como a Uberização e os Empregos Atípicos. A metodologia utilizada para a 

elaboração do presente material é a pesquisa explicativa em conjunto com a revisão 

bibliográfica e documental. Há um enfoque mais detalhado e especificado acerca dos efeitos 

causados pela flexibilização econômica nos países e como as organizações internacionais se 

portam diante desta tendência mundial, analisando nações em múltiplos continentes. Além 

de investigar como o fenômeno da Uberização transforma e influencia as diferentes 

sociedades do globo.  

Palavras-chave: Organização Internacional do Trabalho. Precarização trabalhista. 

Uberização. Flexibilização Econômica. Reformas Laborais.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito e a concepção de trabalho são mutáveis, configurando-se o espaço, o 

tempo e a tecnologia, como os principais agentes de mudanças. Nesta perspectiva, a 

manifestação de fenômenos trabalhistas que influenciam economicamente o globo torna-se 

um campo de estudo vasto. Apesar das peculiaridades de cada local e época, diversas 

características ressoam entre si. 

A partir da globalização, principalmente de sua quarta fase, o capitalismo avançou 

de forma vertiginosa, adentrando o campo informacional e tratando informação e avanço 

tecnológicos como mercadorias. A partir disso, a tecnologia possuiu o poder de modular as 

relações sociais e, por consequência, as trabalhistas.1 Além disso, fenômenos como a 

Economia do Show e a Uberização adentram ao campo laboral e promovem mudanças diretas 

no mercado de trabalho.2 

Posto isto, adentra-se nas singularidades de cada Estado e da relação entre Governo, 

Classe Empresarial e Classe Trabalhadora diante de variados fenômenos da área laboral. 

Nesse sentido, investiga-se quais as consequências concretas de medidas legislativas, 

políticas públicas e ações privadas para tais agentes. Ademais, baseou-se na metodologia de 

pesquisa explicativa, sendo esta a forma que busca identificar, ou determinar, os fatores que 

contribuem para o fomento do fenômeno. Na perspectiva dos procedimentos técnicos, 

utilizou-se da pesquisa bibliográfica e da pesquisa documental para compor o repertório 

teórico do documento.3  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 PENA, Rodolfo F. Alves. Capitalismo Informacional. Seção Geografia Econômica. Disponível em: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/fases-globalizacao.htm. Acesso em: 09 jun. 2020. 
2 DIGILABOUR. A gig economy é a versão millennial do trabalho precário? Entrevista com Alexandrea 

Ravenelle. Disponível em: https://digilabour.com.br/2020/01/17/a-gig-economy-e-a-versao-millennial-do-

trabalho-precario-entrevista-com-alexandrea-ravenelle/. Acesso em: 19 maio 2020. 
3 GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas. 220 p. 
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2 BLOCO AFRICANO 

 

O Bloco Africano é representado pela África do Sul. Com um processo de 

independência tardio, o país possui a base econômica voltada para a agricultura, extrativismo 

e exploração de recursos minerais, além de possuir elevados índices de trabalho informal. 

Assim, o território sul-africano reúne um conjunto de leis favoráveis à flexibilização com 

uma mão de obra abundante e com baixa remuneração.  

 

2.1 ÁFRICA DO SUL 

 

A República da África do Sul se localiza ao sul do continente africano, possuindo 

uma superfície de 1.221.038 quilômetros quadrados e uma população de 47,5 milhões de 

habitantes (em 2007).4 De acordo com a Constituição de 1993 (Lei 200, de 1993), a África 

do Sul ficou dividida em nove províncias, cada uma com sua legislação, primeiro-ministro e 

ministros próprios. Ademais, o país sul-africano possui três capitais: uma capital executiva 

(Pretória), legislativa (Cidade do Cabo) e judiciária (Bloemfontein).5 

A África do Sul apresenta um longo histórico de escravidão e de relações coloniais, 

as quais limitaram o desenvolvimento de organizações de trabalhadores. O primeiro sindicato 

foi criado no século XIX e sua primeira medida foi a inserção de entidades representativas 

de trabalhadores britânicos. Os sindicados de empregados negros tiveram suas primeiras 

manifestações no século XX. Apenas recentemente, em 1979, foram estabelecidos direitos 

iguais para trabalhadores brancos e negros. Nesse momento, a legislação passou a ser a 

mesma e a liberdade de associação, uma garantia de todos.6  

Há uma conexão entre o regime de segregação racial do apartheid e a existência de 

trabalho farto, barato e disponível. Durante grande parte do período no qual vigorou esse 

regime, os salários dos trabalhadores africanos foram mantidos em níveis baixos.7 No que se 

                                                
4 TERRA. Dados e informações gerais sobre a África do Sul. Disponível em: 

https://www.terra.com.br/noticias/mundo/dados-e-informacoes-gerais-sobre-a-africa-do-

sul,4bb99b40acd4b310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html. Acesso em: 22 abr. 2020. 
5 EMBAIXADA DA REPÚBLICA DA ÁFRICA DO SUL. Geografia. 

Disponível em: https://www.africadosul.org.br/geografia. Acesso em: 22 abr. 2020. 
6 TORELLY, Elisa. Mundo do trabalho na África do Sul: Entrevista com Sakhela Buhlungu. Disponível 

em: http://www.dmtemdebate.com.br/mundo-do-trabalho-na-africa-do-sul-entrevista-com-sakhela-buhlungu/. 

Acesso em: 22 abr. 2020. 
7 LANZARA, Provasi Arnaldo. Capacidades estatais, trabalho e seguridade social: África do Sul, 

Argentina e Brasil em perspectiva comparada. Brasília: Ipea, 2015. (Texto para Discussão, n. 2052). 
Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3634/1/td_2052.pdf. Acesso em: 20 maio 2020. 
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refere às oportunidades de emprego, a associação da crise da globalização iniciada em 2008 

com a elevação do desemprego, em especial entre os trabalhadores negros e pobres, 

contribuiu para o aumento da desigualdade entre as classes sociais do país.8 

O aumento do trabalho temporário se intensificou após a implementação de um 

conjunto de leis trabalhistas promulgadas após o estabelecimento da democracia: Lei de 

relações trabalhistas (1995); Lei de condições básicas de emprego (1995); Lei de equidade 

de emprego (1998); Lei de desenvolvimento de habilidades (1998); e Lei do seguro-

desemprego (2001). As políticas para o mercado de trabalho vêm apontando no sentido de 

incrementar a flexibilidade dos contratos.9  

Nos termos da economia colaborativa, também conhecida como economia do show, 

os potenciais riscos do trabalho em plataforma afetam em grande escala a África do Sul, país 

em desenvolvimento que tem a maior desigualdade de renda do mundo e taxas de 

desemprego de 28%. A infraestrutura de internet bem desenvolvida do país trouxe um 

número considerável de potenciais trabalhadores on-line em busca de oportunidades.10 

De acordo com o Motorcycle Safety Institute, uma organização local que coleta 

estatísticas de acidentes, pelo menos 70 entregadores - a maioria deles transportadores de 

alimentos - morreram na África do Sul em 2018. No país, os perigos de ser um entregador 

de alimentos são particularmente agudos. O país é famoso por suas altas taxas de mortalidade 

no trânsito, com o dobro de mortes por 100.000 pessoas em 2016 do que nos Estados Unidos, 

segundo a Organização Mundial da Saúde. Especialmente para os jovens, a entrega de 

alimentos é uma perspectiva atraente em um país onde eles têm acesso muito limitado ao 

mercado de trabalho.11 

Muitos projetos estão sendo desenvolvidos com o intuito de analisar a situação dos 

trabalhadores na economia de plataforma. Nesse sentido, a Fairwork12 destaca as melhores e 

                                                
8 BRAGA, Ruy. A rebeldia do precariado: trabalho e neoliberalismo no sul global. São Paulo: Boitempo, 

2017. 272 p. 
9 LANZARA, Provasi Arnaldo. Capacidades estatais, trabalho e seguridade social: África do Sul, 
Argentina e Brasil em perspectiva comparada. Brasília: Ipea, 2015. (Texto para Discussão, n. 2052). 

Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3634/1/td_2052.pdf. Acesso em: 20 maio 2020. 
10 SWINGLER, Helen. Project to protect workers in digital gig economy. Disponível em: 

https://www.news.uct.ac.za/article/-2018-08-28-project-to-protect-workers-in-digital-gig-economy. Acesso 

em: 20 maio 2020. 
11 GREEF, Kimon de. One More Way to Die: Delivering Food in Cape Town’s Gig Economy. Disponível 

em: https://www.nytimes.com/2019/08/24/world/africa/south-africa-delivery-deaths.html. Acesso em: 20 

maio 2020. 
12 A Fairwork atua em parceria com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), reunindo plataformas, 

trabalhadores, sindicatos, reguladores e acadêmicos para estabelecer princípios globais para um trabalho justo. 

Esses princípios foram revisados em uma série de workshops tripartidos na África do Sul, Índia e Alemanha. 

Usando esses princípios, atribui-se a cada plataforma uma pontuação, considerando sua adequação aos cinco 
princípios da iniciativa. Disponível em: https://fair.work/about/. Acesso em: 19 jun. 2020. 

https://fair.work/about/
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piores práticas que envolvem o labor por aplicativo, classificando e ranqueando plataformas 

para mostrar como suas condições de trabalho atendem aos cinco princípios do programa. A 

título exemplificativo, no território sul-africano, em 2019, a Uber Eats recebeu nota três no 

ranking da iniciativa.13 

Após a democratização, o governo sul-africano procurou adotar uma política de 

liberalização econômica que privilegiou a flexibilização do mercado de trabalho para facilitar 

a geração de empregos e manter a competitividade da economia. Nesse sentido, há um grande 

antagonismo entre os objetivos do crescimento econômico e a geração de empregos estáveis 

e protegidos.14  

Nas universidades públicas e no serviço público, trabalha-se com metas de inclusão, 

cujo descumprimento pode resultar em sanções governamentais; nas instituições privadas, os 

empregadores são autorizados pela legislação a desenvolver seus próprios programas de ação 

afirmativa. O governo também proporciona investimentos em crédito, orientação e apoio à 

micro, pequenas e médias empresas com o objetivo de incrementar a participação dos negros 

na economia.15 

Iniciativas de caráter social também são criadas pelas associações. No projeto 

“Youth Employment Accelerator” (Acelerar Empregos para os Jovens) da Harambee16, os 

adolescentes são conectados a empregadores em busca de talentos em início de carreira para 

ajudá-los a iniciar na economia formal. Esse projeto é financiado pelo governo da África do 

Sul, através do “Job Fund” (Fundo de Emprego), e destina-se a promover o encontro dos 

jovens com potenciais empregadores, através de avaliações psicométricas e qualitativas. 

Ademais, os candidatos frequentam cursos de transição para aprimorar sua 

empregabilidade.17 

                                                
13 FAIRWORK. Ratings. Disponível em: 

https://fair.work/ratings/?lang=en&location=South%20Africa&y=39. Acesso em: 20 maio 2020. 
14 LANZARA, Provasi Arnaldo. Capacidades estatais, trabalho e seguridade social: África do Sul, 

Argentina e Brasil em perspectiva comparada. Brasília: Ipea, 2015. (Texto para Discussão, n. 2052). 

Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3634/1/td_2052.pdf. Acesso em: 20 maio 2020. 
15 Ibidem. 
16 A Harambee Africa International é uma associação internacional com sede em Roma, criada em 2002. Com 

o intuito de contribuir para aumentar o potencial das diferentes realidades da África Subsaariana, ela atua por 

meio de duas linhas de ações principais: fortalecendo a capacidade dos recursos humanos locais, apoiando as 

entidades africanas na implementação de projetos no campo da educação básica, treinamento vocacional, 

academia e empresas e aprofundando o conhecimento sobre a África, a fim de superar estereótipos e 

contribuir para uma cultura de coexistência e complementaridade. Disponível em: https://www.harambee-

africa.org/en/about-us. Acesso em: 19 jun. 2020. 
17 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. África do Sul. 
Disponível em: http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/south-africa-pt/. Acesso em: 22 abr. 2020. 

https://fair.work/ratings/?lang=en&location=South%20Africa&y=39
https://www.harambee-africa.org/en/about-us
https://www.harambee-africa.org/en/about-us
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No que tange à grande disposição de mão de obra e à baixa efetividade da lei 

trabalhista, as associações patronais sul-africanas optam pela desconstituição dos direitos 

trabalhistas mínimos. Como consequência do aumento no índice de desemprego, com uma 

taxa particularmente alta entre aqueles com ensino superior completo, as empresas adotaram 

outras estratégias em suas contratações, passando a admitir trabalhadores com baixa 

especialização como resposta à introdução da legislação do trabalho em 1995.18 

A África do Sul denota uma típica situação na qual a nova legislação trabalhista se 

sobrecarrega com os problemas decorrentes de um mercado de trabalho pouco estruturado, 

cujo estilo de ação empresarial é contrário ao cumprimento das normativas trabalhistas.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 LANZARA, Provasi Arnaldo. Capacidades estatais, trabalho e seguridade social: África do Sul, 

Argentina e Brasil em perspectiva comparada. Brasília: Ipea, 2015. (Texto para Discussão, n. 2052). 

Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3634/1/td_2052.pdf. Acesso em: 20 maio 2020. 
19 Ibidem, pág. 21. 
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3 BLOCO AMÉRICA DO NORTE 

 

O Bloco da América do Norte é representado por duas nações norte-americanas, 

sendo elas: Estados Unidos da América e México. O continente apresenta um histórico de 

relevante crescimento econômico, apesar das notórias discrepâncias sociais e financeiras 

entre seus membros. Ademais, atuam como significativas potências do mundo globalizado, 

o que contribui efetivamente para a temática das relações de modernização e precarização do 

trabalho.  

 

3.1 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

Os Estados Unidos da América localizam-se ao norte do continente, dispondo de 

uma população aproximada de 327,1 milhões de habitantes.20 Possuindo como capital 

Washington, o país é uma república federal presidencialista e dispõe de uma área em torno 

de 9.833.517 quilômetros quadrados.21 O território dos Estados Unidos inicialmente fora 

habitado por povos indígenas, fato que foi alterado com a descoberta das terras pelos 

europeus, culminando na posterior colonização da área por diversos povos. Os ingleses 

colonizaram a costa leste do país e nela estabeleceram as chamadas treze colônias, em meio 

a diversos conflitos entre colonizadores e indígenas.22 

Os Estados Unidos têm uma das economias mais poderosas do mundo. As indústrias 

representam grande parte dessa economia, que também inclui serviços financeiros, cuidados 

com a saúde, educação e turismo.23 As empresas norte-americanas estão na vanguarda dos 

avanços tecnológicos, especialmente em computadores, produtos farmacêuticos e 

equipamentos médicos, aeroespaciais e militares. Em comparação com as fábricas da Europa 

Ocidental e do Japão, as atividades dos Estados Unidos desfrutam de maior flexibilidade no 

que se refere as decisões de expandir a planta de capital, demitir trabalhadores excedentes e 

desenvolver novos produtos.24 

                                                
20 ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Estados Unidos. 

Disponível em: http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/united-states-pt/. Acesso em: 19 maio 2020. 
21 SOUZA, Rafaela. Estados Unidos: história, cultura, turismo, bandeira. Disponível em: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/estados-unidos.htm. Acesso em: 19 maio 2020.  
22 Ibidem. 
23 ESCOLA BRITANNICA. Estados Unidos. Disponível em: https://escola.britannica.com.br/artigo/Estados-

Unidos/482749. Acesso em: 06 jun. 2020 
24 THE WORLD FACTBOOK. North America: United States. Disponível em: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html. Acesso em: 06 jun. 2020. 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/pt/paises/united-states-pt/
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Pela sua histórica prevalência dos precedentes e de leis esparsas como fontes legais, 

os EUA não possuem uma legislação trabalhista reunida em um código. Contudo, a comparar 

com outras localidades, no país americano tanto o governo federal quanto os Estados 

federados podem editar normas de cunho trabalhista. A ação trabalhista mais comum é a 

class action, ou seja, uma ação coletiva. Nesse caso, o trabalhador, ao ajuizar uma demanda, 

pode representar todos os demais empregados e ex-empregados que estão ou estavam em 

idêntica situação de fato e de direito.25 

No tocante à economia de plataforma, a tendência é classificar tais trabalhadores 

como autônomos. Como consequência, os laborantes não recebem nenhuma garantia, como 

seguro-desemprego ou férias pagas.26 Atualmente, posicionamentos de tribunais vêm sendo 

emitidos sobre o assunto. No Estado da Flórida, o Economic Opportunity Department 

(Departamento de Oportunidade Econômica) classificou a relação jurídica entre o motorista 

Darrin Mac Gilles e a empresa Uber como sendo de emprego, para fins de concessão de 

auxílio-desemprego.27 

Em abril de 2018, a Suprema Corte da Califórnia interpretou o direito estadual de 

modo a estender a condição de “empregados” a motoristas que prestavam serviços por 

intermédio de um aplicativo de entrega de encomendas. O acórdão estabeleceu um teste de 

três fatores (teste ABC) cuja aplicação é capaz de definir se determinado trabalhador pode 

ser enquadrado como autônomo ou se deve necessariamente ser enquadrado como 

empregado para os fins de aplicação do direito estadual. O Poder Legislativo da Califórnia 

decidiu positivar o experimento através de um ato normativo escrito, recentemente 

sancionado pelo Governador do estado.28 

Em resumo, um trabalhador só pode ser um contratado independente se cada um 

desses três fatores forem atendidos simultaneamente: o trabalhador está livre do controle e 

direção da entidade contratante em conexão com a execução da obra, tanto no contrato quanto 

para a execução da obra e de fato; o trabalhador realiza um trabalho fora do curso normal dos 

                                                
25 CASAGRANDE, Cássio. A Reforma Trabalhista e o “sonho americano”: uma grande ignorância sobre 

o direito e o sistema de justiça nos EUA. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/a-

reforma-trabalhista-e-o-sonho-americano-10062017. Acesso em: 19 maio 2020. 
26 DIGILABOUR. A gig economy é a versão millennial do trabalho precário? Entrevista com Alexandrea 

Ravenelle. Disponível em: https://digilabour.com.br/2020/01/17/a-gig-economy-e-a-versao-millennial-do-

trabalho-precario-entrevista-com-alexandrea-ravenelle/. Acesso em: 19 maio 2020.  
27 OITAVEN, Juliana Carreiro Corbal. Empresas de transporte, plataformas digitais e a relação de 

emprego: um estudo do trabalho subordinado sob aplicativos / Juliana Carreiro Corbal Oitaven, Rodrigo de 

Lacerda Carelli, Cássio Luís Casagrande. – Brasília: Ministério Público do Trabalho, 2018. 248 p. 
28 FERNANDES, João Renda Leal. Califórnia AB-5: Uber, Lyft e Doordash contra-atacam. Disponível em: 

https://uerjlabuta.com/2019/11/10/california-ab-5-uber-lyft-e-doordash-contra-atacam/. Acesso em: 19 maio 
2020. 
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negócios da entidade contratante; o trabalhador costuma estar envolvido em um comércio, 

ocupação ou negócio estabelecido independentemente, da mesma natureza que o trabalho 

realizado.29 

A classificação é importante porque determina o pagamento dos benefícios da 

seguridade social e da remuneração dos trabalhadores. Dependendo do estado em que o 

trabalho é realizado, o teste ABC também pode ser aplicado às leis de salários e horas de 

trabalho.30 

No entanto, como os apoiadores e oponentes da lei também reconhecem, as 

mudanças podem aumentar significativamente os custos de mão de obra – em cerca de 20% 

a 30%. Diversas empresas de economia compartilhada tentaram interromper a promulgação 

da lei, oferecendo a implementação de um piso salarial, a criação de um fundo de benefícios 

e a possibilidade de trabalhadores formarem organizações para defender seus interesses.31 

Diante da repercussão da lei, a Uber criou um site chamado “Independent Driver” para exibir 

histórias de motoristas que desejam permanecer sem vínculo empregatício.32 

Sob esse viés, o governo do presidente Donald Trump opõe-se a estender as 

proteções tradicionais de emprego aos trabalhadores dessa modalidade. O Conselho Nacional 

de Relações Trabalhistas, nomeado por Trump, determinou que tais trabalhadores são 

contratados independentes, sem o direito de sindicalizar.33 Recentemente, o presidente 

também propôs uma regra que facilita para as grandes empresas terceirizarem o trabalho para 

contratar temporários e funcionários.34 

Seattle foi a primeira cidade nos Estados Unidos a legalizar a sindicalização dos 

motoristas de empresas-aplicativo em 2015. A partir disso, surgiu a APP-Based Drivers 

Association – ABDA, que está vinculada ao Teamsters Local 117.35 A ABDA atua com 

                                                
29 MURRAY, Jean. What Is the ABC Test for Independent Contractors?: the dynamex case and 

independent contractor status. Disponível em: https://www.thebalancesmb.com/what-is-the-abc-test-for-

independent-contractors-4586615. Acesso em: 27 maio 2020. 
30 Ibidem. 
31 TYSON, Laura. Uma nova abordagem para proteger "Gig Workers". Disponível em: http://abet-

trabalho.org.br/uma-nova-abordagem-para-proteger-gig-workers/. Acesso em: 19 maio 2020. 
32 COMPUTER WORLD. Uber cede e propõe pagamento de salário mínimo aos motoristas. Disponível 

em: https://computerworld.com.br/2019/08/29/uber-cede-e-propoe-pagamento-de-salario-minimo-aos-

motoristas/. Acesso em: 19 maio 2020. 
33 Ibidem. 
34 REICH, Robert. The gig is up: America’s booming economy is built on hollow promises. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jun/02/gig-economy-us-trump-uber-california-robert-

reich. Acesso em: 19 maio 2020. 
35 O Teamsters Local 117 é a instância estadual da Irmandade Internacional dos Caminhoneiros (International 

Brotherhood of Teamsters – IBT). Foi fundado em 1936 e é o terceiro maior sindicato estadual vinculado ao 
IBT. 
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motoristas de diferentes empresas-aplicativo na busca pelo reconhecimento e proteção de 

direitos a partir da unificação desses motoristas em um coletivo.36  

Diversos estudos estão sendo desenvolvidos com o intuito de analisar o mercado de 

ações das empresas do setor privado. Em um deles, constatou-se que a presença de um 

sindicato diminui significativamente o valor a longo prazo das ações de empresas de capital 

aberto. Assim, não apenas empresas como a Uber querem evitar a sindicalização de seus 

trabalhadores para manter os salários baixos, mas com as suas futuras aberturas de capital, 

elas zelam pelo valor de suas ações.37 

A respeito das iniciativas de proteção laboral desenvolvidas pelo país, as agências 

regulamentadoras exercem uma especial atividade. A Comissão de Igualdade de 

Oportunidades de Emprego dos EUA (EEOC) é responsável por fazer cumprir as leis federais 

que tornam ilegal a discriminação contra um candidato a emprego ou um funcionário por 

causa da raça, cor, religião, sexo da pessoa (incluindo gravidez, identidade de gênero e 

orientação sexual), nacionalidade, idade (40 anos ou mais), deficiência ou informação 

genética. A maioria dos empregadores com pelo menos 15 funcionários é coberta pelas leis 

da EEOC.38 

No plano doméstico e internacional, os pesquisadores descobriram que existem 

discriminações e preconceitos inerentes à economia do show ao longo das linhas de gênero, 

raça e religião. Por exemplo, o EEOC discutiu a existência de discriminação de “preferência 

do cliente” na economia de shows, que pode ocorrer quando um site ou plataforma de 

economia de shows condiciona o acesso do usuário ao seu mercado nas avaliações de 

clientes. Estudos descobriram que os sites de compartilhamento de tarefas tinham mais 

avaliações negativas de usuários negros do que usuários brancos, e aqueles que contratavam 

trabalhadoras eram menos propensas a deixar algum feedback.39 

Os Estados Unidos manifestam uma legislação trabalhista flexível, mas que é 

abrangente e complexa, refletindo o efeito das relações laborais no país, além de possuírem 

                                                
36 FRITZEN, Fabiano Milano; MISOCZKY, Maria Ceci. O fetiche das empresas-aplicativo. In: PÉREZ-

ARRAU, Gregorio et al. (ed.). Nuevas formas de organización y trabajo: Latinoamérica frente a los 

actuales desafíos económicos, sociales y medioambientales. Santiago: Red Pilares, 2018. p. 1745-1757. 
37 MAGESAN, Arvind. Motoristas da Uber em greve: quais as condições de trabalho na era da 

precariedade?. Disponível em: http://reporterpopular.com.br/motoristas-da-uber-em-greve-quais-as-

condicoes-de-trabalho-na-era-da-precariedade/. Acesso em: 19 maio 2020. 
38 U.S EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY COMMISSION. Overview. Disponível em: 

https://www.eeoc.gov/overview. Acesso em: 19 maio 2020. 
39 Ibidem. 
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um grande contingente de trabalhadores por aplicativo e possuírem uma tendência pela 

flexibilização e terceirização dos serviços. 

 

3.2 MÉXICO 

 

Denominado de Estados Unidos Mexicanos, o México é uma república 

presidencialista, democrática e federal localizada na América do Norte. Além disso, vigora 

como a 11ª maior economia do mundo, inclinando-se para as propostas do livre comércio 

desde sua adesão ao tratado North American Free Trade Agreement (NAFTA)40 em parceria 

com os EUA e o Canadá.41 Após um longo período de governos conservadores e centristas, 

o México elegeu como presidente Andrés Manuel López Obrado, possibilitando a ascensão 

de um partido progressista ao poder.42 Contudo, tem-se enfrentado grandes conflitos no que 

diz respeito à conciliação de interesses entre o livre mercado e a classe trabalhadora.  

Assim, em meio a presente realidade do país dado o contexto da globalização 

somado às novas modalidades de labor, o trabalho informal tem sido a principal problemática 

do cenário mexicano. Atualmente, tal modalidade representa cerca de 56,7% da mão de obra 

mexicana, o que se traduz em empregos mal remunerados, nenhuma proteção jurídica, 

institucional e tampouco seguridade social.43 

Segundo a Pesquisa Nacional de Ocupação e Emprego (ENOE), usada como 

instrumento demográfico para delinear o perfil de emprego e desemprego da população 

mexicana, foi relatado que cerca de 31,3 milhões de pessoas ingressaram no setor informal, 

as quais encontraram na informalidade uma opção para gerar renda.44 Para tanto, o atual 

governo tem priorizado investimentos orçamentários e políticas públicas no eixo trabalhista. 

Assim, o Ministério do Trabalho e Previdência Social tem impulsionado a implementação de 

                                                
40 É válido ressaltar que, atualmente, o acordo foi substituído pelo USMCA, com o mesmo propósito, no 
entanto com regras mais rígidas. 
41 THE WORLD FACTBOOK. North America: Mexico. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mx.html. Acesso em: 29 maio 2020. 
42 MORENO, Javier. A revolução permanente mexicana: ‘Tsunami’ eleitoral que levou a esquerda ao poder 

chegou com a promessa de tornar realidade uma sociedade mexicana mais igualitária. Disponível em: 

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/07/02/internacional/1530547685_664033.html. Acesso em: 18 maio 

2020. 
43 VELÁZQUEZ, Ricardo. El trabajo informal en México. Disponível em: 

https://www.milenio.com/opinion/ricardo-velazquez/opinion/el-trabajo-informal-en-mexico. Acesso em: 30 

maio 2020. 
44 INFOBAE. Empleo informal en México: suman ya 31.3 millones de personas en ese sector. Disponível 

em: https://www.infobae.com/america/mexico/2020/02/23/empleo-informal-en-mexico-suman-ya-313-
millones-de-personas-en-ese-sector/. Acesso em: 30 maio 2020. 
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programas de trabalho, dentre os quais se destaca o “Jóvenes Construyendo el Futuro”45, uma 

vez que a juventude é a principal composição etária do segmento informal.46 

Contudo, a partir do contexto pandêmico que se sucedeu, em 2020, com o 

surgimento do novo coronavírus ao redor do mundo, a situação econômica e trabalhista foi 

diretamente afetada.47 Na república mexicana, os trabalhadores foram alvo de demissões em 

massa, ao passo em que o governo tem buscado contornar a situação por meio da expansão 

de programas sociais e apoio à empresa petrolífera estatal. Em contrapartida, o empresariado 

corporativo mostrou-se insatisfeito com tais medidas, sobretudo no que se refere ao freio 

governamental ao impulso econômico para o setor privado.48 

Além disso, o atual diretor geral da Organização Internacional do Trabalho, Guy 

Ryder, mencionou a necessidade de apoio do governo mexicano às empresas de médio porte, 

visto que estas serão as mais afetadas, além de, consequentemente, tal ação contribuir na 

renda dos mais vulneráveis.49 Desse modo, cabe enfatizar que, em face de um histórico 

marcado pela flexibilização das relações trabalhistas, bem como pela adesão de contratos 

coletivos de trabalhos, os quais visam reger a flexibilidade das contratações, a luta por 

condições dignas de trabalho ainda é uma das pautas mais urgentes e desafiadoras na atual 

conjuntura do país.50 

Posto isso, entende-se que há um longo caminho para consolidação dos interesses 

entre o governo, os empresários e classe trabalhadora mexicana, sobretudo em virtude das 

grandes crises econômicas já vivenciadas anteriormente, assim como a que se espera a partir 

do fechamento da economia haja vista a crise sanitária mundial. Portanto, faz-se necessária 

a discussão entre as consequências da modernização e da concepção das novas relações de 

labor. 

 

                                                
45 Tradução nossa: Jovens construindo o futuro. 
46 GARCÍA, Ana Karen. 6 de cada 10 trabajadores son informales y generan el 22.7% del PIB de 

México. Disponível em: https://www.eleconomista.com.mx/empresas/6-de-cada-10-trabajadores-son-
informales-y-generan-el-22.7-del-PIB-de-Mexico-20181217-0053.html. Acesso em: 29 maio 2020. 
47 SOTOMAYOR, Gabriela. Sem apoio dos trabalhadores, o confinamento da covid-19 no México é 

impossível: OIT. Disponível em: https://www.proceso.com.mx/624829/sin-apoyo-al-trabajador-imposible-el-

confinamiento-por-covid-19-en-mexico-oit. Acesso em: 28 maio 2020. 
48 DTN PROGRESSIVE FARMER. Mexico: no business bailout for virus. Disponível em: 

https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/news/world-policy/article/2020/04/06/mexico-business-bailout-

virus. Acesso em: 17 maio 2020. 
49 SOTOMAYOR, Gabriela. Sem apoio dos trabalhadores, o confinamento da covid-19 no México é 

impossível: OIT. Disponível em: https://www.proceso.com.mx/624829/sin-apoyo-al-trabajador-imposible-el-

confinamiento-por-covid-19-en-mexico-oit. Acesso em: 28 maio 2020. 
50 CACCIAMALI, Maria Cristina. Padrão de acumulação e processo de informalidade na América Latina 

contemporânea: Brasil e México. Revista Pesquisa e Debate, São Paulo, v. 12, n. 119, p. 5-49, 2001. 
Disponível em: http://200.144.145.24/rpe/article/view/12004. Acesso em: 17 maio 2020. 
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4 BLOCO AMÉRICA LATINA  

 

O Bloco que concerne à América Latina é composto por duas nações desta região, 

a Argentina e o Brasil. É possível perceber que trata-se de dois Estados que apresentam 

configurações diferentes na progressão dos direitos trabalhistas, isso ocorre devido à 

existência de diversos conflitos histórico-políticos no seio de suas respectivas sociedades, de 

modo que tem influenciado as garantias no âmbito do trabalho, fomentado pelas constantes 

instabilidades políticas, econômicas e sociais. 

 

4.1 ARGENTINA 

 

Ocupando a posição de uma das maiores economias da América do Sul, a República 

Argentina enfrenta, nas últimas décadas, uma crise econômica resultado da desvalorização 

do peso argentino perante o dólar, pela alta inflação, bem como de uma significativa 

contração do Produto Interno Bruto (PIB).51 Assim sendo, o governo argentino deparou-se 

com a dificuldade em sanar suas dívidas, por consequência, havendo um significativo 

crescimento da dívida pública, a qual culminou na necessidade do aporte do Fundo Monetário 

Internacional (FMI).52  

Somado a isso, com a crise econômica na Venezuela, milhares de venezuelanos, a 

partir de 2016, imigraram para a Argentina, chegando a ultrapassar a marca de mais de 

100.000 imigrantes.53 Isso se deu em virtude do fato de que, diferente de outros países da 

América do Sul, na Argentina, os venezuelanos conseguem obter residência legal e 

autorizações de trabalho mais facilmente.54  

Contudo, a recessão econômica e o colapso monetário enfrentados pelo país resultou 

em um crescente índice de desemprego, culminando no aumento da informalidade.55 A 

respeito disso, Elva Mourelo, diretora de instituições inclusivas do mercado de trabalho da 

OIT, afirmou que “a crise econômica piorou a destruição do emprego legal”.56  

                                                
51 ROUBICEK, Marcelo. Qual a situação da dívida pública da Argentina em 2020. Nexo, 22 fev. 2020. 

Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/02/22/Qual-a-situa%C3%A7%C3%A3o-da-

d%C3%ADvida-p%C3%BAblica-da-Argentina-em-2020. Acesso em: 21 maio 2020. 
52 Ibidem.  
53 LAJE, Diego. Venezuelans in Argentina: From one economic crisis to another. Al Jazeera, Buenos Aires, 

19 set. 2019. Disponível em: https://www.aljazeera.com/ajimpact/venezuelans-argentina-economic-crisis-

190918232818561.html. Acesso em: 21 maio 2020. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
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Em meio a esse cenário, surge a gig economy como um meio alternativo para escapar 

da crise econômica. Nesse sentido, a Endeavor Argentina, maior organização de apoio ao 

empreendedorismo e aos empreendedores de alto impacto, traz esse tipo de economia como 

uma aposta para as grandes empresas, visto que para a organização, a contratação de 

freelancers não é apenas uma maneira eficaz, rápida e econômica de crescer pequenas e 

médias empresas, mas, uma forma de tornar o talento independente uma aposta mais assistida 

entre as empresas.57 

Dessarte, a organização ressalta que quase um terço da força de trabalho do mundo, 

em torno de 31%, prefere a flexibilidade e a liberdade de trabalho independente, bem como 

73% das empresas consideram que a fluidez e a flexibilidade da força de trabalho serão uma 

das estratégias mais importantes para que se possa enfrentar o clima dinâmico do mercado. 

Ainda, destaca que 62% dos gerentes que usam agentes livres consideram que esses são os 

trabalhadores do futuro.58  

Além disso, a Endeavor Argentina põe que, a partir do momento em que as empresas 

rompem com o paradigma tradicional do funcionário em período integral, elas passam a tirar 

proveito do talento de um universo de trabalho bem mais amplo. Por consequência, tem-se 

como resultado o fato de que é muito mais adequado aos objetivos de crescimento da 

empresa, tornando-a mais competitiva no mercado. Com isso, à medida que há o 

amadurecimento das estratégias empresariais, há a obtenção de resultados mais 

significativos, os quais irão diferenciá-las das empresas que ainda se apegam aos modelos 

convencionais do mercado.59 

Nesse contexto, nos últimos anos, start-ups e empresas multinacionais pertencentes 

à chamada gig economy como, a título de exemplo, a Uber, Rappi e Glovo, chegaram na 

Argentina, tornando-se para os argentinos um meio para se livrar da crise econômica 

enfrentada pelo país. Entretanto, não há precedentes jurisprudenciais que considerem esses 

trabalhadores funcionários dessas empresas, que os tratam como colaboradores. Assim, eles 

não têm salário fixo, plano de saúde, bônus, férias pagas e outras garantias trabalhistas. Desse 

modo, não há cobertura por parte dessas empresas em diversas situações como, por exemplo, 

em casos de acidente ou riscos relacionados ao trabalho.60  

                                                
57 ENDEAVOR ARGENTINA. Gig economy: La apuesta de las grandes empresas para este año. Disponível 

em: http://www.endeavor.org.ar/gig-economy-la-apuesta-las-grandes-empresas-2019/. Acesso em: 05 maio 

2020. 
58 Ibidem. 
59 Ibidem. 
60 ARIZPE, Jorge de Presno; CAPOULAT, German; WAHLE, José Carlos. The gig economy and 

regulatory uncertainties in latin America. Disponível em: 
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Assim sendo, diante das condições de trabalho impostas pelas plataformas, os 

trabalhadores argentinos deram um enorme passo em direção à luta pela obtenção de direitos, 

formando o primeiro sindicato das Américas para trabalhadores da gig economy.61 

Denominada Associação de Pessoal de Plataforma (APP), o sindicato busca organizar 

aqueles que transportam e entregam produtos e pessoas,62 bem como combater a insegurança 

no emprego imposta pelo novo paradigma do trabalho sob demanda.63 

Com isso, o APP, em sua primeira declaração, posicionou-se afirmando que as 

empresas decidem as tarifas, as comissões e obrigam os trabalhadores a pagarem impostos 

pelas operações pelas quais as plataformas são responsáveis; assinarem termos e condições 

que mudam até uma vez por mês; ademais, comprarem os uniformes e caixas, os quais 

proporcionam a propaganda dessas plataformas. Assim, torna-se importante a organização 

dos trabalhadores de plataformas, uma vez que, se este é o futuro da economia, faz-se 

necessária a construção dos sindicatos do futuro.64 

Destarte, no início de 2020, foi enviado ao Senado argentino, por meio do Ministério 

Público, uma proposta cujo objetivo é a regulamentação das atividades dos trabalhadores 

vinculados às empresas de transporte de coisas e pessoas, bem como promover a criação de 

um novo estatuto trabalhista que possa ser assimilado a outros, como aqueles que regulam o 

trabalho doméstico, obras de construção ou, até mesmo, o emprego rural.65 Para mais, o 

estatuto terá como base a faculdade dos entregadores estruturarem seus horários e consagrará 

o vínculo de relação entre os entregadores e as plataformas digitais.66 

Dentre as propostas, destacam-se a limitação das jornadas de trabalho em 48 horas 

semanais e que a remuneração leve em consideração dois fatores, sendo eles, em um primeiro 

plano, um componente fixo, o qual basear-se-á na ideia do salário mínimo e, em um segundo 

                                                
https://theword.iuslaboris.com/hrlaw/insights/latin-america-the-gig-economy-and-regulatory-uncertainties. 

Acesso em: 05 maio 2020. 
61 PLANET LABOR. Argentina: a trade union for ‘gig economy’ workers. Disponível em: 

https://www.planetlabor.com/en/industrial-relations-en/national-industrial-relations/argentina-a-trade-union-
for-gig-economy-workers/. Acesso em: 05 maio 2020. 
62 Ibidem. 
63 GESTIÓN SINDICAL. Nace una app para luchar contra la precarización laboral. Disponível em: 

https://gestionsindical.com/nace-una-app-para-luchar-contra-la-precarizacion-laboral/. Acesso em: 21 maio 

2020. 
64 TYLBOR, Julián. Nace app: un sindicato para los trabajadores de plataformas. La izquierda diario, 10 out. 

2018. Disponível em: http://www.laizquierdadiario.com/Nace-APP-un-sindicato-para-los-trabajadores-de-

plataformas. Acesso em: 22 maio 2020. 
65 MARTÍN, Mariano. App de reparto: mandan al Congreso primer proyecto del mundo para regularlas. 

Ámbito, 06 mar. 2020. Disponível em: https://www.ambito.com/politica/rappi/app-reparto-mandan-al-

congreso-primer-proyecto-del-mundo-regularlas-n5087053?fbclid=IwAR3vFnwD5-ovXdL1ovQ0yedcXk7L-

dIyw0fe0RI7r6k3AdeJyevCYKhbrbM. Acesso em: 05 maio 2020. 
66 Ibidem. 
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plano, um componente variável, o qual relacionar-se-á, a título de exemplo, ao número de 

entregas, à distância percorrida, bem como os tempos investido e de espera.67 

Outrossim, encontra-se ainda dentro das propostas a vontade por parte dos 

trabalhadores em definir quando estarão ou não disponíveis para realizar o trabalho. No mais, 

as plataformas serão consideradas empregadoras e irão decidir a quantidade de trabalhadores 

por regiões a cada período do dia. Sendo assim, a partir do momento em que o trabalhador 

esteja online, este deverá aceitar qualquer demanda que surja, sendo obrigação das empresas 

distribuir as demandas de forma objetiva, evitando qualquer tipo de discriminação.68  

Ainda, traz-se como proposta que, caso o trabalhador não efetue o login por 30 dias, 

haverá o desligamento desse sem a necessidade de custos e justificativas. Em contrapartida, 

caso esse desligamento resulte de decisão unilateral, por parte da empresa, o trabalhador terá 

o direito de requisitar indenização, a qual seguirá a lógica de um mês de remuneração somado 

pela quantidade de anos trabalhados naquela empresa.69 

 

4.2 BRASIL 

 

A República Federativa do Brasil se apresenta como o quinto maior país do mundo 

e o maior da América do Sul, ocupando quase a metade do subcontinente. A capital 

é Brasília. O Brasil tem 8.515.767 km2, e sua população é de 207.721.000 pessoas, segundo 

estimativa de 2017. O país é uma república federativa presidencialista formada por 

26 estados e um Distrito Federal, o seu regime de governo é a democracia. Ademais, o país 

é ainda a nona maior economia do planeta (posição registrada em 2016) e a maior da América 

Latina.70 

Diversos foram os processos de ruptura da escravidão que culminaram na 

construção dos direitos trabalhistas na história da República Federativa do Brasil. O trabalho 

é um direito de todos e um bem tutelado pela OIT para que seja realizado de forma decente. 

Com o advento da globalização, a relação que se estabelece entre os trabalhadores e as 

empresas precisou ser regulada para evitar disparidades no que tange aos direitos trabalhistas 

e, por isso, foram inseridas cláusulas nos contratos que se estabeleciam entre esses. Isso 

                                                
67 WEISS, Henrique. A proposta argentina para regulamentar o trabalho por aplicativos. Disponível em: 

http://www.dmtemdebate.com.br/a-proposta-argentina-para-regulamentar-o-trabalho-por-aplicativos/. Acesso 

em: 05 maio 2020. 
68 Ibidem. 
69 Ibidem. 
70 ESCOLA BRITANNICA Brasil. Disponível em: https://escola.britannica.com.br/artigo/Brasil/480842. 
Acesso em: 08 jun. 2020. 
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porque o país é signatário de diversas convenções e tratados que protegem os direitos dos 

trabalhadores.71 

No ano de 1943, a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), que teve como 

inspiração a Carta Del Lavoro, criada por Mussolini na Itália, foi legitimada pelo presidente 

Getúlio Vargas com intenção de unificar a legislação trabalhista existente no país. Contudo, 

apenas na década de 1980, existiu mudanças significativas, que se destacaram pela criação, 

em 1986, do seguro-desemprego; jornada de trabalho de 44 horas; trabalho de seis horas para 

funções específicas; ampliação da licença maternidade para 120 dias; adicional de férias; 

regulamentação de horas extras e entre outros.72 

E, ainda, tramitam no congresso nacional inúmeros Projetos de Lei (PL) que buscam 

a desregulamentação das relações de emprego e trabalho. A título exemplificativo, o projeto 

de número 5483/01, que modifica o artigo 618 da CLT, introduz as condições de trabalho 

firmadas mediante acordo coletivo, sobre o disposto em lei, com a premissa de não contrariar 

a Constituição Federal de 1988 (CF/88) e as normas de segurança e saúde do trabalho.73e 

Dessa forma, as alterações que os projetos de lei apresentaram, permitiriam uma 

maior flexibilidade na contratação, dando às empresas e empregados uma livre adaptação à 

realidade global da economia e da internacionalização da produção. O fato apresentado não 

pode ser visto como benéfico até certo ponto, visto que pôs o empregado em mais uma 

situação de vulnerabilidade perante os empregadores, oferecendo espaço para precarização 

sem amparo legal.74  

A precarização social do trabalho encontra-se no centro da dinâmica do capitalismo 

flexível, e afirmar isso significa também entendê-la como uma estratégia de dominação. Isto 

é, força e consentimento são os recursos que o capital se utiliza para viabilizar esse grau de 

acumulação sem limites materiais e morais. A força se materializa principalmente na 

imposição de condições de trabalho e de emprego precárias frente à permanente ameaça de 

desemprego estrutural criado pelo capitalismo. Afinal, ter qualquer emprego é melhor do que 

não ter nenhum.  

                                                
71 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Integração das convenções e recomendações internacionais da OIT no 

Brasil e sua aplicação sob a perspectiva do princípio pro homine. Revista do Tribunal Superior do 

Trabalho, São Paulo, v. 79, n. 3, p. 233-254, jul./set. 2013. 
72 OLIVEIRA, E. A. A política de emprego no Brasil: o caminho da flexinsegurança. Serviço Social e 

Sociedade, n.111, p.493-508, 2012. 
73 PIROTTA, W. R. B; PIROTTA, K. C. M. O Impacto da Flexibilização das Leis Trabalhistas Sobre as 

Condições de Trabalho da Mulher. In: XIII ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ESTUDOS 

POPULACIONAIS, 2002, Ouro Preto, MG. Anais [...]. Minas Gerais: ABEP, 2002, p.1-19. 
74 BALTAR, P.; KREIN, J. D. A retomada do desenvolvimento e a regulação do mercado do trabalho no 
Brasil. Leituras de Economia Política, Campinas, v. 21, p.91-124, jul. 2013. 
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A CF/88 traz a dignidade humana e o trabalho como fundamentos democráticos, 

oportunizando a inclusão social do cidadão por meio da ocupação, ampliando sua estima na 

sociedade e proporcionando dignidade à vida.75 Nota-se, porém, que as políticas de trabalho 

no país, na verdade, são frequentemente utilizadas como maneiras de contenção de conflitos 

e na manutenção da ordem, ou seja, usadas como maquiagens para os riscos, como o perigo 

que os entregadores de empresas de delivery ultrapassam para garantir o básico às suas 

famílias.76 

Neste contexto histórico, que se destacou no tocante aos impactos da crise mundial 

do capitalismo iniciada em 2008, o Governo Federal brasileiro, impulsiona a aprovação de 

legislações com direcionamentos a liberalização de vínculos trabalhistas, o congelamento dos 

programas sociais, a preferência a investimentos no capital financeiro, a partir do orçamento 

da União, e a inserção do Brasil na economia mundial, na maior celeridade possível.77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
75ANDRADE, R. L. M. M.; MORAIS, F. F. A reforma das normas trabalhistas em meio à crise econômica no 

Brasil. Saberes da Amazônia, v.2, n.5, p. 329-347, jul.-dez. 2017. 
76 Ibidem. 
77 Ibidem. 
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5 BLOCO ÁSIA-PACÍFICO 

 

O Bloco que compreende a Ásia é composto por três nações: China, Índia e Japão. 

Nesses Estados, é perceptível notar as características comuns no que tange suas posições 

econômicas e de grande impacto no contexto capitalista, visto que atuam como grandes 

potências mundiais da economia e, consequentemente, constituem importantes papéis na 

percepção das relações trabalhistas.  

 

5.1 CHINA 

 

China é o país mais populoso da Terra: mais de um quinto de toda a população do 

mundo vive lá. É também o maior país da Ásia. Com capital em Pequim, a China tem uma 

população de 1.364.038.000 habitantes (estimativa de 2014) e uma superfície de 9.572.900 

km2.78 É, pois, uma nação que se destaca como sendo um centro de produção e potência 

global. Com taxas de crescimento anuais do Produto Interno Bruto que superam as melhores 

expectativas para um mundo que oscila entre crise e superávit, o país conquistou o próprio 

espaço no cenário internacional.79 

O fato de a China ser um país que muitas vezes passa a impressão de um sistema 

político ditatorial, que não se subordina à maioria das Convenções e Recomendações da 

Organização Internacional do Trabalho, que não é garantidor dos direitos da pessoa humana  

e, sobretudo, por ser um país considerado inóspito (mesmo diante de uma pequena abertura). 

Dessa forma, diversos discursos acerca da precariedade do Direito do Trabalho do país são 

proferidos, sendo, inclusive, proferidos pelo âmbito acadêmico.80 

No Oriente, no ano de 1978, a China iniciou uma reforma econômica, a mesma foi 

responsável por diversas transformações no mercado de trabalho do país, que outrora foi 

visto como uma economia planejada, com funções de trabalho estabelecidas por conselhos 

centrais. Paulatinamente, desde a década de 1980 até meados da de 1990, dedicou a atenção 

                                                
78 ESCOLA BRITANNICA. China. Disponível em: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/China/480967. Acesso em: 08 jun. 2020. 
79 Ibidem. 
80 CORDEIRO, Luis Fernando. China cria normas trabalhistas rígidas. Disponível em: 

https://www.conjur.com.br/2009-fev-24/china-ignora-flexibilizacao-cria-normas-trabalhistas-rigidas. Acesso 
em: 08 jun. 2020. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/China/480967
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em aprimorar os benefícios gerenciais e de trabalho, trazendo inovação por meio da inserção 

de novas regulamentações trabalhistas.81 

Para tal, no ano de 1994, originou-se a Lei do Trabalho, que regularizou as relações 

de trabalho no contexto da transição econômica que o país se encontrava. Completando essa 

transição no ano de 2007, a legislação trabalhista instituiu a “Nova Lei de Contrato de 

Trabalho”, que foi considerada a mais significativa mudança em termos de política de 

trabalho desde a Lei do Trabalho de 199482.83 

A abertura comercial ao capitalismo global, desde o final da década de 1970, 

permitiu a este país, de tradição secular comunista, a experiência de um ator global com 

várias particularidades, que sinalizam um tipo híbrido de capitalismo de Estado, com 

permissão à iniciativa privada para a exploração da atividade empresarial que convive com 

irrisória liberdade individual. Além da produção têxtil, de calçados e eletrônicos, o território 

chinês tem servido, por razões geográficas, jurídicas, regulatórias e fiscalizatórias, como um 

paraíso para grandes corporações do setor tecnológico.84  

No país, as inclinações em direção à integração e à globalização incentivaram o 

governo a agilizar suas reformas na maioria dos campos, dentre os quais, o social. Cerca de 

30 anos se passaram, e a nação que antes crescia desordenadamente na área social, passou a 

evoluir como um todo. Apesar de apresentar cenário positivo nesse aspecto, constantemente 

recebe acusações apresentadas por sindicatos, órgão das nações unidas e até os próprios 

trabalhadores, de cerceamento aos direitos trabalhistas.85 

Existem diversas coalizões entre governo e empresas, e ainda, os trabalhadores vêm 

se manifestando nos últimos anos em busca de melhorias nas suas condições de trabalho, de 

sorte que as greves se espalharam por todos os setores da produção chinesa, bem como por 

todo o território do país. Esse é um elemento importante que deve ser destacado. 

                                                
81 AKEE, Randall; ZHAO, Liqiu; ZHAO, Zhong. Unintended consequences of China's new labor contract law 

on unemployment and welfare loss of the workers. China Economic Review, Hong Kong, v. 53, p. 87-105, 

fev. 2019. Elsevier BV. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chieco.2018.08.008. 
82 As principais mudanças no conteúdo sociojurídico da lei são as seguintes: a) redução do período de contrato 

de experiência de seis para três meses; b) no caso de demissão durante o período de experiência, o trabalhador 

tem o direito à indenização pelos dias restantes do contrato (Artigo 28); c) possibilidade de o trabalhador 

entrar diretamente com uma ação contra a empresa, o que antes só poderia ser feito via sindicato (Artigos 30, 

32, 72, 77 e 79); d) a lei deixa claro que o empregador não pode atrasar ou deixar de pagar salários, sob pena 

de sofrer sanções por parte dos órgãos fiscalizadores (Artigo 30); entre outros. 
83 ZHUANG, W.; NGOK, K. Labour inspection in contemporary China: Like the Anglo‐Saxon model, but 

different. International Labour Review, v. 153, n. 4, p. 561-585, 2014. 
84 Ibidem. 
85 Ibidem.  
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A título de exemplo, trabalhadores de empresas de tecnologia na China viram no 

GitHub, que é uma plataforma de hospedagem de código-fonte com controle de versão 

usando o Git, e permite aos utilitários ou qualquer usuário cadastrado na plataforma 

contribuição em projetos privados, o espaço viável para protestar contra explorações de 

trabalho. Entre os fóruns mais populares do site nos últimos dias, há um repositório de 

mensagens, chamado 996.ICU, com uma série de denúncias às condições de trabalho no setor 

tecnológico chinês.86 

Isto posto, é possível perceber o equilíbrio que ocorre hoje na China, dado como um 

processo de mudança, não no modelo econômico, mas, particularmente, na forma como os 

trabalhadores vêm encarando as relações de trabalho e seu papel no dever social. Nos últimos 

anos, eles passaram a ter mais conhecimento do teor das leis trabalhistas, bem como 

construíram uma maior solidariedade e comunicação entre si por meio do sistema de 

comunicação via internet. Por conseguinte, tornaram-se mais ativos na luta por seus direitos 

e menos temerosos em relação a algum tipo de repressão.87 

 

5.2 ÍNDIA 

 

A Índia possui a extensão de 3.166.391 km², localizando-se no sul do continente 

asiático. Em termos populacionais, classifica-se como a segunda nação mais populosa, 

perdendo apenas para China, com 1.342.550.000 habitantes. Possuindo uma cultura milenar 

e extremamente variada, há diversos idiomas presentes neste país, sendo o idioma oficial 

mais utilizado o Hindi. Sua forma de governo é a democracia multipartidária, possuindo um 

sistema parlamentar.88  

O desenvolvimento laboral e formal da República da Índia é destacado desde o 

século XX até a contemporaneidade em virtude do seu pertencimento à categoria de Membro 

Fundador e participante do Conselho de Administração da Organização Internacional do 

                                                
86 LIAO, Shannon. Chinese developers use GitHub to protest long work hours. Disponível em: 

https://www.theverge.com/2019/4/2/18291035/chinese-developers-github-protest-long-work-hours. Acesso 

em: 08 jun. 2020. 
87 LEE, Ching Kwan; ZHANG, Yonghong. The Power of Instability: Unraveling the Microfoundations of 

Bargained Authoritarianism in China. American Journal of Sociology 118, n. 6, p. 1475-1508, maio 2013. 
88 ESCOLA BRITANNICA. Índia. Disponível em: 
https://escola.britannica.com.br/artigo/%C3%8Dndia/481560. Acesso em: 06 jun. 2020. 
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Trabalho.89 Desde então, possui como objetivos principais a instauração da equidade 

trabalhista entre os gêneros, a segurança no trabalho e a configuração do trabalho digno. 

Em virtude do fato de terem sido formuladas em épocas diversas, a legislação 

indiana é composta por uma diversidade de leis. Nesse sentido, existem códigos legais que 

foram contemporâneos ao movimento de independência indiano contra o domínio da Grã-

Bretanha, iniciado em 1857 e com seu objetivo alcançado em 1947.90 Além disso, com o 

propósito de simplificar e condensar as leis laborais, desde 2017, o Primeiro Ministro 

indiano, Narendra Modi, iniciou sua campanha política para uma mudança nas leis que tratam 

dessa temática. Esta reforma visa fomentar a criação de novos empregos e um melhor 

ambiente de trabalho.91  

O governo indiano, através de políticas públicas e reformas legislativas, pretende 

garantir os direitos básicos à camada trabalhadora, defendendo, também, um aumento da 

variedade dos tipos legais de trabalho e uma padronização do salário mínimo, pois cabe aos 

estados indianos definirem, de forma independente, esta quantia. Tais pontos possuem o 

propósito de assegurar aos mais diversos laborantes os direitos que por muito lhes foram 

negados ao relegarem a informalidade.92 

Na perspectiva empresarial, tais reformas auxiliam o processo de contratação, a 

partir da ampliação do rol de tipos de empregos.93 Em diferentes indústrias, como a agrícola, 

existe uma maior necessidade de mão de obra em certos períodos do ano, em razão de suas 

características produtivas.94 Os empregadores possuem a oportunidade, com essa atualização 

legislativa, de aumentar sua capacidade produtiva ao poder contratar mais funcionários nas 

modalidades que foram aprovadas por lei.95 

                                                
89 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. ILO in India. Disponível em: 

https://www.ilo.org/newdelhi/aboutus/WCMS_166809/lang--en/index.htm. Acesso em: 22 fev. 2020. 
90 CULTURAL INDIA. History of India’s Independence. Disponível em: 

 https://www.culturalindia.net/indian-history/modern-history/indian-independence.html. Acesso em: 25 fev. 

2020. 
91 BUSINESS TODAY. PM Modi pushes for big labour reforms; 43 crore unorganised workers to 

benefit. Disponível em: https://www.businesstoday.in/bt-buzz/news/bt-buzz-pm-modi-pushes-for-big-labour-

reforms-43-crore-unorganised-workers-to-benefit/story/353426.html. Acesso em: 25 fev. 2020. 
92 Ibidem. 
93 ANTUNES, Ricardo. Riqueza e miséria do trabalho no Brasil IV: trabalho digital, autogestão e 

expropriação da vida. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2019. 
94 BANIK, Arindan; PADOVANI, Fernando. Índia em transformação: o novo crescimento econômico e as 

perspectivas pós-crises. Rev. Sociol. Polit., Curitiba, v.22, n.50, p. 67-93, Junho 2014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782014000200006&lng=en&nrm=iso. 

Acesso em: 18 maio 2020. DOI: https://doi.org/10.1590/1678-987314225006. 
95 LANDAU, Ingrid; MAHY, Petra; MITCHELL, Richard. The regulation of non-standard forms of 

employment in India, Indonesia and Viet nam. Conditions of work and Employment Series. Geneva, v. 63, 

p. 1-82, jun.2015. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---
travail/documents/publication/wcms_414583.pdf. Acesso em: 01 jun. 2020. 
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Diferente das perspectivas governamental e empresarial, as das organizações 

trabalhistas vão de encontro com todas as mudanças legislativas propostas. Tal 

posicionamento é devido a razão de que tal reforma atinge pontos cruciais que são defendidos 

pela legislação vigente, como a maior facilidade de demissão de trabalhadores, maior 

dificuldade de negociação com o empregador e uma adversidade elevada para entrar em 

greve.96 Na atualidade, a República Indiana possui mais de 80% dos trabalhadores urbanos 

na informalidade e a reforma trabalhista pode ser utilizada como forma de mascarar essa 

realidade.97 

Neste ponto, com os níveis de informalização e falta de proteção aos direitos 

trabalhistas em larga escala, os trabalhadores procuram saídas para poderem se sustentar. 

Hodiernamente, os aplicativos de transportes privados adentram e tomam espaço na 

economia, aumentando a porcentagem da participação de tais empresas no sustento e se 

tornando a única alternativa para subsistência.98 

A utilização de tais aplicativos, como o Uber e Ola Cabs, contribui para a 

perpetuação de uma cultura de trabalho nociva para o trabalhador. A empresa Uber chegou 

na Índia em 2013, com a promessa de trabalho flexível e alta lucratividade, conquistando 

muitos adeptos. No entanto, com o aumento de motoristas inscritos e da elevação da área de 

alcance do aplicativo, reduziram os bônus, a tarifa cobrada por quilômetros e a porcentagem 

de ganho dos motoristas.99  

Nesse sentido, compreende-se que o governo indiano busca, por meio da 

liberalização legislativa trabalhista, aumentar o número de empregos formais e equalizar a 

renda, com a implantação de um salário único nacionalmente, a partir da compreensão de 

contratos de trabalhos não tradicionais. Isto, ao mesmo tempo que beneficia o empresariado, 

pois auxilia o aumento produtivo e a legalização de uma mão de obra que outrora seria 

informal, entra em conflito com as organizações trabalhistas, preocupadas com a 

precariedade imposta por estes novos contratos de trabalho. 
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5.3 JAPÃO 

 

O Japão é um país asiático localizado no oceano Pacífico composto por pequenas 

ilhas e por outras quatro grandes ilhas principais: Hokkaido, Shikoku, Kyushu e Honshu, sua 

capital – a cidade de Tóquio – pertence a esta última.100 Com um contingente populacional 

estimado em 126 milhões de pessoas, o país apresenta-se como a terceira maior economia do 

mundo, tendo seu PIB alçado em 4,971 trilhões de dólares, no último censo divulgado pelo 

Banco Mundial.101 Sendo assim, compõe importantes grupos internacionais de cooperação 

econômica; a exemplo do G7, G20, APEC, a fim de conciliar suas perspectivas internas e 

externas de crescimento, mediante sua posição de referência mundial.102 

Após sua forte ascendência econômica a partir da segunda metade do século XX, o 

Japão adotou um sistema tradicional de trabalho alicerçado em quatro pilares: o emprego 

vitalício, salários estimados de acordo com a antiguidade do trabalhador, o sindicalismo de 

empresas e a consciência comunitária, referindo-se a obrigações recíprocas, bem como 

decisões em comum acordo entre empregado e empregador. Contudo, esse sistema tem 

sofrido acentuadas mudanças, ao longo do tempo, tendo em vista a consolidação de políticas 

liberais e mudanças no mundo do trabalho.103  

Nesse sentido, o impacto da era globalizada tem influenciado diretamente o modelo 

anteriormente citado, o que ocasionou o seu declínio e alavancou novos métodos que regem 

a relação de trabalho, dentre os quais tem se destacado o avanço da Gig Economy. Entendida 

como economia de show ou, ainda, hitori oyakata104 no contexto local, esta objetiva 

promover relações empregatícias temporárias ou sob demanda.105 No território japonês, 

registrou-se um aumento de 23% entre 2015 e 2018 concernente aos postos de trabalho 

                                                
100 ESCOLA BRITANNICA. Japão. Disponível em: 

https://escola.britannica.com.br/artigo/Jap%C3%A3o/481607. Acesso em: 16 maio 2020. 
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temporário, o que representa aproximadamente mais de 7 milhões de japoneses, cuja renda 

depende de um segundo emprego.106 

No cenário de pandemia da COVID-19 (Corona Virus Disease) que se sucedeu em 

2020 ao redor do mundo, a situação da população trabalhadora japonesa no ramo temporário 

vem sofrendo sérios impactos. Trabalhadores terceirizados estão sendo alvo do desemprego 

em massa e tendo seus Direitos Trabalhistas postos em xeque. Em contrapartida, o governo 

japonês tem buscado formas de auxílio para as famílias cuja renda foi afetada pela crise 

sanitária.107 

 Além disso, o Ministério do Trabalho do Japão formou um comitê de estudo para 

procurar maneiras de proteger os freelancers108, bem como incentivar o crescimento 

econômico do país.109 Tais medidas visam, também, a criação de leis para garantir os direitos 

trabalhistas, além de promover benefícios que são comuns em outras modalidades de 

trabalho.110 No entanto, cumpre destacar que muito embora o governo tenha seguido tais 

políticas de amparo, há muito a ser feito, visto que trabalhadores temporários ainda não 

possuem proteção por leis de salário mínimo.111 

Desse modo, entende-se que o segmento de emprego vitalício no Japão vem sendo 

enfraquecido devido à dificuldade do empregador em manter os benefícios dado o longo 

período de recessão e as mudanças no mercado, o que abriu margem para ressignificar as 

concepções de trabalho.112 Assim, o sistema empregatício temporário mostra-se cada vez 

mais como alternativa para classe trabalhadora japonesa, bem como para o governo, que tem 

colaborado para o seu avanço e, consequentemente, propiciado que trabalhadores enfrentem 

os impactos das regras desse modelo enquanto não há uma regulamentação efetiva para este. 
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6 BLOCO EUROPEU 

 

O Bloco Europeu é representado por quatro nações da Europa, sendo elas: Espanha, 

França, Itália e Reino Unido. O continente, que sempre foi precursor de grandes 

acontecimentos históricos, bem como de avanços no âmbito social, político e sobretudo 

econômico, demonstra, por meio dos países em análise, novas perspectivas tangentes à 

concepção de direitos, modernização e precarização do trabalho. 

 

6.1 ESPANHA  

 

 O Reino de Espanha é um país localizado na Península Ibérica que tem como capital 

a cidade de Madrid. Possui uma população de aproximadamente 44,9 milhões de pessoas e 

seu território abrange uma área de 504.702 km².113 A forma de governo estabelecida no país 

é a monarquia constitucional, sendo parlamentar pelo papel central que detém o poder 

legislativo. A Espanha está entre as principais economias da Europa, apresentando um PIB 

que ultrapassa 1,4 trilhões de dólares.114 

A Reforma Trabalhista aprovada na Espanha em 2012 teve como objetivo 

flexibilizar o mercado e diminuir o índice de desemprego, que alcançava a taxa de 23% 

naquele ano.115 Algumas das mudanças ocasionadas pela Reforma Trabalhista foram a 

redução do valor da indenização pela demissão de funcionários, bem como a criação de 

contratos para jovens e desempregados de longa duração.116 

Neste sentido, ela teve sucesso diminuindo as taxas de desemprego, no entanto, os 

salários passaram a crescer menos e até mesmo caíram. De acordo com o economista José 

Ignacio García Pérez, da Universidad Pablo de Olavide, os espanhóis, hoje, têm mais chances 
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de conseguir empregos de qualidade, contudo persiste a desigualdade no mercado de 

trabalho.117  

O quadro gerado por esta Reforma, desta forma, é visto positivamente por alguns e 

criticado por outros. Conforme a Encuesta de Población Activa, promovida pelo Instituto 

Nacional de Estatística da Espanha, no final de 2016, o número de empregados cresceu 

350.000 e o de assalariados em 250.000, em comparação com o último trimestre de 2011, 

diminuindo a taxa de desemprego de 24,8% para 18,5%. Em contrapartida, aumentou-se a 

quantidade de trabalhadores temporários e de meio-período, de modo que o salário anual 

médio fosse 800 euros menor que em 2011.118 

Atualmente, na Espanha, não há legislação que regule o tipo de trabalho praticado 

pelos laborantes inseridos na chamada gig economy e, portanto, estes se encontram numa 

posição de incerteza jurídica. Assim, em cada caso o tribunal deve decidir se a relação entre 

o trabalhador e a empresa é uma de emprego ou de negócios.119 

É possível apontar como exemplo o caso dos trabalhadores associados da empresa-

aplicativo de entrega Glovo, que foram considerados pelo Supremo Tribunal de Espanha 

como empregados da empresa, mudando o entendimento prévio que determinava que eles 

eram trabalhadores autônomos. Na decisão, o Tribunal levou em consideração que os 

motoristas não são capazes de decidir os preços que os clientes devem pagar pelos serviços; 

que os motoristas são localizados geograficamente, ou seja, sua atividade é controlada; e que 

eles estão sujeitos ao poder disciplinar da Glovo, dentre outras motivações.120 

 Segundo um estudo da Comissão Europeia, publicado em 2019, a Espanha é o país 

da União Europeia com mais trabalhadores nas plataformas digitais, tendo 12,5% de sua 

população adulta já trabalhado neste meio.121 De acordo com Richard Espelt, pesquisador do 

programa Digital Commons da UOC (Universitat Oberta de Catalunya), alguns elementos 
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que favorecem esse cenário são um mundo laboral precarizado, a necessidade de encontrar 

emprego, a existência de pessoas que buscam recursos extra, e até mesmo o fato de que para 

imigrantes estas plataformas são o primeiro acesso ao mundo laboral.122 

 Ademais, conforme relatório da Organização Internacional do Trabalho, a incidência 

de contratos de trabalho temporário cresce na Espanha. Em 2017, os trabalhadores 

temporários representavam 26,8% da força de trabalho, maior percentual desde 2008. Do 

total destes contratos, mais da metade tinha duração de até seis meses. Aponta-se, também, 

que 85% dos trabalhadores temporários se encontram nessa situação por não encontrarem 

empregos permanentes.123 

 Portanto, observa-se que a Espanha tem como desafio a regularização dos 

trabalhadores laborando em situação precarizada, que representam um percentual 

considerável de sua força de trabalho atualmente, e o aumento de sua regulamentação 

jurídica, que ainda é precária — embora tenha apresentado avanços recentemente, como no 

mencionado caso da Glovo.  

 

6.2 FRANÇA  

 

A França é um país localizado na Europa Ocidental que possui em média 67 milhões 

de habitantes.124 O país faz parte da União Europeia e está entre os países mais ricos e 

desenvolvidos do mundo, ocupando o segundo lugar entre as economias da Zona do Euro. 

No âmbito global, ocupou a posição de sétimo país com maior poder econômico, ficando 

atrás somente do Reino Unido e da Índia.125 

No que tange a organização do trabalho e instabilidade, observa-se que, em 2017, a 

França passou por uma Reforma Trabalhista bastante marcante. Em tal mudança legislativa, 

ocorreu uma quebra com a lógica protetiva estatal e abriu-se espaço para maior atuação do 

setor empresarial, principalmente no que tange a organização logística do trabalho e à 
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correspondência salarial, sendo os valores obtidos através de acordos com uma maioria 

simples de trabalhadores. A resposta sindical para tal contexto aconteceu, principalmente no 

que concerne às indenizações por demissão, entretanto não foram suficientes para conter a 

efetivação da Reforma.126  

Observa-se ainda que a referida Reforma ocorreu em uma época de enfraquecimento 

dos sindicatos e perpetrou fortes mudanças em direitos historicamente conquistados através 

das lutas trabalhistas, destacando-se as seguintes mudanças como mais impactantes: o 

aumento do poder unilateral dos empregadores na determinação da jornada de trabalho, a 

limitação dos benefícios rescisórios em caso de demissão sem justa causa (com consequente 

redução dos custos de demissão) e o estabelecimento de novos critérios de demissão 

econômica dos assalariados, a nível individual e coletivo.127 

A justificativa para reformas na legislação francesa foi fundamentada nos 

argumentos de modernização das relações de trabalho, geração de empregos (e combate ao 

desemprego), crescimento econômico e melhoria da renda dos trabalhadores e das condições 

de trabalho. Destaca-se que diferentemente das promessas apresentadas no que tange à 

segurança socioeconômica, observa-se a instauração de um contexto de instabilidade social 

proveniente de tais reformas.128 Apesar dos aparentes índices positivos de crescimento 

econômico, a situação de forte imigração no país corroborou para a instauração da questão 

trabalhista apresentada.129 

Sobre o contexto de Uberização no país, destacam-se primeiramente as 

manifestações de 2015, nas quais taxistas estabeleceram greve durante a instalação do 

chamado UberPop, que havia se tornado ilegal no início do referido ano e continuava a 

acontecer em junho, prestando-se o mesmo serviço ofertado pelos taxistas e de forma mais 

barateada.130 De outra feita, em 2020, a justiça francesa concedeu direitos aos trabalhadores 
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por aplicativo, garantindo a existência de um vínculo empregatício entre empresa e 

motorista.131  

A percepção do trabalho na França influencia diretamente a percepção jurídica 

deste, e, nos últimos anos, percebe-se que há um movimento crescente de Uberização no país, 

como demonstram as pesquisas publicadas pela organização Sociovion. Neste trabalho, 

constatou-se que 70% dos pesquisados disseram estar procurando maneiras de simplificar 

suas vidas e utilizavam-se dos aplicativos para tal, enquanto 54% colocaram a economia de 

tempo como prioridade máxima.132 

A transformação no pensamento social sobre os aplicativos e sobre essas novas 

formas de trabalho trazem também impactos diretos na percepção do tempo de trabalho, 

atingindo a própria percepção de aposentadoria.133 O país que impactou o mundo do trabalho 

através da Revolução Francesa hoje promove também fortes influencias na perspectiva 

trabalhista mundial no que tange à flexibilização.  

 

6.3 ITÁLIA 

 

A Itália é um país localizado no continente europeu, tendo sua população estimada 

em 60.815.000 habitantes. Lar do Império Romano, destaca-se por sua cultura gastronômica 

mundialmente. É uma república parlamentarista e é um dos membros cofundadores da União 

Europeia. O principal motor da economia italiana é o setor de serviços, se destacando o 

turismo e bancos.134 

O país, desde a década de 1980, apresenta diversas modificações legislativas no 

âmbito trabalhista com o intuito de facilitar a criação de empregos e de acelerar o crescimento 

econômico.135 Os principais pontos tocados nas reformas trabalhistas envolvem a 

regularização dos meios empregatícios atípicos, como o empregado sazonal e de meio 
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período, uma mudança na esfera organizacional e a alteração na configuração dos processos 

trabalhistas.136 

Ademais, a primeira reforma, proclamada entre 1983 e 1984, regulamentou o 

“contrato de treinamento”137, que viabiliza a introdução um jovem no mercado de trabalho, 

por meio de tempo contratual determinado. A característica mais marcante desse tipo de 

relação reside na necessidade de o empregador prover ciclos de treinamento para capacitar 

os jovens.138 

Não obstante a tendência de flexibilização dos contratos de trabalho tenha se 

iniciado na década passada, é em 1997 que ocorre a paradigmática Reforma Trabalhista de 

1997. Com tal alteração, houve a transição de regimes que outrora demonstravam-se mais 

rígidos. Maleabilizou-se a quantidade de horas permitidas em trabalhos de meio período e se 

permitiu a entrada de uma espécie de contratação que no passado era proibido em território 

italiano, o labor temporário.139  

O ápice de tal flexibilização ocorreu em 2003, a partir do aumento do rol de 

contratos atípicos na Itália, tais quais: trabalho partilhado; contrato de locação trabalhista e 

trabalho pontual (tipo trabalhista que se caracteriza pela falta de horário fixo, tendo o 

proletário à completa disposição do empregador), etc.140  

Em 2014, houve outra grande reforma trabalhista, popularmente chamada de Jobs 

Acts, que intensificaram a mudança da forma de relação empregatícia, individual e coletiva, 

trazendo uma modernidade ao âmbito do trabalho. Essas impactaram o social e o econômico, 

trazendo ainda mais flexibilização e favorecendo as empresas, objetivando restringir, 

supostamente, os impactos de crises econômicas ocorridas.141 

Na perspectiva governamental, sempre foi prioridade para o governo o fomento do 

crescimento econômico em face das crises do mercado. O Estado italiano sofreu com diversas 

crises econômicas, como em 1992 e 2008, e, por isso, recorreu a reformas laborativas com o 
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intuito de eliminar ou diminuir os impactos financeiros.142 A crise de 2008 provocou um 

saldo negativo na produção e laboral, de forma geral, criando um ambiente impróprio para o 

desenvolvimento econômico e geração de emprego.143  

Após a reforma de 2014, o índice de desemprego diminui de 12,44%, em 2015, para 

11,32%, em 2017. O maior impacto deste aumento empregatício ocorreu nos jovens entre 

15-24 anos, o qual o desemprego foi reduzido de 42,94%, em 2015, para 36,95%, em 2017. 

O Governo italiano compreende esse aumento da taxa de empregados como consequência 

direta de tal reforma.144 

Além disso, o governo italiano fomenta o crescimento da produtividade trabalhista 

através do Programa Nacional de Reformas (Nacional Reform Program, tradução nossa), 

fomentado pela União Europeia.145 Tal programa vem com o objetivo de detalhar as medidas 

tomadas pelos países, europeus, que intentem acelerar a criação de emprego e o crescimento 

econômico, além de estabilizar e evitar desequilíbrios financeiros.146 

Quanto ao enfoque empresarial acerca das reformas laborais, há uma aprovação 

generalizada em vista do crescimento proporcionado pela liberalização dos códigos 

legislativos. Possuindo um maior efeito nas micro e pequenas empresas, em que a facilidade 

da contratação permite um crescimento mais acelerado e menos burocratizado.147 Ademais, 

sem a burocratização e intervenção legislativa na economia, as empresas possuem um 

desenvolvimento produtivo maior e mais seguro. Na medida em que há a competição por 
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qualidade, as empresas menos produtivas são suprimidas, e isto facilita a melhor alocação do 

capital e da mão de obra.148 

Na perspectiva das organizações trabalhistas, todas as reformas fomentam a 

insegurança laboral e a instabilidade, a partir do rompimento dos moldes de trabalho 

tradicional.149 Apesar da diminuição da taxa de desemprego, após as reformas, houve uma 

deterioração das proteções trabalhistas, impactando duramente na vida dos trabalhadores.150 

A flexibilização se demonstra a partir dos contratos empregatícios não tradicionais, 

empregos atípicos (EAs), e da redução ou mitigação dos direitos trabalhistas. Na Itália, os 

mais característicos são os aprendizes, sazonais e a terceirização.151 Habitualmente, os 

sindicatos representavam uma grande força na hora da formulação dos contratos trabalhistas, 

adequando e nivelando, nacionalmente, para que não houvesse discrepâncias ou abusos. Com 

o advento das mudanças legislativas do trabalho, alargou-se a possibilidade de criação 

contratual na relação empregado-empresa ou empresa-coletividade, sendo a autonomia uma 

grande característica dos EAs. Por consequência, houve enfraquecimento paulatino da 

presença sindical na Itália, haja vista a perda de uma das suas principais atuações.152 

Ademais, como tais contratos atípicos fragmentam a lógica trabalhista tradicional, 

a juventude italiana se encontra sem perspectiva de crescimento profissional, no sentido de 

que tais formas de emprego não proporcionam qualquer possibilidade de promoção ou 

estabilidade. Outrossim, outra problemática trazida pelas reformas é que apesar dos EAs 

terem a mesma carga horária que os tradicionais, estes não possuem diversos direitos sociais. 

Com a falta de contribuição social para direitos, como previdência e licenças, tem-se uma 
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dificuldade no planejamento da vida privada, tendo em vista os baixos e inconstantes 

salários.153 

Desse modo, há a percepção que as medidas e programas governamentais realizadas 

com o intuito de se preservar contra efeitos adversos da crise, possuem consequências 

positivas para as organizações empresariais, na medida que fomentam seu crescimento e sua 

produtividade. No entanto, tais ações provocam diversos transtornos para com os 

trabalhadores, na perspectiva dos contratos de trabalho e a qualidade do ambiente laboral. É 

vital que haja uma discussão e um acerto entre governo, classe empresária e classe 

trabalhadora para que exista um consenso.  

 

6.4 REINO UNIDO 

 

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, popularmente conhecido apenas 

como Reino Unido154, é um Estado formado por quatro países: Inglaterra, Escócia, País de 

Gales e Irlanda do Norte. A chefe de Estado é a rainha Elizabeth II e o chefe de governo é 

um primeiro-ministro, eleito por um Parlamento Central, em Londres. Grandes questões 

econômicas são discutidas por este parlamento, mas Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte 

também possuem assembleias nacionais com autonomia determinada, nas quais se discutem 

questões locais, como saúde.155  

O contexto econômico do Estado é bastante confortável, visto que o país possui o 

quinto maior PIB e a décima maior paridade de poder de compra do mundo.156 No que tange 

à situação trabalhista e, principalmente, sobre o contexto de flexibilidade enfrentado 

mundialmente, o Reino Unido se destaca como sendo um dos Estados europeus, juntamente 
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com Dinamarca e Irlanda, que menos possuem cidadãos em situação de contratos de trabalho 

temporário.157  

A maior parte da população é de trabalhadores formais e tal dado revela algo 

bastante intrigante, posto que o Estado não possui uma política protetiva de direitos aos 

trabalhadores.158 Dentre as razões apontadas para este contexto, levanta-se a hipótese de que 

uma política mais liberal de demissões permite que não seja necessário recorrer ao trabalho 

temporário como medida de ajustamento do volume de emprego em face das necessidades 

empresariais.159  

Ademais, é importante destacar que o referido Estado se difere dos demais países 

vizinhos no que tange a administração do trabalho, aderindo a políticas flexíveis de demissão 

individual e coletiva, bem como poucas restrições à contratos atípicos, sendo fortemente 

influenciado pelo mercado em sua organização trabalhista.160  

Tal contexto é duramente influenciado pelos anos 80, quando ocorreu uma extensa 

Reforma Trabalhista no país, na qual um dos principais eixos de atuação foi a fragilização 

dos sindicatos. Nesse período, ocorreu um processo de individualização do direito do 

trabalho e redução do poder sindical na regulação do mesmo, atingindo a estabilidade 

empregatícia de dirigentes sindicais e limitando o direito à greve.161 O impacto desta Reforma 

é notório, considerando que o país não possui um histórico de fortes organizações sindicais 

até os dias atuais.  

De outra feita, observa-se que o contexto de Uberização no Reino Unido é 

amplamente difundido, considerando que o uso de aplicativos para diversos serviços cresceu 

exponencialmente nos últimos anos, sendo, inclusive, tema de inspiração para o mercado 

cinematográfico.162 Só a empresa Uber atingiu uma média de 30.000 motoristas cadastrados 
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em 2016.163 Apesar do disposto, destaca-se que, em razão da ampla utilização do aplicativo 

mencionado e do baixo critério de fiscalização, em 2019 a empresa perdeu sua licença de 

serviço de transporte no país e, atualmente, recorre judicialmente (estando ainda em atuação, 

apesar do processo).164 

O mencionado litígio não foi o único conflito judicial emblemático enfrentado pela 

Uber no Reino Unido. É importante salientar que, recentemente, organizações como o 

sindicato IWGB (Independent Workers Union of Great Britain), tem rompido com a lógica 

historicamente estabelecida no âmbito trabalhista e se posicionado, pressionado governos 

britânicos e abrindo processos complexos contra plataformas, com objetivo de contrapor a 

influência mercadológica na organização do trabalho. Ocorreram, inclusive, vitórias judiciais 

disruptivas sobre o vínculo empregatício entre a Uber e motoristas, reconhecendo plenos 

direitos aos trabalhadores vinculados à plataforma.165  

É necessário, ainda, considerar a recente saída da União Europeia, o impacto 

ocasionado por tal contexto e a própria instabilidade trabalhista provocada durante o Brexit 

("British exit" ou "saída britânica", na tradução literal para o português). É claramente 

perceptível que a organização de trabalho no Reino Unido perpassa grandes transformações 

e dilemas, afetando diretamente o trabalhador britânico, seja em sua locomoção ou seja com 

novas ofertas de trabalho. Isto posto, é importante salientar que tais mudanças estão 

intimamente relacionadas a questões socioculturais historicamente enraizadas, 

compreendendo o contexto trabalhista de forma abrangente e crítica.166  
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7 ORGANIZAÇÕES OBSERVADORAS 

 

O bloco das delegações observadoras é constituído por duas instituições 

internacionais: a Business And Human Rights Resource Centre (BHRRC) e a Organização 

Mundial do Comércio (OMC). Tais organizações, apesar de não possuírem poder de voto em 

questões materiais, são de extrema relevância para a resolução das questões referentes à 

classe trabalhadora e empresarial mediante o contexto do mundo capitalista e globalizado. 

 

7.1 BUSINESS AND HUMAN RIGHTS RESOURCE CENTRE (BHRRC) 

 

 A Business and Human Rights Resource Center (BHRRC) é uma organização 

independente e sem fins lucrativos com presença em diversos países ao redor do mundo. Seus 

membros podem ser encontrados na Austrália, Brasil, China, Colômbia, Índia, Quênia, 

Jordânia, Mianmar, México, Filipinas, Senegal, África do Sul, Tunísia, Reino Unido, Ucrânia 

e EUA. É composta de pesquisadores que se ocupam de expor os impactos positivos e 

negativos que as empresas têm nos direitos humanos, inclusive cobrando respostas dessas 

empresas quando preocupações são suscitadas pela sociedade civil.167  

Dentre suas atuações e objetivos, estão inclusos ampliar a voz de defensores dos 

direitos humanos, construir transparência corporativa e ajudar diversas ONGs e comunidades 

a fazer com que as empresas se pronunciem sobre suas preocupações quanto aos direitos 

humanos. São lançados briefings — documentos que reúnem um conjunto de informações 

ou dados — e análises sintetizando o trabalho de centenas de defensores dos direitos humanos 

globalmente, fazendo também recomendações a empresas, governos, setores e regiões.168  

Ademais, também atuam de forma mais incisiva, convidando as empresas a 

responderem a alegações de condutas nocivas levantadas pela sociedade civil. Este método 

encoraja as empresas a comentarem seus comportamentos em relação aos direitos humanos 

e possibilita que a sociedade tenha acesso tanto às alegações quanto à resposta das empresas 

sobre elas. Desta forma, a organização auxilia no aumento de transparência na conduta das 

instituições.169 
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Sobre estas ações da organização, pode-se mencionar, por exemplo, quando, em 

maio de 2019, os motoristas da Uber entraram em greve em diversos países ao redor do 

mundo, como Reino Unido, Estados Unidos, Austrália e Brasil, pedindo melhores 

pagamentos e condições de trabalho, e a BHRRC convidou a Uber a responder aos relatos 

dos motoristas em greve. A empresa, no entanto, não respondeu.170 

Em seus relatórios sobre a gig economy, a organização aponta que, embora aquela 

ofereça oportunidades econômicas flexíveis, especialmente para aqueles que não podem se 

comprometer com a rigidez do emprego tradicional, como mães e donas de casa, estas novas 

relações de emprego apresentam um grande desafio à manutenção dos direitos trabalhistas, 

sendo relacionadas ao trabalho precário, pagamento insatisfatório e horas extras 

involuntárias.171  

Ainda, lançam luz sobre os trabalhadores que, mesmo com funções parecidas com 

a de trabalhadores regulares, podem ser disfarçados como trabalhadores autônomos, 

freelancers ou “empreendedores”, que não tem os mesmos direitos dos laborantes 

empregados.172 Assim, a Business and Human Rights Resource Centre aborda tanto os 

impactos positivos que as empresas e as novas formas de emprego têm na vida dos 

trabalhadores, como não deixa de apontar suas consequências negativas.  

No Briefing Anual Sobre Responsabilidade Jurídica Corporativa de 2019, que trata 

da litigância sobre as relações de trabalho na gig economy, a organização concluiu que a 

classificação dos trabalhadores como “autônomos” pelas empresas é uma tentativa direta de 

reduzir custos e aumentar lucros às custas dos direitos e salários dos trabalhadores. Neste 

sentido, apontam como soluções para este cenário que as empresas tenham a responsabilidade 

de respeitar os direitos humanos, classificando corretamente os trabalhadores, bem como 

reparando os prejuízos advindos de abusos a estes direitos.173 

Sugerem, também, reformas legislativas globais, de forma a conferir aos 

trabalhadores inseridos na gig economy os mesmos direitos que os laborantes de trabalhos 
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não precarizados. Por fim, recomendam o incentivo dos governos para que as empresas 

classifiquem os trabalhadores como empregados em detrimento de autônomos, fortalecendo 

o poder de barganha dos trabalhadores no ambiente de trabalho.174  

Desta forma, a Business and Human Rights Resource Center trabalha ativamente 

para harmonizar a relação entre os empregados e as empresas, prezando pela transparência e 

pela cobrança da responsabilidade das empresas em suas atuações, de forma a auxiliar 

laborantes e empregadores a negociarem de forma igualitária. 

 

7.2 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO (OMC) 

 

Tendo suas atividades iniciadas no ano de 1995, a Organização Mundial do 

Comércio (OMC) tem suas origens relacionadas à assinatura do Acordo Geral sobre Tarifas 

e Comércio (GATT), em 1947.175 Nesse contexto, a OMC nasce com o objetivo de 

estabelecer um marco institucional comum para regular as relações comerciais entre seus 

membros, bem como instituir um mecanismo de solução pacífica das controvérsias 

comerciais e criar um âmbito comercial que permita a negociação de novos acordos.176 Além 

disso, o seu papel ante à sociedade internacional se faz importante, uma vez que é a única 

organização, a nível global, que lida com as regras de comércio entre as nações.177  

Dentre suas quatro funções, destaca-se a de facilitar a implantação, administração, 

operação, bem como os objetivos dos acordos da Rodada Uruguai, a qual trata-se de um 

conjunto de textos legais que versam sobre vários setores do comércio como, a título de 

exemplo, regras de comércio como antidumping (exportação de produtos a preço inferior ao 

praticado no mercado interno178), supervisão de acordos regionais e sua compatibilidade com 
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o GATT, bem como temas supervenientes de notável importância para o comércio 

mundial.179  

Desse modo, em 1988, na Segunda Conferência Ministerial, foi adotada a 

Declaração Sobre Comércio Eletrônico Global, instrumento esse que instruiu o Conselho 

Geral a estabelecer um programa de trabalho que examinasse as questões relacionadas ao 

comércio eletrônico global, inclusive questões que viessem a ser identificadas pelos 

Membros.180 

Assim sendo, em 2016, levando em consideração o avanço nas exportações de 

serviços e produtos, países associados à OMC começaram a se preparar para negociar um 

acordo sobre a regulamentação do comércio eletrônico. Os debates tiveram à frente o diretor-

geral da organização, Roberto Azevêdo, o qual esteve com alguns representantes como, por 

exemplo, da empresa Uber. Desse modo, vê-se que com o crescimento da economia digital, 

faz-se necessária não só uma regulamentação doméstica, mas também internacional, 

impulsionada por vários eixos como o tributarista, de segurança e o protecionista.181  

Além disso, valioso se faz evidenciar o Secretariado da OMC, o qual se trata de um 

corpo composto por mais de 700 representantes e cuja função é auxiliar os membros da 

organização e, dessa forma, garantir que as regras do comércio internacional sejam 

corretamente aplicadas.182 Ainda, o Secretariado mantém intercâmbios técnicos com a OIT, 

objetivando o auxílio de políticas econômicas globais dos membros. Por conseguinte, o 

Secretariado da OMC participa de sessões do Corpo Governante da OIT como observador e 

participa rotineiramente de reuniões do Grupo de Trabalho do Corpo Governante sobre a 

Dimensão Social da Globalização.183 

Nesse sentido, em 2007, foi feito um estudo colaborativo entre a OMC e a OIT. 

Nesse contexto, denominado “Comércio e emprego: desafios para a pesquisa de políticas”, o 
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http://g1.globo.com/economia/noticia/2013/05/entenda-como-omc-atua-e-o-que-faz-o-diretor-geral-da-

organizacao.html. Acesso em: 19 maio 2020. 
183 WORLD TRADE ORGANIZATION. The WTO and International Labour Organization. Disponível 
em: https://www.wto.org/english/thewto_e/coher_e/wto_ilo_e.htm. Acesso em: 12 maio 2020. 

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min98_s/ecom_s.htm
https://oglobo.globo.com/economia/paises-se-engajam-para-obter-acordo-na-omc-sobre-comercio-eletronico-20087010
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presente estudo destacou que uma característica diferenciadora da estrutura de emprego nos 

países em desenvolvimento é o fato de que uma proporção alta do total de empregos está na 

economia informal.184 Consequentemente, há implicações importantes referentes ao impacto 

da liberalização do comércio no emprego, na desigualdade e na pobreza nesses países.185 

Logo, uma questão fundamental é como a liberalização do comércio afeta o emprego e a 

renda na economia informal. 

Para mais, destacou-se, também, que os mercados de trabalho duplos são uma 

característica importante dos países em desenvolvimento e, para que o comércio seja 

considerado uma importante ferramenta de progresso nessas economias, deve, no mínimo, 

ter um impacto positivo no setor informal. De mais a mais, questões pertinentes que 

preocupam tanto os formuladores de políticas quanto os ativistas geralmente fazem fronteira 

com a relação transformadora entre a economia formal e informal, à medida que um país 

passa por fases de liberalização do comércio.186 

Dessarte, questionou-se se o aumento da concorrência que vem com essa 

liberalização do comércio reduz o emprego e os salários do setor formal nos países em 

desenvolvimento enquanto expande a economia informal e reduz os níveis salariais 

simultaneamente. Ou, se a liberalização do comércio preenche a lacuna entre economia 

formal e informal, reduzindo, assim, a desigualdade. Com isso, colocou-se que argumentos 

em apoio a ambas direções da mudança podem ser encontradas na literatura, sendo, 

frequentemente, argumentado que a globalização levou a um aumento da informalidade.187  

A afirmação supradita segue o raciocínio de que as reformas comerciais expõem os 

estabelecimentos do setor formal ao aumento da concorrência estrangeira. Por consequência, 

esses estabelecimentos tentam reduzir os custos trabalhistas cortando os benefícios dos 

trabalhadores, substituindo os trabalhadores permanentes por trabalho em meio período ou 

subcontratando estabelecimentos da economia informal, incluindo microempreendedores 

domésticos e autônomos.188  

                                                
184 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE; WORLD TRADE ORGANIZATION. Trade and employment: 

challenges for policy research. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/---publ/documents/publication/wcms_091038.pdf. Acesso em: 06 maio 2020. 
185 Ibidem. 
186 Ibidem. 
187 Ibidem. 
188 Ibidem. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_091038.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_091038.pdf
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Ademais, essas empresas podem, ainda, demitir trabalhadores que, posteriormente, 

buscam emprego na economia informal.189 Por outro lado, argumentou-se, também, que a 

globalização cria oportunidades na forma de novos empregos para assalariados e novos 

mercados para os trabalhadores independentes. Logo, percebe-se que, segundo esse 

argumento, a globalização possui um forte potencial para reduzir o papel da economia 

informal.190 

Já no ano de 2009, focando nos vínculos entre globalização e emprego informal, a 

OMC, em estudo conjunto com a OIT, constatou que o emprego informal é generalizado em 

muitos países em desenvolvimento, deixando milhares de trabalhadores com quase nenhuma 

segurança no emprego, baixa renda e sem proteção social.191 Ainda, ressaltou-se que lutar 

contra a informalidade não é apenas uma prioridade dos formuladores de políticas que 

buscam alcançar a equidade social, mas também ajuda a melhorar a eficiência de um país, já 

que a economia informal é um empecilho para a capacidade de um país de alcançar uma 

produção de alto valor agregado e competir com sucesso na economia mundial.192 

Outrossim, frisou-se que o emprego informal deixa os trabalhadores com pouco 

investimento no seu futuro e poucas oportunidades para melhorar seu valor para a sociedade. 

Da mesma forma, as empresas que operam economia informal têm pouco valor agregado. 

Quando as economias estão sendo abertas, essas empresas e os empregos são os primeiros a 

sofrer pressão.193 Portanto, percebeu-se que melhorar a subsistência dos trabalhadores e 

tentar reduzir a incidência de emprego informal não são, destarte, apenas prioridades por 

razões de equidade, mas ferramentas essenciais para que haja estímulo à eficiência 

econômica, bem como ajudar a se integrarem com sucesso na economia mundial.194 

Em vista disso, ambas as organizações concluem que se faz necessário que a 

integração nos mercados mundiais e a luta contra o emprego informal por meio de políticas 

                                                
189 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE; WORLD TRADE ORGANIZATION. Trade and employment: 

challenges for policy research. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---

dcomm/---publ/documents/publication/wcms_091038.pdf. Acesso em: 06 maio 2020. 
190 Ibidem. 
191 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. ILO, WTO joint study on trade and informal 

employment: globalization and informal jobs in developing countries. Disponível em: 

https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_120070/lang--

en/index.htm. Acesso em: 12 maio 2020. 
192 WORLD TRADE ORGANIZATION. Globalization and informal Jobs in developing countries. 

Disponível em: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/jobs_devel_countries_e.pdf. Acesso em: 06 

maio 2020. 
193 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE; WORLD TRADE ORGANIZATION. Globalization and 

informal jobs in developing countries. World of Work: the magazine of ILO, Genebra, n. 67, dezembro de 

2009. Disponível em: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/jobs_devel_countries_e.pdf. Acesso em: 

06 maio 2020. 
194 Ibidem. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_091038.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_091038.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_120070/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_120070/lang--en/index.htm
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https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/jobs_devel_countries_e.pdf
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de trabalho decente sejam consideradas complementares. Isso se faz essencial, uma vez que 

a facilitação da formalidade de empresas e empregos ajuda um país a beneficiar-se da 

abertura comercial, melhorando os padrões de vida e dando aos trabalhadores acesso a 

condições de trabalho decentes. No mais, a proteção social, bem como uma maior atenção às 

políticas de proteção social se fazem cruciais.195  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
195 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. ILO, WTO joint study on trade and informal 

employment: globalization and informal jobs in developing countries. Disponível em: 
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en/index.htm. Acesso em: 12 maio 2020. 
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8 CONCLUSÃO 

 

No decurso do que fora apresentado, nota-se a tentativa de destacar a precarização 

que vem comprometendo a qualidade de trabalho em nível global, fenômeno que é 

impulsionado por práticas de flexibilização das leis trabalhistas. Isto acontece devido à 

globalização, frente ao contexto de modernização das relações de trabalho e os diversos 

impactos na forma como o mercado se desenvolve perante as novas tecnologias. Verificou-

se, nesse aspecto, uma significativa mudança na forma como os trabalhadores enxergam o 

trabalho e como as empresas se utilizam da modernização a favor de seus interesses.  

Nesse ínterim, é necessário salientar a incansável luta de inúmeros grupos de 

trabalhadores, distribuídos em sindicatos do mundo inteiro, para manter seus direitos 

garantidos, perante toda a política de flexibilização que, muitas vezes, tende a cercear os 

direitos trabalhistas básicos, como contratos fixos de prestação de serviços.  

Ao mesmo tempo, muitos destacam benefícios em relação às flexibilizações do 

trabalho. Para tanto, utilizam a legislação pátria de cada país, que poderá servir de 

instrumento para garantir o direito ao trabalho decente.  

A Organização Internacional do Trabalho, perante o risco iminente da precarização 

da mão de obra humana, e como consequência disso, o aumento de casos de cerceamento à 

direitos básicos, que alienam direitos dos trabalhadores, pretende através da simulação do 

tema discutir a temática em busca de uma solução cabível para todas as nações reunidas.  

Espera-se que não somente tenham sido levantadas reflexões sobre a importância 

do trabalho para a economia de grandes nações, mas que também faça perceber o sofrimento 

que tais questões infligem diariamente na vida de centenas de milhares de pessoas ao redor 

do globo. Ainda, que seja possível representar todo o contexto do tralho, pensando, pois, nas 

partes que o compõe, e principalmente, nos trabalhadores que dependem de uma resolução 

através de todos debates, para que lhes seja assegurado o alimento de hoje e o dia de amanhã.  

Por fim, faz-se pertinente esclarecer que as discussões propostas não são instruídas 

para esgotar o tema proposto, até porque toda complexidade e vastidão não admitem o seu 

estudo e discussão em poucas páginas. Dessa forma, questões e exemplos que não foram 

retratados no presente trabalho e que são relevantes para a compreensão de todo o fenômeno 

que acarretam transformações do trabalho e as violações aos direitos trabalhistas na 

contemporaneidade, poderão ser discutidos em outro momento. 
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